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Nevropsykologi

Nevropsykologi i Europa

The Federation of the European Societies of
Neuropsychology (ESN) ble stiftet på den europeiske
nevropsykologikongressen i Edinburgh i september i år.
Medlemskap i føderasjonen er ikke individuelt som
i NNF og INS, men organisert slik at de nasjonale
nevropsykologiforeningene er medlemmer. Hver av disse
foreningene betaler en årskontingent på 400 €, som utgjør

føderasjonens samlede inntekter. Foreløpig er 15 nasjonale
foreninger medlemmer. Dette betyr at de fleste som arbeider med

nevropsykologi i Europa er med i ESN.

Hva innebærer egentlig det? Vel, det er det foreløpig ikke så mange
som vet. Formålet med ESN kan leses i vedtektene på føderasjonens
hjemmeside www.fesn.eu. I henhold til disse skal føderasjonen
arbeide med å fremme vitenskapelig og klinisk nevropsykologi i

Europa. Det vektlegges ambisjoner om å støtte og utvikle europeiske
programmer innen klinisk og eksperimentell forskning. Videre skal
føderasjonen øve trykk på og bidra med kunnskap overfor relevante
politiske og byråkratiske aktører. Endelig vektlegges at føderasjonen skal
samarbeide med andre kliniske og vitenskapelige selskaper. I denne
sammenheng nevnes International Neuropsychological Society
(INS) spesielt.

Det mangler altså ikke på gode intensjoner. Hva er så status pr. i
dag, 3-4 måneder inn i føderasjonens levetid?

På møtet i Edinburgh ble det valgt en Management
Committee med følgende sammensetning:

President: Sergio Della Sala, Skottland,
vise-president: Jean-Francois

Demonet, Frankrike, kasse-
rer: Jane Riddoch,

Leder
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England, sekretær: Anna Berti,
Italia samt to styremedlemmer
med spesifiserte oppgaver:
Hendrik Nieman, Tyskland
(fremtidige møter) og Erik
Hessen, Norge (ansvar for rela-

sjon med INS). I tillegg er det opprettet et Council,
bestående av ledere for de nevropsykologiske foreningene
i de forskjellige landene.

Sakene som har vært drøftet foreløpig er fremtidige kon-
gresser og eventuell deltagelse i European Brain Council
(EBC).

Med hensyn til fremtidige møter så er planen å holde en
større kongress hvert annet år. I tillegg er det foreslått å
arrangere en mindre og mer spisset kongress i årene
mellom de store kongressene. Kandidater for kongressen
i 2010 er både Magdeburg og Amsterdam. For 2012 har
vi fra Norge foreslått at vi kan arrangere et felles
INS/ESN møte i Oslo. Dette er ikke helt ukontroversielt
og er til vurdering blant de europeiske landene for øye-
blikket. Dersom vi får støtte for dette forslaget vil det bli
drøftet med INS senere i vinter. Fordi nevropsykologi
befinner seg på forskjellig utviklingsnivå både klinisk og
vitenskapelig i Europa har vi også tatt til orde for å arran-
gere et møte med gjennomgang av status for nevropsyko-
logi i de forskjellige landene. Dette kan ha relevans fordi

vi kan lære av hverandre og også for EU som ønsker å
utvikle standarder for helsetjenester i Europa.

Deltagelse i EBC har også vært drøftet. EBC er en orga-
nisasjon som er organisert i de forskjellige landene, i
Norge heter det Hjernerådet, hvor både NNF og NPF er
støtteorganisasjoner. Et viktig formål for EBC er å frem-
me hjerneforskning i Europa og å bedre livskvaliteten til
dem som er rammet av hjernesykdommer. Dette gjøres
på mange måter, blant annet gjennom samarbeid mellom
medlemsorganisasjonene og interaksjon med
Europakommisjonen, Europaparlamentet og andre rele-
vante EU og internasjonale institusjoner. Det legges mye
arbeid i lobbyvirksomhet som i stor grad foregår i
Brussel. ESN er ønsket velkommen til å delta i EBC og å
sitte ved deres bord i Brussel. Dette kan gi ESN en god
mulighet for politisk innflytelse. Problemet er at det kos-
ter penger å delta i EBC, 5000 €pr. år. Det er pr. i dag
omtrent hele den økonomiske kapitalen til ESN. Mitt
tips er derfor at det vil ta noe tid før den europeiske nev-
ropsykologi-føderasjonen sitter ved bordet til EBC og
forhandler med politikere og byråkrater i Brussel.

Det er planlagt et første styremøte i ESN i Frankfurt i
mars. Vi vil holde NNF oppdatert om hva som skjer med
den nye føderasjonen.

ERIK HESSEN
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Denne høsten har vi blitt medlemmer av
sammenslutningen av de Europeiske nevropsy-
kologisk foreningen (ESN), og dette vil kunne
bidra til den videre utviklingen av vår forening
og fremme internasjonal utveksling av ideer og
metoder. Se referat fra den første ESN kongres-
sen i dette nummeret, der et mangfold av inter-
essante forskningsprosjekter ble presentert. Det
kan være relevant for mange av tidsskriftets
lesere å vurdere et besøk til neste kongress. I følge
Ivar Reinvangs innlegg på årsmøtet (se referat i
dette nummeret) er det et kontinuerlig behov for
å revurdere nevropsykologenes metoderepertoar,
og miljøene har kanskje ikke vært flinke nok til å
følge opp dette behovet. Kan hende vil fokuset
på dette lede til nye forskningsprosjekter. Dette
tidsskriftet er en god kanal for innspill på dette
feltet, både når det gjelder beskrivelse av nye
metoder og betraktninger rundt metodene og
normene som er i bruk i dag.

Som de fleste sikkert har fått med seg får polikli-
niske nevropsykologiske undersøkelser utført av
psykologer ved somatiske sykehus nå egne tak-
ster. Dette vil forhåpentlig gjøre det enklere for
sykehusene å ansette nevropsykologer siden vi nå
blir en inntektskilde for dem. For oss vil dette gi
mulighet for større miljøer som kan initiere de
kliniske forskningsprosjektene som er viktige for
videreutviklingen av metoderepertoaret vårt.

Jeg vil på vegnene av redaksjonskommiteen
ønske leserene et riktig godt nytt år.

MARIA STYLIANOU KORSNES

REDAKTØRENS SPALTE
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Mellom vulkanske høyder ligger Skottlands hovedstad
Edinburgh, en slående blanding av sen middelalder og
moderne arkitektur (for eksempel parlamentsbygning-
en). Edinburgh er en fin by, og skottene er gjestfrie og
positive. Dette la en god ramme rundt konferansen som
ble organisert av universitetet i Edinburgh, og de britiske
og skotske nevropsykologiforeningene i samarbeid.
Deltakerne fikk mulighet til å overvære aktiviteter slik
som whisky smaking og tradisjonell skotsk dans.

Bidragene til konferansen kom i all hovedsak fra forsk-
ningsgrupper ved universiteter (psykologi, psykiatri, nev-
rologi, nevropsykologi, nasjonale sentere for studie av
spesielle sykdommer og syndromer, osv), også fra en del
grupper ved sykehus og private institusjoner som driver
med forskning, for eksempel kognitiv rehabilitering.

De nordiske landene var representert ved svenske, dan-
ske, finske og norske foredragsholdere og poster presen-
tasjoner. Norge var representert med en poster presenta-
sjon. En oppfordring til dere som har noe å bidra med er
å tenke på en presentasjon til neste møte.

Det var tre spesielt inviterte forelesere til kongressen,
Professor Giacomo Rizzolatti fra University of Parma,

Italia (the mirror neuron system: A mechanism for action
and intention understanding), Professor Tim Shallice fra
University College i London (The organisation of super-
visory control: effects of different prefrontal lesions), og
professor David Milner, University of Durham (Visual
form agnosia – A case study).

Symposiaforedragene dekket følgende emneområder,
med ca. 4 korte presentasjoner innenfor hvert emne:

• Språk og motor system
• Lesjon overlapp analyse (fMRI)
• Nevropsykologi av kroppsrepresentasjon
• Bidrag av TMS til kognitiv nevrovitenskap (sponset av
TMS utstyrsleverandør)

• Nevropsykologiske perspektiver på sykdom, følelser og
motivasjon

• Oppdatering på spatial-neglect syndrom og relaterte
sykdommer

• Kognitiv rehabilitering
• Kognisjon og tegnspråk
• Kognitiv nevrovitenskap og sosial interaksjon
• Cerebellum og språk
• Nevropsykologi av persepsjon og utøvelse (sponset av
Elsevier/Neuropsychologia)

Den Første Europeiske
Nevropsykologikongressen

Edinburgh 2-5 september, 2008

REFERENT, MARIA STYLIANOU KORSNES

Edinburgh castle Parlamentsbygningen Panoramisk utsikt over Edinburgh
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Et slikt arrangement er veldig omfattende, noe som illus-
treres ved at totalt ca 100 foredrag ble presentert på kon-
feransen (symposia foredrag og individuelle foredrag). I
tillegg ble det presentert 230 postere i fire sesjoner. De
skottske arrangørene må berømmes for en godt
gjennomført kongress, spesielt gjorde Sarah MacPherson
(leder for organisasjonskomiteen) en glimrende jobb
med å sy det hele sammen. Individuelle presentasjoner
som ikke var del av symposiene hadde varighet på 15
minutter. Her var det rom for å rapportere emner som
ikke falt inn under hovedemnene for symposiene.
Presentasjoner basert på nevropsykologiske tester var i
mindretall, men nevropsykologsike tester var ofte en del
av grunnlaget for konklusjonene. En stor del av presen-
tasjonene var nevrovitenskapelige laboratorieforsøk i til-
legg til case-studies og flere store pasientstudier. Det var
interessant at mange av de store pasientstudiene baserte
seg på fMRI og TMS. Denne konferansen understreker i
så måte at hjerneavbildingsteknikkene nå har etablert seg
som viktige verktøy i klinisk forskning og utredning.

Her følger noen få utvalgte korte referat fra konferansen
for å vise spennvidden. Book of abstracts er gratis og til-
gjengelig på http://www.fesn.eu/abstracts-first-mee-
ting-edinburgh.

Visual Form Agnosia:
A Case Study
David Milner, Durham University, UK.

David Milner og kolleger har studert pasient D.F. (agno-
sia) i over 20 år, og de kumulative observasjonene gir en
unik innsikt i hennes visuelle ferdigheter og begrensning-
er. De første observasjonene i konjunksjon med nevrofy-
siologisk arbeid på parietal cortex i primater, ledet til en
ny funksjonell beskrivelse av de to kretser for visuell pro-
sessering (Goodale & Milner, TINS, 1992; Milner &
Goodale “The Visual Brain in Action”, 1995). Senere

arbeid med D.F. har påvist at hennes agnosia er resultat
av bilaterale lesjoner i hjernens ”objekt område” (LO), og
disse funnene har videre kastet lys over LO’s rolle både
for visuell persepsjon og for oppmerksomhet.

The mirror neuron system:
A mechanism for action and
intention understanding
Giacomo Rizzolatti, University of Parma, Italia

Dr. Rizzolatti snakket om premotor neurale speilområder
– områder som er aktive ved både utføring og observa-
sjon av en motor-handling er i tillegg til å være aktiv ved
gjenkjenning av en motor-handling også involvert i for-
ståelsen av andres intensjoner til motor-handlinger. Dr.
Rizzolatti viste en video av en hunn-ape der fyring av
enkelt nevroner i slike premotor nevrale speilområder var
sterkere når apen betraktet enn når hun utførte motor-
handlinger. Hvert nevron har en enorm kapasitet og
omgivelsene ser ut til å velge tilfeldige nevroner i områ-
det som fyrer av. På slutten av sitt foredrag foreslo han at
denne kunnskap kan være nyttig i rehabilitering av autis-
tiske barn som mangler prediksjon av egen handling.

Utenfor kongresshallen med norske deltagere Erik Hessen på en poster sesjon Gatemusiker i Edinburgh

Giacomo Rizzolatti holder sitt foredrag
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The organisation of supervisory
control: effects of different
prefrontal lesions

TIM SHALLICE, University College, UK

Den originale beskrivelsen av Norman og Shallices
model for et overvåkningssystem for kognitiv kontroll
betraktet dette som en ”sort boks”. I senere versjoner
(Paul Burgess) ble det foreslått at systemet internt var
modulært bygget med subsystemer som respektivt pri-
mært er lokalisert i det venstre og høyre laterale prefron-
tale området, og som har abstrakte funksjoner, som å
kontrollere genereringen av nye strategier og aktiv opp-
følging av handlinger som ikke er rutine. De fant bevis
fra nevrofysiske studier av nevrologiske pasienter som
støtter ideen om et internt modulært overvåkningssy-
stem. Studiene involverte analyse av oppmerksomhet og
reaksjonstid oppgaver, problem løsning samt gjenkallings
studier (hukommelse) som ble utført med en rekke kol-
laboratører, blant annet Don Stuss, Carlo Reverberi og
Marta Turner.

Neuropsychological deficits in
borderline personality disorder

THOMAS BEBLO, Clinic of Psychiatry and
Psychotherapy, Bethel Ev. Hospital Bielefeld

Pasienter med “Borderline Personality Disorder” (BPD)
viser et mønster av ustabilitet i relasjoner, selvoppfattelse
og evne til å holde igjen impulsiv oppførsel. Denne grup-
pen viser også en forhøyet tendens til selvskading og en
rekke psykiatriske lidelser. Majoriteten av disse pasien-
tene rapporterer å ha vært ofre for overgrep. Kliniske rap-
porter definerer BPD pasienter som pasienter som lider
av midlertidige psykotiske og assosiative symptomer med
forstyrrelser i persepsjon og kognisjon, inkludert abnor-
maliteter i språk, hukommelse, oppmerksomhet og ekse-
kutive funksjoner. Nevropsykologiske studier konfirmer-
te “mild” svikt i domenene hukommelse, oppmerksom-
het og eksekutive funksjoner. Ikke verbale funksjoner vir-
ket mer påvirket enn verbale funksjoner. I tillegg viste
BPD pasienter bias i oppmerksomhet mot emosjonelt
negative stimuli. I en ny studie har Beblo’s gruppe funnet
at BPD pasientene har redusert konsistens i prestasjon på
kognitive oppgaver. Dette underbygger at ustabilitet er

en karakteristisk egenskap ved pasienter med BPD og
dette ser også ut til å være tilfelle for kognitiv funksjon.

Challenges of lesion mapping

MASUD HUSAIN, ELIZABETH COULTHARD &

PARASHKEV NACHEV, UCL and Imperial College

Lesjonskartlegging representerer en viktig metode som
kan fremme forståelse både for hjernefunksjon og nevro-
psykologiske syndromer. Men tradisjonelle metoder har
begrensninger, både når det gjelder hvor raskt kartlegging
kan utføres, og siden forskjellig metodologi benyttes er
resultatene personavhengig, og konklusjonene blir derfor
usikre. Utfordringene som møter oss for å avansere
lesjonskartlegging til en felles metode som kan benyttes i
alle forskningsmiljøer ble diskutert, og noen forslag ble
presentert. Utfordringene inkluderer vanskeligheter ved
normalisering av hjernelesjonsområder i standard rom,
vansker ved å segmentere lesjoner fra friske hjerner samt
korrelering i tid mellom bilder relative til lesjon med
responser fra adferdstesting. En ny metode for å løse
noen av disse problemene ble presentert (Nachev et al.,
2008) som er en relativt rask måte for lesjons ekstraksjon
og normalisering som egner seg for store grupper forsøks-
personer.

Armin Scheurich snakker om motivering som årsak til kognitiv
svikt ved depresjoner.
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Musical disorders in
epileptic patients

SEVERINE SAMSON, La Salpetriere Hospital, France

Studier av pasienter som har gått gjennom reseksjonki-
rurgi i temporallapp eller frontallapp for å stoppe epilep-
tiske anfall har demonstrert nedsatt hukommelse og
emosjonell prosessering av musikk, noe som har ført til
en øket forståelse for kognitiv nevrovitenskap for
musikk. Severine Samson benyttet teoretiske hukommel-
sesmodeller basert på det ikke-musikalske domenet til å
beskrive temporallappen og frontallappens påvirking i
musikalsk læring og gjenkjenning, og de fremhever den
spesielle rollen til den høyre hjernehalvdelen. Spesielt
amygdala og parahippoampale regioner er involvert i
emosjonelle reaksjoner ved lytting til musikk. De disku-
terte også den mulige betydningen av disse funnene for
nevropsykologisk evaluering og rehabilitering.

Redusert hukommelse og interesse for musikk etter

epilepsi kirurgi, ved Severine Samson

Musical memory:
neuroimaging and clinical data

HERVE PLATEL, University of Caen, France

Kliniske observasjoner og eksperimentelle studier har vist
at språk og musikk er veldig forskjellige med hensyn til
persepsjon, og allikevel har det vært få studier som
undersøker musikalske hukommelsesprosesser.
Nevrologiske sykdommer, spesielt nevrodegenerative
sykdommer gir mulighet for å teste effekten av musikk i
terapeutiske intervensjoner. De presenterte fMRI data
som foreslår at det finnes et spesielt hukommelsessystem
for musikk, og kliniske data som viser bevarte evner til å

lære nye sanger i pasienter som har Alzheimers sykdom.
Sykdommen påvirker således ikke all hukommelse.

Herve Platel snakket om at forståelsen for musikalsk hukommelse har
blitt klarere etter studier av pasienter med Alzheimers sykdom.

For å vise spennvidden på bidragene følger her et bidrag
som viser grunnforskning på persepsjon og språk:

When language affects
perception and when
perception affects language

GABRIELLA VIGLIOCCO, LOTTE METEYARD &
BAHADORBAHRAMI, University College, UK

Gaibriella Vigliocco presenterte eksperimenter som
undersøker interaksjon mellom ordforståelse og lavnivå
bevegelsespersepsjon. Den første studien viste at lytting
til ord som refererte til opp-eller-ned bevegelse interferer-
te med utføring av en oppgave der forsøkspersonene
bestemte om vilkårlige prikker presentert ved en terskel
beveget seg / ikke beveget seg (Random Dot Kinematics,
RDK). Resultatene indikerte at språk automatisk enga-
sjerer lav-nivå perseptuelle representasjoner. I et oppføl-
gingseksperiment fant de at passiv observasjon av RDK
ved forskjellige terskelverdier påverket reaksjonstid i ver-
bale oppgaver for ord som refererer til bevegelse opp eller
ned. Igjen tyder resultatene på at spåk engasjerer lavnivå
persepsjon. Allikevel var det ingen effekt av RDK på den
verbale oppgaven når ordene representerte utvetydig
bevegelse, noe som tyder på at interaksjon mellom per-
sepsjon og språk kan moduleres av oppmerksomhet, men
bare når visuelle stimuli er utvetydige.
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Selv om kognitiv svikt ikke inngår i diagnosekriteriene,
hersker det bred enighet om at mennesker med psykotisk
lidelse kjennetegnes av redusert nevropsykologisk funk-
sjonsevne. Ved schizofreni er forskningsinteressen knyttet
til hvor tidlig i sykdomsforløpet kognitiv svikt kan påvi-
ses og hvor mange svikten gjelder for, identifisering av
sensitive mål på nevropsykologiske endofenotyper, hvor-
vidt de nevropsykologiske vanskene påvirker sosial funk-
sjonsevne direkte eller indirekte, og i hvilken grad svikten
kan reduseres ved kognitiv trening. For mennesker med
bipolar lidelse diskuteres det dessuten om svikten varie-
rer i takt med symptombildet eller er til stede også i nøy-
tral (eutym) fase, og om det er inndelingen i bipolar type
I eller type II, eller forekomst av psykose i sykdomsbildet
som avgjør omfang og type kognitiv svikt. Et overskri-
dende anliggende er identifisering av risikogener for
utvikling av psykotisk lidelse, om de ulike tilstandene bør
oppfattes som kategorielle eller dimensjonale varianter av
en psykotisk grunnlidelse, og om den psykotiske lidelsen
primært er resultat av en nevrokognitiv utviklingsforstyr-
relse eller en nevrodegenerativ hjerneprosess. Svar på
slike spørsmål forventes å få konsekvenser for neste gene-
rasjons diagnosesystemer.

I 2002 startet studien”Ullevål-600”, et stort anlagt forsk-
ningsprosjekt ved Ullevål Universitetssykehus med sikte-
mål å rekruttere 600 mennesker med psykose for å svare
på spørsmål som de ovenfor beskrevne. Gruppen ledes av
professor Ole A. Andreassen, omfatter en rekke toneang-
ivende psykiatere ved Universitetet i Oslo, og har under-
tegnede som ansvarlig for den nevropsykologisk testpro-
tokollen. Etter at det medisinske fakultetet, UiO, priori-
terte psykoseforskning som felles anliggende for Institutt
for Psykiatris mange underavdelinger, ble navnet endret
til ”Tematisk område: Psykoseforskning” (TOP-studien)
og omfatter alle Oslo-sykehusene samt enkeltinstitusjo-
ner i Østlandsregionen. Ambisjonen er høynet til å samle
inn data for 1000 pasienter og 500 kontroller.
Protokollen omfatter opplysninger om anamnese, klinisk

symptomutforming og lidelsestrykk, nevropsykologisk
funksjonsevne, blodprøvesvar for analyse av genprofil, og
hjerneavbildingsmål (sMRI og fMRI). I skrivende stund
foreligger det data på rundt 800 pasienter og 350 kon-
trollpersoner. Drøyt 20 PhD-kandidater er knyttet til
prosjektet med hver sin avgrensede problemstilling,
hvorav de første har disputert i år. I det følgende gis
eksempler på problemstillinger som har stått i fokus for
nevropsykologene.

1. Kognisjon og sosial funksjonsevne ved schizofreni
Anja Vaskinn har i sin doktorgrad (2008) redegjort for
forholdet mellom nevropsykologisk svikt og vansker i
dagliglivsfungering ved schizofreni hvor hun undersøker
hvorvidt redusert sosial kognisjon og læringspotensiale
kan forklare sammenhengen. En bekreftelse av modellen
vil ha gunstige behandlingmessige konsekvenser ved at
trening i sosiale ferdigheter kan gjøres mer spesifikk.

Sosial kognisjon ble kartlagt ved hjelp av en oppgave hvor
emosjonelle ansikts- og stemmeuttrykk skal kategoriseres
i henhold til én av flere følelser. Schizofrenigruppen
demonstrerte klare vansker med den auditive oppgaven.
Læringspotensiale ble målt ved at WCST ble administrert
i en test-trening-retest prosedyre. I treningsforsøket ble
løsningsprinsippene nøye forklart. Bedring i skåre fra test
til retest måler læringspotensiale. Metoden viste seg ikke
tilstrekkelig sensitivt i den kognitivt relativt velfunge-
rende schizofrenigruppen. Et lovende alternativ for
måling av læringspotensiale basert på kontraster i svar-
profilen på CVLT-II, ble ikke benyttet i de videre analy-
sene grunnet manglende validering.

Som mål på dagliglivsfungering ble det benyttet en vide-
ooppgave hvor personen skal redegjøre for en mulig kon-
fliktsituasjon (motta informasjon), beskrive hvordan kon-
flikten kan løses (bearbeide informasjon), og til slutt rolle-
spille nødvendig atferd for å løse konflikten (sende infor-
masjon). Schizofrenigruppen mestret de to første aspektene

Nevropsykologisk svikt ved psykose –
diagnostiske konsekvenser?

Resultater fra TOP-studien, Universitetet i Oslo

PROFESSOR KJETIL SUNDET, PSYKOLOGISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO



Nevropsykologi nr. 2-2008 9

omtrent like godt som friske personer, men i rollespillsitu-
asjonen (send) kom de til kort (se figur 1). På tross av mid-
dels IQ og kun lette nevropsykologiske vansker evnet de i
liten grad å utføre korrekt handling i en situasjon de opp-
fattet (mottatt) og beskrev (bearbeidet) på riktige måte.
Derimot syntes de å mangle de nødvendige ferdighetene
som trengs for å håndtere utfordringer i praksis.

Som mål på nevropsykologisk funksjon ble det benyttet en
sumskåre fra tester som anses å være blant de mest sensi-
tive mål på kognitiv svikt ved schizofren (Grooved
Pegboard, CVLT-II, Kontrollert ordflyt og Stroops inter-
ferenstest). I den sammenfattende fremstillingen redgjør
Vaskinn m fl. (2008) for prosedyre og resultater. Ved tes-
ting av modellen finnes en solid korrelasjon mellom nev-
ropsykologisk funksjon og dagliglivsfungering (r=0.57).
Denne halveres (r=0.37) når det korrigeres for variasjon i
sosiale kognisjon (evne til emosjonell persepsjon).
Resultatet tolkes som bevis på at selv om redusert nevro-
psykologisk funksjonsevne har en direkte negativ inn-
virkning på dagliglivsfungering, så medieres den kogniti-
ve svikten i betydelig grad av mellomliggende ferdigheter,
så som evne til oppfatte følelsesmessige signaler korrekt.
At variasjon i læringspotensiale ikke kunne vises å ha inn-
virkning på dagliglivsfungering kan henge sammen med
flere forhold, bl.a. manglende sensitivitet i det valgte
instrumentet (WCST).

Den norske schizofrenigruppen presterte bedre enn for-
ventet på oppgavene i sosial kognisjon (emosjonell per-
sepsjon) og læringspotensiale sammenlignet med ameri-
kanske utvalg. Resultatene tyder på at amerikanske studi-
egrupper er tyngre affisert enn TOP-materialet og gir et
bilde av schizofreni som mer kognitiv funksjonshemmet
enn hva våre resultater tyder på. Gitt det skandinaviske
helsesystemet hvor samtlige mennesker innen et befolk-
ningsområde sogner til samme sykehus i stedet for å for-
deles mellom private klinikker og offentlige hospital, kan
det argumenteres for at vårt materiale er mest representa-
tivt. I så fall vil TOP-studien tjene som korrektiv til det
internasjonalt skapte bildet av psykosegruppen, slik
TIPS-studien har bidratt når det gjelder konsekvensene
av varighet på ubehandlet psykose (Rund m.fl. 2007).

2. Kognitive kjennetegn ved bipolar lidelse
Mennesker med bipolar lidelse kjennetegnes av funk-
sjonshemmende svingninger i humør og atferd, fra dyp
depresjon til ukritsk mani (type I) eller anfall av depre-
sjon og lettere former for hypomani (type II). Begge til-
standene har en sikker nevrobiologisk forankring og skil-

ler seg fra alvorlig (unipolar) depresjon både i fremtredel-
sesform og arvelighet. Mennesker med bipolar lidelse
fungerer tilsynelatende upåfallende i ikke-symptomatisk
(eutym) faser selv om de fremviser tegn til lavgradig nev-
ropsykologisk funksjonsvikt sammenlignet med friske
personer. Forskningen søker svar på om gruppenes nev-
ropsykologiske funksjonsprofil varierer i grad og i form.
Ved påvisning av kvantitative så vel som kvalitative for-
skjeller i kognitive funksjonssvikt mellom type I og type
II gruppene, styrkes antagelsen om ulik hjernemessig
dysfunksjon, noe som i neste omgang ville ha behand-
lingsmessige konsekvenser.

En konkurrerende forklaring til nevropsykologiske for-
skjeller mellom tradisjonelle diagnosegrupper, er hvor-
vidt tilstedeværelsen av psykose, enten i livsløpet eller
som pågående kjennetegn, er den avgjørende forskjellen.
Inndelingen i schizofreni, bipolar typer I og bipolar type
II, m.m. er relevant som beskrivelse av kliniske manife-
stasjoner men ikke nødvendigvis den beste for å forstå
nevrobiologiske mekanismer bak tilstanden. Psykose-
modellen kan sammenlignes med epilespi både ved at
psykose skyldes en mer alvorlig hjernedysfunksjon enn
ikke-psykose og at gjennomgått psykotisk episode inne-
bærer stressbelastningen på hjernen som øker dysfunk-
sjonen. Forekomst av psykose vil således være et hoved-
skille blant gruppen mennesker med en alvorlig sinnsli-
delse, og gjentatt psykotiske episoder vil kunne forverre
den nevropsykologiske funksjonsevnen ytterligere. TOP-
studien omfatter et så stort pasientmateriale at det er
mulig å sammenligne undergrupper med tilstrekkelig
power til å avdekke mulige funn.
Simonsen m.fl. (2008) viser at bipolar type I og type II
gruppene ikke bare skiller seg fra hverandre i grad, men
også i form for nevropsykologisk svikt (figur 2). Mens

Figur 1: Prestasjon på test i sosial problemløsning (AIPSS) for personer
med schizofreni sammenlignet med friske kontrollpersoner (etter Vaskinn
m.fl., 2008)
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type I gruppen presenterer høy forekomst av svikt på tes-
ter både i hukommelse, oppmerksomhet og eksekutiv
fungering, viser type II gruppen ikke tegn til vesentlige
hukommelsesvansker, kun redusert oppmerksomhet og
eksekutiv funksjon. Profilen gir holdepunkter for teorier
om at både temporale og frontale hjerneområder er
berørt i type I gruppen men avgrenset til frontalområ-
dene for type II gruppen.

Resultatene kan tolkes i retning av at bipolar type I grup-
pen har fellestrekk med schizofrenigruppen i nevropsy-
kologisk profil og at bipolar type II gruppen ligner på
gruppen med alvorlig depresjon. Samme hovedkonklu-
sjon kunne trekkes når det ble stilt spørsmål om fore-
komst av psykose eller inndelingen i type I eller type II er
avgjørende for grad av nevropsykologisk svikt (Simonsen
m.fl., submitted) Det ble påvist signifikant effekt av
psykose på 9 av de 11 nevropsykologiske testvariablene
som inngikk i studien sammenlignet med kun 2 av de 11
for bipolar type (se figur 3 for eksempel). Klinisk symp-
tomutforming var per definisjon forskjellig for de ulike

diagnosene (schizofreni, bipolar lidelse I eller II, osv.)
men nevrokognitiv testprofil varierte primært med fore-
komst av psykose. Samme konklusjon kunne trekkes når
nevropsykologisk funksjon ble korrelert med antall
gjennomgåtte episoder: antall psykotiske episoder hadde
mer omfattende konsekvens for testresultatene enn antall
depressive og maniske episoder til sammen.

3. Nevropsykologisk svikt ved schizofreni
Studier viser at mennesker med schizofreni som gruppe
presterer fra et halvt til halvannet standardavvik under
hva friske kontrollpersoner gjør ved nevropsykologisk
testing, og at antall personer som bærer preg av en påvis-
bar kognitiv svikt varierer fra 30 til 60 % (Sundet m.fl.,
2008). Omfang og andel svikt er noe mindre blant men-
nesker med bipolar lidelse. Slike anslag innebærer usik-
kerhet ettersom man ikke kan korrigere for muligheten
av at personen som oppnår middels resultat ved dagens
undersøkelse kan ha prestert høyere før sykdommen og
dermed ikke bli identifisert som redusert. Det kan også
tenkes at personer som oppnår svake resultater også forut
for sykdomsdebut fungerte svakt, og dermed ikke bør
karakteriseres som å ha fått nytilkommen svikt.

Det fins flere mulig utviklingskurver for nevropsykolo-
gisk funksjonsevne, slik som de fem vist i figur 4.
Kurvene anmerket som ’Økende, ’Plutselig’ og ’Annet’
bærer preg av endring fra tidligere, mens kurvene
’Normal’ og ’Redusert’ ikke har endret seg vesentlig etter
sykdomsdebut. Ved undersøkelse rundt tidspunktet for
diagnosesetting, vil gruppen ’Annet’ ikke skille seg fra
gruppen ’Normal’, og gruppen ’Plutselig’ ikke fra grup-
pen ’Redusert’. Behandlingsmessig og prognostisk har
imidlertid dette stor betydning.

TOP-protokollen består av tester som kan brukes til å
anslå premorbid IQ (NART) og aktuell IQ (6 deltester
fra WASI og WAIS-III, WIS). Ved å trekke aktuell WIS-
IQ fra estimert premobid NART-IQ, får man et anslag
på grad av endring fra antatt funksjonsnivå forut for syk-
dommen (Sundet & Vaskinn, 2008). I TOP-materialet
oppnådde begge pasientgruppene svakere IQ på
Wechsler-testene sammenlignet med høytlesingen av
fremmedartede ord. Schizofrenigruppen fikk anslått en
tilbakegang på 6 IQ-poeng sammenlignet med antatt
premorbid nivå mens bipolargruppen bar preg av en
reduksjon på 3 poeng. Innad i schizofrenigruppene var
det rundt 30 % som hadde en reduksjon på 10 IQ-poeng
eller mer, sammenlignet med 12 % i BD-gruppen og 5
% i kontrollgruppen.

Figur 2: Prosentandel personer i bipolar I og bipolar II gruppen som pre-
senterer klinisk signifikant nevropsykologisk svikt (£ 1.5 SD under kon-
trollgruppe gjennomsnittet) innen områdene verbal hukommelse og opp-
merksomhet / eksekutiv fungering (Simonsen m.fl., 2008).

Figur 3: Skåre på Farge-Ord Interferenstest - del 4 (D-KEFS) inndelt etter
diagnostisk gruppe (bipolar type I eller type II) og forekomst av psykose
i sykdomsforløpet (etter Simonsen m.fl., submitted).
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Nevropsykologisk funksjonsevne ble kartlagt ved stan-
dard testmetoder og hver person ble karakterisert som
enten kognitivt normalt fungerende eller preget av kog-
nitiv svikt i henhold til kontrollgruppens gjennomsnitts-
skårer. Ved å dele gruppene inn i fire undergrupper basert
på endring fra premorbid IQ-nivå (stabil eller redusert)
og generell nevropsykologisk funksjon (normal eller
svekket), fremkom det samlet sett at 60 % i pasientgrup-
pen var stabilt normalt fungerende (’normal’-gruppen).
Kun en håndfull pasienter (2 %) ble klassifisert som mid-
dels nevropsykologisk fungerende med tegn på reduksjon
fra premorbid nivå (’annet’-gruppen). I gruppen av de
drøyt 40 % nevropsykologisk svakt fungerende pasien-
tene, tydet resultatene på at drøyt halvparten hadde pres-
tert svakt også forut for sykdomsdebut (’redusert’) mens
knapt halvparten viste tegn på tiltagende reduksjon fra et
tidligere høyere nivå (’økende’). Resultatene gav således
medhold til hypotesen om at det blant psykosepasienter
med redusert kognitiv funksjonsevne må skilles mellom
de som var svekket i utgangspunktet og de som viser tegn
på progresjon fra før sykdomsdebut. I gruppen normalt
fungerende individer klarte vi ikke å identifisere personer
preget av en sannsynlig reduksjon fra et tidligere høyt
funksjonsnivå.

Konklusjon
Drøyt fem år etter at TOP-studien ble satt i gang, fore-
ligger det nå variert informasjon på et tallmessig omfat-
tende pasientmateriale. I det foregående er det presentert
enkelte resultater fra det nevropsykologisk fagmiljøet
som alle understreker at inndelingen i diagnoser på langt
nær dekker det mangfoldet i variasjon som mennesker
med en psykotisk lidelse frembyr. De første studiene hvor
kognitiv funksjon blir satt i sammenheng med resultater
fra sMRI, fMRI og genprofil er under utarbeidelse. Om

nye fem år vil trolig synet på psykose være justert på flere
punkter. Ambisjonene er at TOP-gruppen skal ha bidratt
vesentlig i så henseende.
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Innledning
Mulighet til å kjøre bil er høyt verdsatt i dagens samfunn.
Av ulike årsaker er ikke alle egnet som bilførere, og som
helsepersonell er vi pålagt å melde bilførere som av helse-
messige grunner ikke er skikket til å kjøre bil. Mye tyder
på at helsepersonell ikke oppfyller meldeplikten i tilstrek-
kelig grad. Dette påpekes stadig fra myndighetenes side;
vi må rapportere flere. Men, jeg synes det er på sin plass
å påpeke at vi ikke må bli ”for flinke”. Utfordringen med
å finne riktig balanse er stor. Ingen, verken enkeltperso-
ner eller samfunnet er tjent med at for mange blir fratatt
sitt førerkort på et for tidlig eller på et uriktig grunnlag.

Vurdering av skikkethet for førerkort hos pasienter med
kognitiv svikt kan være vanskelig av mange årsaker.
Grensen for hva som er for usikker kjøring er ukjent, det
er til dels både uklare og mangelfulle retningslinjer og
kunnskapsnivået om hvordan man vurderer er lavt hos
mange. Alt dette bidrar til at denne ”dommer/advokat”
situasjonen som mange føler seg i blir enda vanskeligere
å håndtere. Se tekstboks 1.
Kognitiv sikt er hovedsymptomet ved de vanligste dege-
nerative demenssykdommene, mens det ved andre
lidelser er et tilleggssymptom (hjerneslag, multippel skle-
rose). Se tekstboks 2. Det er flere forhold som er viktig å
merke seg. For det første rammer noen av disse sykdom-
mene relativt mange personer, prevalensen av demens-
sykdommer rammer 60-70 000 og ca 11 000 personer
får demens hvert år. Likeens får ca 16 000 personer hjer-
neslag årlig. Et annet aspekt er at mange av tilstandene er
progredierende, dvs at man må vurdere skikkethet for
førerkort gjentatte ganger.

Eldre bilførere er innblandet i flere ulykker relativt sett
(dvs antall ulykker per kjørt distanse) enn middelal-
drende bilførere. Imidlertid har denne gruppen totalt sett
få ulykker, de kjører forholdsvis lite. Det har vært og er
noe usikkerhet hva den økte ulykkesfrekvensen bunner i,
men man mener i dag at det er økt forekomst av sykdom-
mer i eldre år og ikke at økt alder i seg selv bidrar til
dette.

FØRERKORT OG KOGNITIV SVIKT
ANNE BRÆKHUS, DR.MED.

NEVROLOGISK AVDELING OG HUKOMMELSESKLINIKKEN, GERIATRISK AVDELING, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

TEKSTBOKS 1

VURDERING AV FØRERKORT HOS PASIENTER
MED DEMENS KAN VÆRE VANSKELIG
AV MANGE ÅRSAKER:

• Symptomer på kognitiv svikt kommer ofte snikende

• Tabubelagte symptomer

• Ikke standardisert vurdering, noe som medfører mye

skjønn i vurderingen

• Ingen absolutte kriterier for når kjøring er uforsvarlig

• Uenighet blant fagpersoner

• Medfører i enkelttilfeller også tap av jobb

• Lite kunnskap om problemstillingen blant mange leger

og mange vegrer seg for å ta opp problemstillingen

• Et økende problem, flere personer med kognitiv svikt

(spesielt demenssykdommer og hjerneslag)

• Svært problematisk å håndtere for pårørende

• Problemer å ”inndra” førerkort, når helsepersonell er

(for) unnfallende

• Økt transportbelastning

• Når en i familien mister førerkortet (oftest mannen)

blir begge ektefellene isolert
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Det er flere forhold ved kjøring, helse og ulykker som er
viktig å merke seg. Det er vanskelig å gjennomføre gode
studier fordi trafikkulykker er sjeldne foreteelser og der-
med forutsetter store studier. Et annet poeng er at man
har benyttet ulike nevropsykologiske testbatterier og til
dels forskjellige måter å administrere testene på, slik at
det ofte er vanskelig å sammenligne ulike studier. Videre
er praktisk kjørevurdering i de fleste tilfeller brukt som

”gullstandard”, noe man i økende grad stiller spørsmåls-
tegn ved. Hva som er akseptable kjøreferdigheter er det
heller ingen enighet om.

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer som vedrører retten til å inneha
sertifikat i Norge er hjemlet i Veitrafikkloven (Lov av
18.juni 1965 nr 4 §24) og i Lov om helsepersonell (Lov
av 2. juni 1999, §34), tekstboks 3 . Ved første gangs søk-
nad om førerkort hos friske personer fylles kun ut egen-
attest med hensyn til helse. Dersom det foreligger syk-
dom som kan påvirke kjøreferdighetene må man ha lege-
attest (attest NA 202). Denne må fornyes med jevne
mellomrom, avhengig av type og alvorlighetsgrad av syk-
dom. Etter fylte 70 år må alle bilførere medbringe gyldig
helseattest utfylt av lege (attest NA202c). Veiledning for
utfylling av attestene er utgitt av Helsedirektoratet (1).
Ulike instanser er involvert i utstedelse, inndragning og
behandling av dispensasjonssøknader. En oversikt er vist
i tekstboks 4.

Tidligere var det bare leger som hadde meldeplikt til
myndighetene hvis pasienter av helsemessige årsaker ikke
lenger var skikket til å ha sertifikat. I henhold til Lov om
helsepersonell fra 1999 er denne plikten utvidet til også
å gjelde psykologer og optikere (tekstboks 3). Det er ikke
utarbeidet egne retningslinjer til Lov om helsepersonell
§34, forskriftene til (den gamle) legeloven skal benyttes
foreløpig. Der står følgende:
Hvis pasienten ikke fyller de medisinske krav til å inneha
sertifikat, og helsetilstandens forventede varighet er seks
måneder eller mer skal det sendes skriftlig melding til
Fylkesmannen og gis skriftlig melding til pasienten.
Dersom helsetilstandens varighet er under seks måneder
er det ingen meldeplikt til myndighetene, det skal kun
gis muntlig advarsel til pasienten med notat i journal.
Etter min oppfatning er det viktig at vi benytter oss av
muligheten til kun muntlig advarsel dersom det er en
kortvarig sykdom (f. eks akutte forvirringstilstander). All
erfaring tilsier at det tar lang tid å få tilbake et inndratt
førerkort, med de uheldige konsekvensene det har for
pasienten. Kasuistikken nedenfor illustrerer.

Kasuistikk:

Mann, 82 år gammel ble høst/vinter 06/07 innlagt pga
akutt forvirring og depresjon, og melding ble sendt til
Fylkesmannens helseavdeling om at han ikke skulle
kjøre.

TEKSTBOKS 2

HVILKE SYKDOMMER ER AKTUELLE:

• Demenssykdommer (Obs. delirium/akutt forvirring!)

• Traumatisk hjerneskade

• Hjerneslag med/uten kognitiv svikt

• Parkinsons sykdom (motoriske symptomer, kognitiv

svikt, medikamentbivirkninger, plutselige søvnanfall)

• Multippel sklerose

• ALS (m/frontotemporal demens)

• Hjernetumores (primære/sekundære)

• Anoksiske skader

• Encefalitt- og meningittsekvele

• Søvnsykdommer

• Depresjoner

• Psykiatriske sykdommer (schizofreni)

• ADHD/hyperkinetisk adferdssyndrom

• Kognitive bivirkninger av medikamenter

• Endokrinopatier (hypotyreose o.l)

• Alkoholskader/alkohol- og medikamentmisbruk/rus

• ”Alderssvekkelse”

TEKSTBOKS 3

LOV OM HELSEPERSONELL §34:

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med

førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy ikke

oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal opp-

fordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifika-

tet *. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være

kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til

offentlig myndigheter etter nærmere regler fastsatt av

departementet i forskrift.

* til myndighetene som har utstedt førerkortet eller til politiet
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Det ble så søkt til Hukommelsesklinikken ved Ullevål
sykehus om å få tilbake førerkortet. Det ble derifra sendt
henvisning til nevropsykologisk undersøkelse.

Undersøkelse av nevropsykolog i august 2008 påviste
ingen kognitiv svikt. Undersøkelse ved Hukommelses-
klinikken oktober 2008 fant heller ingen holdepunkter
for at pasienten ikke kunne kjøre. Pasienten hadde i til-
legg fått krav om ny attest fra fastlege, og søknaden skul-
le så behandles hos Fylkesmannen.

Pasientenblir (per dags dato) ”stemplet godkjent”, men
to år uten kjøring har medført stor grad av isolasjon, og
hans praktiske kjøreferdigheter kan ha blitt redusert på
grunn av to år uten kjøring.

Når helsepersonell har sendt melding til Fylkesmannens
helseavdeling om at en pasient ikke oppfyller helsekravene
vurderes meldingen der i henhold til eksisterende regel-
verk. Dersom Fylkesmannen er enig i meldingen som er
innsendt oversendes avgjørelsen politiet som formelt inn-
drar førerkortet. Ved tvil innhenter Fylkesman-nen flere
opplysninger fra henvisende lege, psykolog eller optiker.

Søknad om dispensasjon

Hvis lege, psykolog eller optiker har sendt melding til fyl-
kesmannen, men pasienten er uenig i legens vurdering,
har pasienten i praksis to muligheter. Enten klage på
avgjørelsen eller søke om dispensasjon fra helseforskriftene.
Dispensasjon søkes av pasienten eventuelt av dennes full-

mektig/advokat, men ikke av pasientens lege eller annet
helsepersonell. Erklæring fra lege/psykolog/optiker skal
vedlegges søknaden fra pasienten.

Råd vedrørende meldeplikt

Ved melding til myndighetene kommer man lett i en
mellomstilling mellom pasient og myndigheter (pasien-
tens advokat og dommer). Det er likevel viktig at helse-
personell er seg bevisst sin rolle som sakkyndig og ikke
opptrer som pasientens advokat eller som
dispensasjonsmyndighet, gir tilstrekkelige opplysninger
og ikke skriver ”mellom linjene”.

Jeg synes dette er enklest å få til ved å sende ett, utfyl-
lende brev til myndighetene, og et annet, betydelig
enklere brev til pasienten.

Forskriftens helsekrav for mental svikt og
demens

For mental svikt og demens er følgende angitt i førerkort-
forskriften (1). ”Det må ikke være alvorlig sinnslidelse,
vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som
medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller
adferdsforstyrrelser som kan være farlige i trafikken.”
Man må vurdere følgende aspekter: Opplysninger om
endret kjøreatferd, pårørendes opplysninger, komorbi-
ditet og hvilke legemidler som brukes.

Hvordan vurdere bilførere med kognitiv svikt?

Figur 1 viser hvilke undersøkelser som bør/kan gjøres i
forbindelse med vurdering av skikkethet for bilkjøring
hos pasienter med mistenkt eller sikker kognitiv svikt (2).

Ordinær legeundersøkelse bør gjennomføres for å avdek-
ke eventuelle andre årsaker som kan medføre nedsatte
kjøreferdigheter. Forbigående kognitiv svikt (dvs. akutt
konfusjon eller delirium) må avdekkes, her er det ofte til-
strekkelig med muntlig kjøreforbud. Denne diagnosen er
avhengig av en grundig somatisk undersøkelse, blodprø-
veundersøkelser, og gjennomgang av pasientens medika-
menter.

Vurdering av praktiske kjøreferdigheter

Praktisk kjørevurdering hører i mange tilfeller med.
Pasienten vil ofte synes det er lettere å godta en vurdering
som baseres på en praktisk test enn den vurderingen som

TEKSTBOKS 4

HVILKE INSTANSER BEHANDLER FØRERKORT?

1) Trafikkstasjon/vegkontoret

Utsteder, fornyer og utvider førerkort

2) Politiet

Tilbakekaller førerrett og behandler krav om tilbakeleve-

ring av inndratt førerkort

3) Fylkesmannens helseavdeling (tidl fylkeslegen)

Behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene

Vurderer melding fra lege, psykolog og optiker

4) Behandlende/attestutstedende lege +

psykolog + optiker

leverer premissene for forvaltningens vurderinger
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legen/psykologen gjør ved hjelp av ”skrivebordstester”
(face validity). Selv om en slik prøve kan gi en god peke-
pinn på aktuelle kjøreferdigheter er det en rekke forhold
man bør være oppmerksom på. Ikke bestått kjørevurde-
ring gir oftest verdifulle opplysninger, men pasienten kan
klare seg dårlig pga uttalt nervøsitet for denne prøven.
Derimot er resultatet ”bestått” ikke alltid like greit å
vektlegge, det er ofte vanskelig å teste funksjoner knyttet
til symptomer som kan medføre vansker i en akutt situa-
sjon, f. eks evne til delt oppmerksomhet.

Det er mange svakheter ved de vurderingene som gjøres
av praktiske kjøreferdigheter i dag. For det første er det
ingen standardisert vurdering, det er dermed stor varia-
sjon i vurderingene som gjøres. Både sensorer ved tra-
fikkstasjonene og sjåførlærere utfører denne type vurde-
ringer, og min erfaring er at kravene til kjøreferdigheter
gjennomsnittlig ligger høyere der vurderingen gjøres ved
trafikkstasjonen. Av sikkerhetsmessige grunner brukes
oftest en sjåførskolebil med dobbelt sett pedaler og flere
speil. Dette kan sannsynligvis påvirke resultatet, perso-
nen må konsentrere seg om å mestre en fremmed bil.
Vurdering av praktiske kjøreferdigheter omfatter ikke
akutte situasjoner, der kjøreferdighetene settes mest på
prøve. Det er mulig at simulatorer i fremtiden vil kunne
supplere en praktisk prøve på dette området. Det er få
eller ingen muligheter til å kontrollere eksterne variable
som annen trafikk, vei tilstand, eller andre føreres opp-
førsel.
Hvilke krav skal stilles til kjøreruter? Det er svært sjelden
aktuelt med geografisk begrenset førerkort i Norge, slik
at man bør kunne mestre trafikken både i kjente og
ukjente områder. På den annen side ville det være nokså
urimelig å teste en person som hele livet kun har kjørt på
landsbygda på områder med liten trafikk, i et sterkt tra-
fikkert miljø. Men, hva med en person som bor i en for-

stad til en større by og hevder at han/hun aldri kjører i
byen, er det greit å legge testingen bare på områder i
denne personens nærmiljø?
Praktiske prøver er ressurs- og kostnadskrevende og er
selvfølgelig ikke egnet til å vurdere tilstander som kan gi
illebefinnende. Det må stilles krav til varighet av kjøring-
en, ruten bør inneholde kompliserte situasjoner. Ved de
fleste vurderingene (alle?) som gjennomføres i dag gis det
detaljerte instruksjoner, man kan eventuelt vurdere ruter
der det ved deler av testen kun angis bestemmelsessted,
slik at pasienten selv må legge opp ruten.
Alt i alt vurderes testing av praktiske kjøreferdigheter
som nyttig tillegg til ”kontorvurdering”, men det må
ikke oppfattes som noen gullstandard.

Syn og kognitiv funksjon
blant bilførere over 70 år

Ulleberg og Sagberg gjennomførte i 2002 en studie der
de inkluderte 79 friske personer i alderen 61-69 år. De
ble testet to kognitive tester (UFOV, Trail Making test
B), to synstester (Amsler og BAT-HI) og i tillegg kjørte
de en standardisert kjørerute på 45 minutter. De fire tes-
tene predikerte korrekt 64% av deltakerne i forhold til en
praktisk kjørevurdering. Det mest påfallende ved under-
søkelsen var at hele 48% prosent ble bedømt til å ha
ikke-akseptable kjøreferdigheter (3).

Et annet interessant funn var at ”falsk positive” (de som
ikke klarte de kognitive testene, men ble vurdert til å ha
akseptable kjøreferdigheter) kjørte i gjennomsnitt bety-
delig mer enn de andre (15 000 km kontra 10 000 km
per år)

Helsedirektoratets retningslinjer for å vurdere
pasienter med kognitiv svikt/demens basert på
Mini-Mental status test (1).

MMS: 26-30 Oftest tilstrekkelig til kjøring, med
mindre andre forhold taler i mot

MMS: 20-25 Ofte uforenlig med kjøring
Videre utredning?
Praktisk prøve?

MMS: < 20 Diskvalifiserer for kjøring, dersom
fylkeslegen ikke finner meget
gode holdepunkter for det.

Det er viktig å påpeke at dette er veiledende retningslin-
jer og at mange forhold må tas i betraktning. Testen
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egner seg ikke hos yngre pasienter, og skal heller ikke
brukes ved fokale skader (hjerneslag, afasi).

Legers synspunkter ved utfylling av
helseattest (4):

• Vanskelig rolle av typen ”dommer/forsvarer”
• Hver gang jeg har frarådet en eldre mann å kjøre bil,
har jeg blitt uvenner med pasienten, og/eller han opp-
søker andre leger. Det å frata en mann sertifikatet, er
nesten som å frata ham livet

• Svært vanskelig i konkrete tilfeller. Stikkord er press fra
pasient, lojalitet mot eldre pasient. ”Tas førerkortet er
det ikke mer å leve for” etc.

• Det er en vanskelig (utakknemlig) oppgave, man kjen-
ner folk

• Uholdbart at egen leges vurdering oppheves av tilfeldig
lege på annet legesenter!

Oppsummering

Vurdering av kognitiv reduksjon i forhold til bilkjøring
er en vanskelig oppgave. Mye tyder på at helsepersonell
sender for få meldinger til myndighetene vedrørende
ikke-skikkete bilførere. Vi må imidlertid ikke havne i en
”bedre-føre-var” situasjon.

Det er flere tiltak som bør vurderes med tanke på å bedre
denne situasjonen:
• Standardisering av vurdering av praktiske kjøreferdig-
heter

• Kontinuerlig utvikling av retningslinjer til bruk for hel-
sepersonell

• Tettere samarbeid mellom vei- og helsemyndigheter
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Prediction of driving performance

Different predictors have been used for fitness for driving
after brain injury with varying results. The predictive
value of pre-driving evaluations has varied from 20% to
90% depending on different criteria of fitness, different
groups of patients and different pre-driving variables.

First of all, family members and medical caregivers have
a great influence on patients’ decision to stop driving
although their judgements are weakly related to objective
evaluation results. According to Coleman, (2002)”signif-
icant others hold the key to the car”.

Traffic accidents are the best dependent variable for driv-
ing performance. However, a large number of individu-
als and long time intervals are required to investigate the
relation between neuropsychological test results and traf-
fic accidents. Still, increased accident rate among people
with brain injury compared to controls have been found
in some studies. An on-road driving test is seen as the next
best dependent variable. However, a significant differ-
ence between neuropsychological test results and driving
is the highly task-specific experience in driving.
Neuropsychological tests are measuring on a function
level while driving is an activity, which describes poten-
tial consequences of function impairments. Still, rela-

tions between neuropsychological test results and driving
test results have been found in many studies. To sum up,
a neuropsychological test battery measuring focused and
divided attention, information processing speed, visuo-
constructive function is useful in assessing driving per-
formance.

Driving in simulator
Different kinds of simulators have been used for different
purposes in predicting driving performance. The rela-
tionship between simulator driving results and on-road
driving results among patients with brain injury have
been moderate to high. However, neuropsychological
results of divided attention have been related to outcome
in simulator driving.

Self awareness, fatigue, aggression
Self awareness of cognitive impairments as well as adap-
tive strategies have been shown in several studies as
important as cognitive functions. Fatigue, sleep and
affective disturbances are common rest conditions after
brain injury and might influence driving. But, there are
few longitudinal studies of such factors on driving per-
formance after brain injury. In addition, pre-morbid fac-
tors like sensation seeking, risk proneness behaviour,
emotional control and attitudes should be investigated
when deciding on a patient’s fitness to drive.

Conclusions
Driving performance is a multifactor phenomenon
depending on cognitive, executive and affective factors as
well as experience and pre-morbid factors. There is no
general accepted assessment battery which can assess suf-
ficient and necessary functions for driving performance,
and no cut-off limits of test results which state limits for
driving demands. Assessing a patient’s fitness for driving
is best done stepwise by a multidisciplinary team includ-
ing medical, neuropsychological and practical driving
expertise. The driving assessment should also result in a
rehabilitation program where the patient can learn to
attend predictive signals in traffic.

Fitness to drive after brain injury –
what does research tell us today?

ANNA LUNDQVIST REHABILITERINGSMEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET, LINKÖPING, SVERIGE

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T
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Hun startet med å
beskrive hvilke
aspekter som
empirisk tillegges
vekt: Premorbid
funksjon, kogniti-
ve svikttegn med
betydning for bil-
kjøring samt kom-
pensatoriske fer-
digheter hvor inn-
sikt i egne svikkt-
tegn er avgjørende.
Deretter fulgte en
redegjørelse for det

mandat som er nedsatt i regi av Norsk Psykologforening
med siktemål å lage en Veileder for førerkortvurderinger
for norske psykologer hvor Schanke er leder for en
arbeidsgruppe. Helsepersonelloven § 34 om meldeplik-
ten (se Brækhus artikkel, tekstboks 3 i dette nummeret).

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser
til gjennomføring og utfylling av første ledd, og kan gi
reglene i første ledd tilsvarende anvendelse i forhold til
pasienter som har tjeneste utenfor luftfartøy, dersom tje-
nesten har betydning for luftfartens sikkerhet. “

Denne paragrafen, som trådte i kraft i januart 2001, har
aksentuert behovet for å tydeliggjøre psykologers arbeids-
måte og metodevalg når det gjelder førerkortvurdering-
er, men også hvordan meldeplikten skal tolkes og prakti-
seres og hvordan psykologer skal forholde seg til risiko-
vurderinger. Mange fagfelt blir berørt; habilitering, geri-
atri, rehabilitering, rusfeltet og psykisk helsevern. I tillegg
vil førerkortproblematikken også angå privatpraktise-
rende psykologer. For beskrivelse av regelverk, vises det
til artikkel i TNPF august 2008 ved Myklebust, Folllesø
og Strobel.

Meldeplikten er knyttet til Førerkortforskriftens vedlegg
1 som omhandler helsekravene:

Krav til helse og førlighet pkt. 3, 4, 5 og 6 understreker
at helsekravene omfatter pasienter/klienter innen alle fag-
felt der psykologer arbeider:

pkt 3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyr-
elser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av
annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet
av de siste 12 måneder.

pkt 4. Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig
mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører
nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyr-
elser, som samtidig kan være farlig i trafikken.

pkt 5. Det må ikke være misbruk av alkohol, eller andre
rusmidler og ikke bruk av beroligende eller bedøvende
midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.

pkt 6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som
gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.

Pkt 7. omhandler førlighetskrav.

Schanke ga en redegjørelse for det arbeid som pågår i
arbeidsgruppen. Hun omtalte videre det arbeid som
pågår i nordisk regi.

Hva vet vi og hva gjør vi.
Veien til kunnskapsbaserte førerkortvurderinger

for psykologer i Norge og Norden
ANNE-KRISTINE SCHANKE, SJEFSPSYKOLOG, SUNNAAS SYKEHUS

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T
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High fidelity driving simulators with capability to serve
studies of complex driving behaviour has become com-
mercially available to clinical research communities. A
growing litterateur body holds promises for this technol-
ogy as both a safe and efficient method for conducting
research, driver assessments and training. Simulation, as

a proxy for the low frequency hazardous real life traffic
situations, may open a new window to the study of high-
er order driver abilities compromised by cognitive
impairment, such as situational awareness, risk percep-
tion, planning and accident avoidance. Such a method-
ology will be invaluable in establishing more efficient,
reliable and evidence-based clinical screening tests and
assessment procedures, serving the rapidly growing need
for fitness-to-drive assessments in frontline clinical set-
tings.

However, the simulator industry is in lack of an overall
standardization. Researchers as well as clinicians are
using simulator platforms developed in their local labs,
and there are numerous different, commercially available
driving simulators being offered for assessment and train-
ing purposes, some with questionable claimed “proven”
clinical utility. To fulfil the promises of simulation to
advance the field, it will be crucial that clinical
researchers and the driving simulator industry work col-
laboratively to develop standardized, psychometrically
sound, and replicable methodologies. At SSR, in a col-
laborative project, we are currently working on the estab-
lishment of a methodological platform for future clinical
trials, driver assessments and retraining. This presenta-
tion outlines the foundation, goals and frameworks, dis-
cusses major methodological and practical problems and
solutions, and review recent literature in driving assess-
ment and training in simulators as well as current guide-
lines for simulation standardization as implemented in
the project.

Establishment of a methodological
platform with driving simulators

HANS JOHANSEN, CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST, SSR STAVERN

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T
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Demens er varig, ervervet hjernesykdom som forårsaker
kognitive funksjonssvekkelse i en grad som fører til svikt
i dagliglivets funksjoner (Activities of daily living: ADL).
Det finnes mange ulike demensformer, og blant de nev-
rodegenerative demenser skiller demens med Lewy-lege-
mer (DLB) og demens assosiert med Parkinsons sykdom
(PDD) seg fra Alzheimers sykdom (AD) ved at oppmerk-
somhetsfunksjoner / eksekutive funksjoner og visuospati-
ale funksjoner er relativt mer svekket, mens hukommelse
er mer velfungerende.

Økt kunnskap om ulike kognitive profiler ved ulike
demenstilstander aktualiserer problemstillinger knyttet
til betydningen av ulike kognitive funksjoner har for
ADL fungering. Dette er av betydning for nevropsykolo-
ger, siden det vil influere på hvilke konsekvenser testre-
sultater med sannsynlighet vil ha for pasientenes ADL
fungering og dermed hvilket hjelpebehov de vil ha. Mer
generelt har det også betydning for de ulike demenstil-
standene når det gjelder kostnader og ressurser knyttet til
pleie og omsorg.

I en omfattende litteraturgjennomgang som nylig ble
publisert (Donald R Royall; Edward C Lauterbach;
Daniel Kaufer; Paul Malloy; et al, 2007) konkluderte
man med at eksekutive kontrollfunksjoner representerte
det kognitive domenet som for alle nevropsykiatriske,
geriatriske og demensgrupper best predikerte ADL funk-
sjoner. Imidlertid ble nevropsykologiske tester kritisert
relativt skarpt for manglende prediktiv verdi i forhold til
ADL. Den ovenfor nevnte litteraturgjennomgangen har
imidlertid en del svakheter som reduserer validiteten av
funnene. Problemstillinger knyttet til psykometrisk
”restriction of range”, statistikkbruk og egenskaper ved
utvalgene sår tvil om artikkelens konklusjoner og vil dis-
kuteres i foredraget.

Brønnick og kollegaer (2006) gjennomførte en større
studie på PDD-pasienter, en gruppe som i svært liten
grad var representert i Royalls studie, og man viste at
funksjoner knyttet til selektiv oppmerksomhet var den
sterkeste prediktoren på totalt daglig funksjonsnivå, med
like stor prediktiv verdi som motorisk funksjonsnivå.
Relevansen av disse funnene blir drøftet i lys av Royall og
kollegaer.

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T

Betydningen av oppmerksomhetsfunksjoner
for ADL-ferdigheter ved demens.

KOLBJØRN BRØNNICK, SENIORFORSKER,
NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR BEVEGELSESFORSTYRRELSER, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
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Såkalte CPT’er eller ”Continuous Performance Tester”
brukes i økende grad for å vurdere oppmerksomhets-
funksjoner. CPT begrepet dekker en rekke tester med litt
ulikt design. De opprinnelige CPT’ene ble brukt i hjer-
neskade diagnostikk og ble etter hvert særlig populære i
forskning på oppmerksomhetssvikt ved schizofreni. De
har typisk et ”low stimulus to noise” design i betydning-
en at respondenten skal reagere på kun ca 10 av stimuli
som presenteres. Conners’ CPT (CCPT), som er blitt
særlig populær i ADHD-forskning er den vanligste
CPT’en i klinisk bruk. Den har et ”high stimulus to
noise”-design. Respondenten skal reagere på 90 % av sti-
mulus-materialet og hemme handlingsimpulsen ovenfor
de resterende 10 prosentene. Noe spissformulert kan
man si at de gamle CPT’ene var tester av ”continuous
attention” mens CCPT-designet krever ”continuous per-
formance”.

CPT’ene har vært forstått som tester av ”vedvarende
oppmerksomhet”. Kritikken mot CPT’ene har vært at de
skiller godt mellom friske kontroller og kliniske grupper,
men at de ikke skiller mellom eksempelvis klienter med
ADHD, schizofreni eller for den saks skyld, -personer
med lesevansker. Testene gir en rekke ulike mål, men i
mange år var det vanlig å bruke samlemål som ”signalde-
teksjon” eller reaksjonstid. I foredraget vil jeg hevde at
dette er en reduksjonistisk tilnærming der man ser bort
fra klinisk nyttige og diagnostiske spesifikke unike svikt-
mønstre som kan komme tilsyne ved å se på feiltyper,
variasjonsmål og forløpsparametre.

Faktoranalyse av Conners’ CPT og en validitetsstudie av
disse faktorene ble presentert. Faktoranalysen tyder på at
CCPT måler fem ulike aspekter eller delfunksjoner av
oppmerksomhet: 1) fokusert oppmerksomhet, 2) hyper-
aktivitet-impulsivitet, 3) utholdenhet, 4) årvåkenhet og
5) endring i mental kontroll.

Validitetsstudien viser at kliniske grupper som vi forven-
ter å skulle ha vansker nettopp med en eller flere av disse
sub-funksjonene skårer svakere på faktoren som svarer til
sub-funksjonen. Mønsteret av korrelasjoner mellom
andre oppmerksomhetstester og faktorene gir kriterieva-
liditet til noen av faktorene. Noen kliniske retningslinjer
for hvordan CCPT bør fortolkes ble også presentert.

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T

Undersøkelse av oppmerksomhet med CPT –
muligheter og begrensninger

AV JENS EGELAND
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A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T

Psykososial tilpasning etter hjerneslag.
En 2-5 års oppfølging

HILDE BERGERSEN, SPESIALIST I KLINISK NEVROPSYKOLOGI, SUNNAAS SYKEHUS

Oversikt over aktuelle møter og arrangementer.
På våre nettsider på www.nevropsyk.org kan du finne en oversikt over møter og aktuelle arrangementer

som kan være av interesse for nevropsykologer. Denne forsøker vi å oppdatere fortløpende. Vi mottar

gjerne forslag til nye oppføringer.

webmaster@nevropsyk.org

Spørreskjema om psykisk helse og psykososiale forhold
ble sendt til alle innlagt Sunnaas Sykehus etter hjerneslag
2-5 år tidligere. N=162 (64%) svarte, 65% menn og
35% kvinner, gjennomsnittlig 65 år. Psykisk helse ble
målt med Hospital Anxiety and Depression Scale og
General Health Questionnaire (GHQ-30).

Psykiske vansker i form av mulig angstlidelse eller depre-
sjon framkom hos nesten halvparten av personene.
Regresjonsanalyser av et underutvalg (N=100) indikerte
at senere psykisk helse ble predikert av høyresidig hjer-
neslag, nedsatt ikke-språklig kognitiv funksjon, hjelpbe-
hov på toalettet, psykiske vansker angitt under rehabilite-
ringsoppholdet ved sykehuset tidligere etter hjerneslaget,
av å være gift/samboer og av opplevd manglende støtte
fra familie og venner. Ikke-prediktive variable var kjønn,
alder, utdanning, yrkestilknytning, tilfredshet med det
lokale tjenestetilbudet eller å ha beholdt førerkortet.

Det konkluderes med en klar overhyppighet av psykiske
vansker 2-5 år etter alvorlige hjerneslag, men antallet er
sammenlignbart med enkelte andre grupper med funk-
sjonshemning eller kronisk sykdom. Medisinsk informa-

sjon framkommet i løpet av rehabiliteringsoppholdet
postakutt etter hjerneslag kan til en viss grad predikere
psykisk helse, men også andre faktorer teller i regresjons-
analysene hvor enkelte funn var uventede og bør replike-
res.
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Referent: Maria Stylianou Korsnes

Det er de senere år en stor økning av kliniske spesialister.
Antall forskere er også i rask utvikling, det avlegges ca. 3
doktorgrader innen nevropsykologi ved UIO og UIB
hvert år. I tillegg er det en økning i rekruttering av sti-
pendiater, i stort sett takket være finansiering fra helse-
foretakene.

De siste 10 år har det vært en dreining i fokus fra nevro-
logiske sykdommer med lokaliserte lesjoner mot pasient-
grupper med komplekse sykdommer i form av psykiatris-
ke lidelser, utviklingsrelaterte avvik og syndromer med
uklar årsak. Problemstillingen har endret seg fra påvis-
ning av skade på et isolert tidspunkt til belysning av kog-
nitive vansker innen rammen av endiagnose/tiltakskjede.
Det bør ha konsekvenser for nevropsykologisk praksis.

Diagnostikk har to generell målsetninger: Påvisning av
nevropatologi og analyse av funksjon. Kriterier for nevro-
patologi er tidsbestemte, og krever et omfattende norme-
ringsmateriale basert på antagelser om normalitet. Det
kan da stilles spørsmål til om 30 år gamle normer er vali-
de ut fra dagens standard for nevrologisk diagnose. Når
det gjelder analyse av funksjon, så vil også modellene
(basert på kognitiv nevrovitenskap) endre seg over tid
under påvirkning av teknologier som utvikler seg raskt.
Nevropsykologien er i dag avgjørende for patologisk
diagnostikk ved lette encephalopathier i form av hode-
skader og toksiske skader, samt ved differensialdiagnos-
tikk mot symptomlidelser, smertetilstand og personlig-
hetsforstyrrelser. Nevropsykologien har fått økende
betydning for funksjonsdiagnostikk ved nevropysykia-
triske syndromer, schizofreni, affektive lidelser, ADHD,
autisme og kroniske nevrologiske sykdommer og skader.

Når det gjelder nye nevropsykologiske bidrag til patolo-
gi-diagnostikk siste 10 år, så er tidlig demensdiagnostikk
et godt eksempel. Ved lett kognitiv svikt kan amnestisk

MCI måles nevropsyko-
logisk, og økt risiko for
utvikling til AD er doku-
mentert. Sammenheng
med målbare nevrologis-
ke endringer (MRI) kan
påvises. Ved lett kognitiv
svikt i eksekutiv funk-
sjon er det mer sprikende
funn, og ulike tester bru-
kes i ulike miljøer. Risiko
for demens og sammen-
heng med nevrologisk
endring er her usikker. Normer vil ikke bringe oss videre
på dette feltet, fordi det er vanskelig å velge hva som skal
normeres. Dagens forståelsesmodeller for oppmerksom-
het og eksekutiv funksjon i kognitiv nevrovitenskap har
lite sammenheng med kliniske tester som har vært uen-
dret i mange år, og her er det et forbedringspotensial.

Nevropsykologen må utvikle sitt metoderepertoar. Det er
viktig å beholde det som er bra, som eksisterende tester
og normer, men det er viktig å bryte ned grenser mellom
basal kognitiv psykologi, nevropsykologi og differensial-
psykologi, og la alle sider bidra. Utviklingen går ikke via
normeringsprosjekter, men via klinisk forskning med
blanding av veletablerte og nye metoder, gjerne i longitu-
dinelle prosjekter med lang tids oppfølging. Det er viktig
å ta i bruk tilgjengelig ny teknologi og nye finansierings-
kilder for klinisk forskning, og det er viktig at den forsk-
ningskompetanse som nå finnes i kliniske miljøer blir
anvendt. Nevropsykologer med doktorgrad bør i større
grad stå som initiativtagere.

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T

Klinisk nevropsykologi:
Status og utfordringer anno 2008

IVAR REINVANG, CENTER FOR THE STUDY OF HUMAN COGNITION, PSYKOLOGISK INSTITUTT, UIO
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Norms and Decision Making in NP Diagnosis

The presentation begins with a review of the goals of the
neuropsychological examination and a proposed decision
tree for determining the presence and source(s) of neu-
ropsychological impairment. Data regarding the statisti-
cal and clinical significance of demographic effects on
two test batteries were presented: the WAIS III/WMS-III
and Expanded Halstead-Reitan Battery (HRB). The use
of demographically corrected norms on these batteries
were reviewed and illustrated, and the use of a relatively
new summary score that is based upon demographically
corrected test scores was presented (i.e., the Global
Deficit Score). Data regarding the choice of cut-points
for determining “impairment” (1 SD, 1.5 SD, 2 SD) was
presented, and effects on diagnostic sensitivity and speci-
ficity. The use of cutoffs with multiple tests (a test bat-
tery) was discussed recognizing that, as the number of
tests increases, so does the probability that normal peo-
ple will show some “impairment.” Finally, a manualized
approach for clinical ratings of presence were described,
severity and pattern of neuropsychological impairments,
using two test batteries and multiple examples.

A second measurement goal in neuropsychology is to
identify over time, in association with progression of dis-
ease, treatment, or new insults or recovery from new
insults to the brain. Challenges in this area include less
than perfect reliability of people and tests, practice effects
with repeated exposure to the same tests, and the lack of
“norms for change” on tests and test batteries.
Furthermore, at present there are no generally agreed
upon guidelines about how best to develop norms for
change. For example, what populations (normal, abnor-
mal?) should be studies to develop the norms; what char-
acteristics of the normative samples are important
(demographic, baseline levels of performance), and what
types of statistical approaches area most appropriate?

These issues will was discussed using longitudinal neu-
ropsychological data from normal controls, patients with
schizophrenia, patients recovering from moderate to
severe TBI, and those with new brain insult or disease
progression.

Cross-cultural issues in neuropsychological test-
ing: Are English Neuropsychological Tests valid in
non-English-Speaking (especially developing)
countries?

A discussion of linguistic, educational, cultural and
socioeconomic differences across countries, which may
limit the generalizability of tests and test norms, was pre-
sented. Although there are good reasons to suspect lack
of generalizability, there are equally good reasons to
maintain consistency of testing approaches across cul-
tures whenever possible (especially in scientific research).

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T

Professor Bob Heaton,
University of California at San Diego

(A SUMMARY OF HIS TALKS)
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Not the least of these is the fact that, as a practical mat-
ter, it is unlikely that available resources ever will enable
the development of country-specific tests and norms for
every part of the world where neuropsychological meth-
ods are needed. As a consequence, instead of assuming
lack of generalizability of our methods, we need research
to better understand when (and why) new methods are
needed, and when they are not. These issues was
addressed with data from an international collaborative
research program concerning the neurobehavioral effects
of HIV infection. The groups studied are infected and
uninfected Caucasian adults who are native to the U.S.,
Hispanic (Spanish Speakers) in the U.S.-Mexico border-
land region and Spain, Mandarin speakers in urban and
rural areas of mainland China, Cantonese speakers in
Hong Kong, and Marathi speakers in India. Comparable
HIV effects in each of these populations were demon-
strated, using virtually the same battery of neuropsycho-
logical tests (with translation and other relatively minor
modifications). However, in most cases the standard U.S.
norms overclassify impairment in these populations and
do not adequately correct for demographic influences.
Preliminary data was presented on longitudinal assess-
ment of HIV+ and HIV- groups in rural China, and on
the development and use of norms for change there.

Neuropsychological Prediction and Measurement
of Everyday Functioning

A third goal of neuropsychological assessment is to iden-
tify the likely effects of acquired impairment on patients’
everyday functioning. In fact, there is considerable evi-
dence in the literature of moderately strong relationships
between cognitive test performances and various aspects
of daily functioning, including employment status, aca-
demic success, and independence in instrumental activi-
ties of daily living (shopping, cooking, financial manage-
ment, driving, medication management, child care, etc.).
One of the challenges faced in research on the ecological
validity of neuropsychological tests is how to measure
everyday functioning. Certain aspects are fairly easy to
assess, such as employment status (working or not) and
whether the person is living independently. Driving
records and school records may be available but are more
difficult to acquire. Self report by the patient and reports
by caregivers or other “significant others” are fairly easy
to obtain, and are potentially important, but may be

affected by lack of insight, inadequate opportunity to
observe everyday behaviors of interest, or reporting bias.
Increasing efforts in this field have been directed at the
development and validation of tests of “functional capac-
ity.” These are standardized, performance based measures
of daily tasks (e.g., standardized work samples, driving
simulators, financial management and medication man-
agement tasks). These tasks are much more face valid for
everyday functioning than are typical neuropsychological
tests, and performance on them tends to be rather
strongly correlated with results on neuropsychological
examinations. However, while functional capacity tests
may show what a person can do, other factors also are
likely to influence what he does do in his everyday life.

These issues were addressed using results from ongoing
research concerning the everyday life consequences of
neurocognitive impairments associated with HIV infec-
tion, moderate-to-severe TBI, and schizophrenia.
Research of this type helps demonstrate the clinical sig-
nificance of impairments resulting from brain disorders,
and can even guide diagnostic classifications that require
documentation of interference by cognitive impairment
with everyday functioning (e.g., dementia). However,
because of the unique backgrounds and current life cir-
cumstances of individual patients, as well as their unique
patterns of strengths and weaknesses, significant clinical
judgment probably always will be needed in this type of
neuropsychological prediction about specific cases.

A B S T R A C T S F R A Å R S M Ø T E T
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Tale til Berit Hilt
VED ERIK HESSEN

Berit begynner å nærme deg pensjonisttilværelsen og hun har meddelt at 2008 blir hennes siste år som
sekretær for foreningen. Det betyr at hun fortjener en real takk!

Berit har vært sekretær for foreningen siden den ble startet i 1996. Opprinnelig ble hun involvert fordi hun
var sekretær/konsulent ved Institutt for klinisk nevropsykologi ved UiB og arbeidet sammen med
Hallgrim Kløve, som var foreningens første leder.

Senere har hun fortsatt i samarbeid med forskjellige styremedlemmer og ledere, og vært et bindeledd – en
rød tråd – i foreningens arbeid. Hun har håndtert korrespondanse, kontakt med medlemmer, kontakt med
forelesere fra hele verden, kontakt med hoteller og kongress-sentre, kontakt med trykkeri, kontingentinn-
betalinger, påmeldinger til kurs, regnskap og praktisk administrativ gjennomføring av alle våre møter
gjennom 12 år.

Det er kort sagt en person som utgjør en vesentlig del av grunnmuren i den foreningen vi har bygget opp,
som nå takker for seg. Foreningen er svært takknemlig for den betydningsfulle innsatsen hun har gjort for
foreningen og den betydningen det har hatt for utviklingen av det nevropsykologiske fagmiljøet.

Vi ønsker henne lykke til og ønsker henne hjertelig velkommen på våre møter i fremtiden.

T A L E R P Å Å R S M Ø T E T



Norsk klinisk nevropsykologi har en kort historie og en
bemerkelsesverdig utvikling fra en sped begynnelse i
1960-årene og frem til nå. I dag er vi en veletablert og
respektert del av den kliniske psykologien, med vår egen
spesialitet og 180 godkjente spesialister i 2008. NNF tel-
ler i dag over 300 medlemmer. Dette har ikke skjedd av
seg selv.

Norsk Nevropsykologisk Forening synes det er viktig å ta
vare på vår historie og hedre dem som har gått foran oss,
de som møysommelig har tråkket stien, og ryddet vei
hvor andre bare har sett busk og kratt og som har reist
varder for oss som har kommet etter.

De fleste i denne forsamlingen kjenner Helge godt som
foreleser, som veileder og som forsker gjennom et langt
yrkesaktivt liv i norsk nevropsykologi, fra 1970 og frem
til i dag, men her følger allikevel et kort sammendrag av
hans karriere.

For alle stifinnere og oppdagelsesreisende blir veien til
gjennom en blanding av systematikk og tilfeldigheter.
Helge begynte med lærerutdannelse 1962-64. Deretter
var planen å begynne på medisin, men på grunn av låne-
kassens bestemmelser lot ikke det seg gjøre, og han valg-
te psykologistudier.

På universitetet kom han i kontakt med et spennende
fagmiljø som tente interessen for psykosomatikk og
psykofysiologi. Han skrev en hovedoppgave om stress og
personlighetstrekk, og var tidlig ute i forhold til et felt
som senere har blitt et stort tema i psykologien. Han var
vitenskaplig assistent og var hjelpelærer i psykofysiologi i
studietiden. I 1972 foregikk det et prosjekt om læring
hos komatøse pasienter på Ullevål sykehus. Helge ble
rekruttert av Grete Bryhn som da var ansatt på Ullevål og
som dessuten var ansvarlig for et kurs i klinisk nevropsy-
kologi ved universitetet. Av Grete lærte han Halstead-
Reitans metode og fra Barbara Olsnes fikk han innsikt i
Luria’s system som også kom til å bli en viktig del av hans

metodiske bakgrunn. Overlege Kristian Kristiansen var
en viktig støttespiller for de første nevropsykologene på
Ullevål og det ble et par forskningspublikasjoner fra
denne perioden. Overlege Kristiansen som hadde vært
elev av Penfield i Montreal, introduserte epilepsikirurgi i
Norge i 1949. På Ullevål utredet Helge mange av disse
pasientene og kom slik i kontakt med SSE. I 1982 ble
han bedt om å søke stilling som sjefpsykolog ved SSE
hvor han har blitt siden.

Det fantes ingen spesialitet i klinisk nevropsykologi eller
noe organisert kurstilbud på denne tiden og Helge gjor-
de en stor arbeidsinnsats med å bygge opp nevropsykolo-
gisk kompetanse i dette fagmiljøet med veiledning og
undervisning. På Ullevål var fokus for nevropsykologisk
undersøkelse primært lokalisasjonsdiagnostikk, men nå
ble det sentrale hvordan nevropsykologisk kunnskap
kunne bidra i forhold til bedre funksjonsforståelse hos
barn og voksne med epilepsi, som ofte har nevropsykolo-
gisk svikt i tillegg til sin epilepsi. Samtidig var epilepsiki-
rurgi en stor og etter hvert økende virksomhet fra slutten
av 80 og mot midten av 90-tallet. Helge fikk ansvaret for
wada-tester og har bidratt til at nevropsykologene har fått
en viktig posisjon i det tverr-profesjonelle teamet som
har ansvar for seleksjon og utredning av pasienter for epi-
lepsikirurgi.

Undervisning er et felt som Helge har prioritert høyt, og
han er en meget høyt skattet foreleser. Han har undervist
regelmessig i klinisk nevropsykologi ved UiO og i de
senere årene ved NTNU i Trondheim. I løpet av årene
har han holdt utallige foredrag i faglige fora, nasjonalt og
internasjonalt, og like gjerne i pasientforeninger. I vårt
fagfelt har ha markert deg som en av de aller fremste for-
midlere av faget. Med dette har han inspirert mange og
oppnådd respekt og anerkjennelse for faget vårt.
Lærerbakgrunnen har han tatt med deg hele veien.

Klinikk og undervisning har tatt mye av tiden, men

Æresmedlem

Helge Bjørnæs
VED SVERRE ANDRESEN

T A L E R P Å Å R S M Ø T E T
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Helge har også vært en pioner når det gjelder å systema-
tisere kliniske kunnskaper. Han tok tidlig i bruk databa-
ser på pc og har gjennom mange år bygget opp et omfat-
tende klinisk materiale. Han har holdt frem viktigheten
av å integrere forskning og klinisk praksis. I 2005 tok han
dr. philos. -graden med en avhandling om refraktær epi-
lepsi og effekter på kognisjon som i stor grad bygger på
dette unike datamaterialet, samlet inn gjennom mange
år. Blant viktige funn i denne avhandlingen, er hans
dokumentasjon av kognitiv svekkelse hos barn med lang-
varig refraktær epilepsi og dokumentasjonen av at psy-
kisk utviklingshemmede barn kunne oppnå like gode
resultater av epilepsikirurgi som andre personer med epi-
lepsi med hensyn til anfallskontroll og kognisjon, dersom
de ble operert tidlig etter epilepsidebut. Det siste har vakt
internasjonal oppmerksomhet og kan føre til at pasienten
med psykisk utviklingshemming kan få bedre helsehjelp.

Med hans brede kunnskaper og den faglige respekt han
nyter, har han vært med i utvalg og råd for pasientfor-
eninger, han har representert psykologene i ulike faglige

fora og vært medlem av fagutvalget for klinisk nevropsy-
kologi.

Vi hedrer han for ditt store bidrag til norsk nevropsyko-
logi som lærer, kliniker og forsker gjennom mange år og
markerer dette ved å utnevne han til æresmedlem av vår
forening.

T A L E R P Å Å R S M Ø T E T
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T A L E R P Å Å R S M Ø T E T

For oss som studerte psykologi i Oslo på 70-tallet var
nevropsykologi et vagt begrep med en uklar yrkesrolle, et
felt som innebar kontakt med triste skjebner og bruk av
politisk ukorrekte metoder (tester). Inntil vi møtte Grete
Bryhn (Gulbrandsen). Hennes forelesninger og tilbud
om hovedpraksis bar preg av liv og entusiasme, gav inspi-
rasjon og avklarende svar, kombinerte klinikk med forsk-
ning, og ble for mange av oss redningen på en tilstand av
beslutningsvegring om hva slags psykolog vil ville bli.
Hun var førstekvinnen i et lite miljø av kliniske nevro-
psykologer, en posisjon hun fortsatt innehar 40 år etter at
hun startet sin yrkeskarriere.

Etter fullført cand.psychol. eksamen ved universitetet i
Oslo (1956 – 1961) hvor hun orienterte seg i retning av
eksperimentell og biologisk psykologi, arbeidet Grete
Bryhn er kort periode som vit.ass., deretter som markeds-
forsker i Denofa-Lilleborg (1962 – 1966) før hun ble
hentet til Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål
Universitetssykehus (USS, 1966 – 1971) av professor
Kristiansen for å bygge opp et nevropsykologisk labora-
torium. Med stort pågangsmot og avtale om veiledning
fra Holger Ursin og Hallgrim Kløve tilegnet hun seg
Halstead-Reitans nevropsykologiske testbatteri, deltok
aktivt i utvelgelsen av pasienter til testing, utviklet meto-
de for å registrere våkenhetsgrad hos bevisstløse pasien-
tene (Gulbrandsen m.fl., 1972; Ursin & Gulbrandsen,
1967), samarbeidet ved kartlegging av nevropsykologiske
kjennetegn ved afasi (Gulbrandsen & Reinvang, 1969),
og mottok sine første psykologistudenter i hovedpraksis
(Tor Løberg, Ivar Reinvang). I hennes egen omtale av
denne tiden (Bryhn, 2008) gir hun fargerike beskrivelser
av utfordringene hun møtte i studiet og i starten av sin
karriere. En jobb er ikke noe man får, men noe man ska-
per, var hennes mantra. Hun var mer interessert i å finne
på enn å passe på.

Etter at også Helge Bjørnæs og Barbara Tubylewicz

Olsnes ble tilknyttet avdelingen, søkte hun seg nye ufor-
dringer. I 1972 takket hun ja til stilling på Haukåsen
skole for barn med hjerneskader. Der ønsket hun å
undersøke betydningen av skader i den unge hjernen for
utviklingen av tenkning og atferd. Arbeidsforholdet varte
frem til 1988, avbrutt av et treårig forskningsstipend
(1979 – 1981) og et kortvarig engasjement på nevrolo-
gisk avdeling, UUS. I forskningsprosjektet tok hun for
seg barn med lette hodeskader og uavklart sentralnervøs
dysfunksjon. Som en av de første kunne hun påvise at
også i denne pasientgruppen var det økt forekomst av
målbar nevropsykologisk svikt, spesielt i de yngste alders-
gruppene og på de mest sammensatte testene
(Gulbrandsen, 1984). Resultatene fra studien fikk klinisk
betydning for rådgivning til foreldre og lærere om ikke å
presse barn med hjernerystelse til aktivitet for tidlig sam-

Æresmedlem

Grete Bryhn
VED KJETIL SUNDET
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tidig som det var all grunn til å beholde et positivt syn på
prognosen. Artikkelen er sitert i over 50 studier, senest i
2006, altså drøyt 20 år etter at den ble publisert.

Da hun etter endt permisjon vendte tilbake til Haukåsen
samarbeidet hun aktivt med barneleger og spesialpedago-
ger i etableringen av en nevropsykologisk poliklinikk for
barn og ungdom, en virksomhet som i stigende grad fikk
hovedstadsansvar for barn med ADHD (Bryhn, 1991).
En rekke hovedoppgaver i psykologi ble skrevet i denne
perioden under hennes veiledning, bl.a. ved å vurdere
effekt av medikamentell behandling ved ADHD. I 1988
ble hun hentet til daværende Statens Senter for Barne- og
Ungdomspsykiatri (SSBU) og i 1994 til Berg Gård,
begge ganger med et uttalt ønske om å videreutvikle ruti-
ner og metoder for nevropsykologisk utredning og
behandling av barn og ungdom. Gjennom etableringen
av tverrfaglige nevroteam, og som inspirator og samar-
beidspartner til forskning (Rund m.fl. 1998; Zeiner m.fl.
1999a, 1999b; Øie m.fl., 2000, Ørbeck m.fl., 2000)
demonstrerte hun nytteverdien av nevropsykologisk
tenkning ved atferdsavvik hos barn og ungdom med nev-
ropsykiatriske lidelser i en slik grad at det i dag er uten-
kelig å ikke tilby gruppen slike tjenester.

Parallelt med at Berg Gård ble overført til Rikshospitalet
i 1998 tok hun imot invitasjon fra tidligere Haukåsen-
kollega, Gerd Strand, om stilling ved Nasjonalt
Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og

narkolepsi. Her ble hun aktivt brukt som foredragsholder
og kursarrangør, og hyppig forespurt om å forfatte kapit-
ler til fagbøker innen feltet (Bryhn 2000, 2001, 2004a,
2004b).

Arbeidskarrieren ble avsluttet med et engasjement på
nevropsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
(2002 – 2003), hvor hun etablerte et nevropsykologisk
tilbud til voksne mennesker innen nevrologi-, psykiatri-,
og geriatrifeltet samtidig med at hun rakk å ta del i forsk-
ning (Fladby m.fl., 2004). Som pensjonist fra 2003 er
hun fortsatt aktiv som foreleser, veileder, sakkyndig og
forfatter, herunder medredaktør av Tidskrift for Norsk
Psykologforenings nylig utgitt spesialnummer om nevro-
psykologi (Bryhn, 2008).

Grete Bryhn har i en årrekke vært tilknyttet Psykologisk
institutt, UiO (1968-1998), som foreleser, praksislærer
og hovedoppgaveveileder. Kurset hun tok initiativ til på
slutten av 60-tallet i klinisk nevropsykologi var i mange
år det eneste tilbudet innen fagfeltet. Bruk av tester var i
de anti-positivistiske 70-årene tabubelagt. Desto mer
befriende var det å få beskrevet en psykologi som var
håndgripelig uten å bli mekanistisk. Kurset og hennes
praksistilbud var i så henseende en reddende planke for
de av oss som ikke følte oss fortrolige med en fremtid
som terapeuter innen psykisk helsevern.

Grete Bryhn var delaktig i samlingen av en engere krets
kliniske nevropsykologer på begynnelsen av 80-tallet, var
en pådriver bak dannelsen av Norsk Nevropsykologiske
Forening (NNF) på begynnelsen av 90-tallet og for at
Psykologforeningen etablerte spesialistordningen på slut-
ten av 80-tallet med nevropsykologi som spesialområde.
Hun ble selv spesialist i klinisk nevropsykologi etter over-
gangsordningen og har sittet i Psykologforeningens fag-
utvalg og spesialistutvalg, samt NNF’s styre. Hun er fort-
satt aktiv som foredragsholder, forfatter og debattant, og
hun var blant initiativtakerne da Psykologforeningen eta-
blerte en seniorgruppe som inspirator til et meningsfylt
liv både faglig og sosialt som pensjonist.

Grete byr på seg selv, og hun bryr seg. Det er sjelden tvil
om hva hun mener, hun engasjerer seg og utfordrer oss
andre til også å ta stilling. Hun er et lesende menneske,
faglig, samfunnsmessig og kulturelt. Et møte med Grete
blir aldri kjedelig. Takk for at du fins – vi er mange som
har blitt veldig glad i deg og som gleder oss på dine vegne
over at du nå får offisiell anerkjennelse for din ledende
posisjon som ”founding mother” av norsk nevropsykologi.
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DR. AVHANDLING

Kolbjørn
Brønnick
Objectives:

The main objective of this thesis was to explore three
main facets of attentional impairment (attentional con-
trol, selective attention and alertness) in patients with
dementia associated with Parkinson’s disease (PDD) and
compare the attentional profile with other patients
groups in order to understand these better on a phenom-
enological level as well as underlying mechanisms and
consequences.

Methods:

Three different samples of patients were included: 1) 541
patients with PDD who originally participated in the
baseline examination in a multicentre (Europe/USA)
clinical trial of rivastigmine. Neurological, psychiatric
and neuropsychological were done, and detailed infor-
mation about the patients’ ability to performed activities
of daily living was obtained. 2) A sample of 488 patients
with Alzheimer’s disease (AD) selected from a group of
2791 patients. All patients underwent neurological, neu-
ropsychological and psychiatric evaluations. 3) From a
sample of 90 subjects, valid data was gathered from 17
patients with dementia with Lewy-bodies (DLB), 15
patients with PDD, 16 patients with Parkinson’s disease
(PD), 19 patients with AD and 20 healthy control sub-
jects (HC). The patients were subjected to neuropsycho-
logical, psychiatric and neurological screening examina-
tions and underwent two different auditory oddball
examinations while registering electroencephalography
(EEG) and event-related potentials (ERPs).

All diagnoses were based on clinical examinations
according to explicit and generally accepted criteria.

The cognitive examination of the PDD patients in sam-
ple 1 included the Mini-mental state examination
(MMSE) and the Alzheimer’s Disease Assessment Scale-
cognitive section (ADAS-cog) as well as a letter-based

word-fluency test and the Cognitive drug research com-
puterized assessment system, including simple and
choice reaction time and digit-vigilance tests. Sample 2
was examined using the ADAS-cog and MMSE. Sample
3 was clinically assessed with the MMSE, and the Mattis
Dementia rating scale (DRS) or CAMCOG.

Sample 3 was subjected to two different experimental
paradigms using auditory stimuli while measuring
EEG/ERPs. The first paradigm was an oddball-distractor
paradigm, with an 800 Hz standard-stimulus occurring
with 86% probability, a white noise distractor stimulus
occurring with 7% probability, and a 1200 Hz target-
stimulus, occurring with 7% probability. The subjects
responded to the target stimuli by pressing a response
button. The second paradigm was a mismatch-negativity
(MMN) design, using a spectrally compound tone with
75 milliseconds (ms) duration as standard stimulus (90%
probability), and a spectrally similar deviant stimulus
(10% probability), shortened to 25 ms.

Results:

We found that the cognitive profiles of two matched
samples of 488 PDD patients (selected from sample 1)
and 488 AD patients (selected from sample 2) were sig-
nificantly different. The AD patients performed worse
than the PDD patients on memory tasks and the PDD
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patients performed worse than the AD patient on a test
of attentional control (serial 7s).

Based on sample 3, we found that the patients with PDD
had reduced amplitude and area of the MMN as com-
pared to DLB, PD and HC, but not AD, indicating defi-
cient automatic detection of auditory stimulus deviance.
The reduced MMN amplitude correlated with frequency
of missed target stimuli in the oddball-distractor task.
The PDD patients also had more frequently missed tar-
get stimuli as well as higher EEG power in the theta and
delta spectra and lower power in the high beta spectrum,
than all the other groups. Further, they had increased
latency and decreased amplitude of the P3a ERP. These
findings suggests a deficit of alertness. The patients with
DLB did not show this deficit of alertness. They only
resembled the PDD patients in having a longer latency of
the P3a and P3b ERPs as compared to HC, AD and PD
groups, possibly indication slowed cognitive processing
of novel or salient stimuli. The PD group only showed
mild signs of a deficit of alertness, as they had higher
reaction time variability than the HC group, and more

power in the EEG theta spectrum. All the dementia
groups had comparably impaired selective auditory
attention, shown as decreased accuracy in the oddball-
distractor task.

Finally, we found that attentional deficit was the most
important predictor of the ADL capabilities of the PDD
patients in sample 1. In the full multivariate model,
attentional deficit emerged as a stronger predictor than
both other cognitive domains and motor impairment.

Conclusions:

A convergent, systematic finding was that PDD is asso-
ciated with profound deficits of alertness, a fundamental
component of attention that influences most other vari-
eties of attention. This deficit was more severe in PDD
than in AD, DLB and PD. Further, PDD is associated
with a more severe attentional control dysfunction as
compared to AD. Finally, attentional deficit is a major
determinant of functional impairment in PDD.

Temanummeret blir utsendt til alle medlemmer

av Norsk Psykologforening. Artiklene kan også

leses på TNPS’s hjemmesider. Det er også

mulig å bestille temanummeret fra Tidsskrift

for norsk psykologforening.

Temanummer i
nevropsykologi
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Hukommelse er et tema som de aller fleste har et forhold
til. I bokhandlene kan man finne en god del titler om
hukommelse og da spesielt bøker om hva man kan gjøre
for å huske bedre. De fleste av disse populariserte bøkene
er skrevet av ikke-psykologer og har relativt beskjeden til-
knytning til vitenskapelig psykologi. Det har vært en stor
utvikling i våre kunnskaper om hukommelsesprosesser i
de senere årende og denne lille og upretensiøse boka på
160 sider er skrevet av en forsker i kognitiv psykologi
som ønsker å gi en popularisert og lettlest fremstilling av
temaet hukommelse fra et vitenskapelig ståsted og rettet
mot det alminnelige interesserte publikum. Målsettingen
er altså god gammeldags folkeopplysning.

Forfatteren presiserer i forordet at han ikke er kliniker og
ikke har behandlet mennesker med nevrologiske lidelser,
og at han vil beskrive hukommelse ut fra et normal-per-
spektiv. Fremstillingen er tradisjonell og velkjent og byr
ikke på store overraskelser. Her blir vi presentert for
temaer som hvorfor vi ikke husker tidligere barndoms-
opplevelser, vi får en gjennomgang av hukommelses-
forskningen fra salige Ebbinghaus, Bartlett, H.M. - og
frem til moderne hjerneforskning med funksjonell MR,
og moderne elektrofysiologisk forskning på enkeltnev-
ron-nivå. Temaer som hukommelsestap tas opp, og hva
som skjer under normal aldring og demens. Ulike aspek-
ter av hukommelse blir gjennomgått, hvorfor og hvordan
vi glemmer og hvordan minner endrer seg over tid og
hvorfor vi av og til husker helt feil.

Fremstillingen er lettlest og spennende. Forfatteren har
krydret fremstillingen med små historier og anekdoter
som brukes for å eksemplifisere. Boka er godt oppdatert
og full av spennende informasjon og dekker bredden av
forskningsfeltet godt, og for den vitebegjærlige leseren
som ønsker å fordype seg, er det også tatt med fyldige
henvisninger til videre lesning.

Denne boken er nok for elementær for å kunne brukes
som lærebok i psykologi på annet enn grunnleggende
nivå og vil nok heller ikke egne seg som noen typisk selv-
hjelpsbok for personer som sliter med hukommelsespro-
blemer, selv om den kan være til nytte for pasienter og
pårørende som ønsker å skjønne mer om bakgrunnen for
problemer. Bokas fremste pre er at den formidler nyttig,
saklig og oppdatert informasjon til dem som er interes-
serte å lære om hukommelse og boka byr på underhol-
dende og engasjerende lesning som kan skjerpe leserens
appetitt på mer kunnskap.

Forfatteren skal ha honnør for vellykket popularisering
av et mangslungent og vanskelig tilgjengelig forsknings-
felt innenfor psykologien. Det er et behov for denne
typen populariserte fremstillinger som kan bidra til å
gjøre vitenskapelige kunnskaper tilgjengelig for et større
publikum.

BOKANMELDELSE

Hva er hukommelse
AV PÅL JOHAN KARLSEN, UNIVERSITETSFORLAGET 2008, ISBN 978-82-15-01252-0

VED SVERRE ANDRESEN
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Valg av møteleder og referent.
Arne Holen ble foreslått og valgt som møteleder. Tonje
Torske og Marianne Løvstad ble foreslått og valgt som
referenter. Dagsorden ble godkjent.

Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden.
Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsbe-
retning. (Se vedlegg 1).

Vedtak: Årsmøte tar styrets årsberetning til etterretning.

Framlegging og behandling av revidert regnskap.
Årsregnskapet for 2007 ble fremlagt av kasserer Venke
Arntsberg. Foreløpig regnskap frem til 31.oktober 2008
ble deretter gjennomgått. Sistnevnte er ikke eksakt, da
man har kjennskap til at det både er utestående med-
lemskontigenter og årsmøteutgifter. Marianne Løvstad
kommenterer at det er budsjettert med overskudd fra års-
møte hvis man fikk over 120 deltagere. Regnskapet for
2007 er forelagt revisor og godkjent.

Det var spørsmål fra salen om hvorfor det er ønskelig
med et så stort bankinnskudd for foreningen (ikke reelt
1 mill.). Erik Hessen kommenterer at man skal kunne
arrangere kurs som ikke nødvendigvis må gå med over-
skudd. NNF har økte utgifter i form av kontingent i for-
hold til nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid.
Det anses som viktig å ha økonomisk frihet til å være
representert i ulike sammenhenger, samt å kunne arran-
gere kurs og møter andre steder i landet. Det er ønske om
at det fremmes et konkret forslag hvis man ønsker at
dette skal gjøres på en annen måte.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se
vedlegg 2).

Godkjennelse av budsjett.
Budsjettforslag for 2009 ble fremlagt og kommentert av
kasserer Venke Arntsberg. Tidligere årsmøter har bedt om
at det budsjetteres med overskudd. Det forventes at hånd-

teringen av innkreving av kontingent og kursavgifter vil
endres noe når NPF overtar organiseringen av dette.

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon
(Se vedlegg 3).

Behandling av innkomne forslag.
Ingen forslag var innkommet.

Fastsettelse av kontingent og kontingentens
gyldighetstid.
Kontingenten er per dags dato 450 kroner. Forslag om at
dette videreføres til neste årsmøte.

Vedtak: Nåværende kontigent fastholdes.

Valg av 2 revisorer
NNF bruker NPFs revisorfirma.

Vedtak: Årsmøte godkjenner fortsatt bruk av dette.

Valg av styret og valgkomite

Valg til styret:
Valgsedler er dessverre ikke tilgjengelig på årsmøtet.
Valgforslaget er lagt ut på nettet. Leder foreslår og håper
årsmøtet godtar at valget foregår ved at de som ønsker
sender inn per mail om de godkjenner valgforslaget eller
ikke. Tidsfristen for å foreslå andre medlemmer enn det
valgkomiteen har foreslått har gått ut. Formalitetene til-
sier at man må kunne verifisere at de som stemmer er
medlemmer og at valget skal være anonymt. Årsmøte fri-
tar fra anonymitetskravet. Styret tar selvkritikk på prose-
dyren.

I år er tre styremedlemmer og tre vararepresentanter på
valg: Sverre Andresen (vara: Maria Korsnes), Knut
Hestad (vara: Knut Follesø) og Erik Hessen (vara: Arne
Gramstad). Med unntak av Knut Hestad ønsker alle
gjenvalg. På denne bakgrunn har valgkomiteen v/Ole
Bosnes, Inga Skjånes, Anne-Kristine Schanke og Helen
Haanes innstilt følgende kandidater til styret:

Årsmøte i
Norsk Nevropsykologisk Forening

TID: 7. NOVEMBER 2008, KL. 17:30. STED: HOTELL BRISTOL, OSLO
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Styremedlemmer: Erik Hessen (gjenvalg), Sverre
Andresen (gjenvalg) og Merete Øie (nytt styremedlem).

Varemedlemmer: Arne Gramstad (gjenvalg), Maria
Korsnes (gjenvalg), Knut Follesø (gjenvalg).

I tillegg kommer følgende styre- og varamedlemmer som
ikke er på valg:
Venke Arntsberg Grane og Jan Magne Krogstad (styre-
medlemmer).
Anne-Kristin Solbakk og Marianne Løvstad (varamed-
lemmer).

Vedtak: De som ønsker å stemme sender en e-mail til
sekretariatet v/Berit Hilt, e-mail adresse:
berit.hilt@psybp.uib.no. Fristen for å stemme er fredag
21.november.

Valg av valgkomite:
Helen Haanes, Anne-Kristine Schanke, Inga Skjånes og
Ole Bosnes stiller til gjenvalg som valgkomite. Schanke
er leder av komiteen.

Vedtak: Årsmøte godkjenner valgkomiteen.

Eventuelt.
Kjetil Sundet: Ønske om at årsmøtekurset brukes til
fremleggelse av norske doktorgrader innenfor fagområdet
og å utnytte norsk forskning på området med levende
kasuistikk beskrivelser. Generelt bruke mer egne krefter
fra det norske fagmiljøet. Ønske om faglige workshops.

Kommentar Erik Hessen: Styret ser positivt på å slippe til
foredrag fra folk som har avsluttet sitt doktorgradsarbeid
siden siste årsmøte. Erfaringsvis trekker store internasjo-
nale navn mange til årsmøtene. Men det kan vurderes å
benytte flere nasjonale kapasiteter. Vil gjerne arrangere
workshops.

Arne Holen: Ønske om å fremheve barne og ungdomsfel-
tet i større grad. Evt. kun bruke hverdager til å arrangere
årsmøte, da oppmøtet kan bli noe redusert på lørdagen.

Kommentar Erik Hessen: Tidligere årsmøter har hatt
flere emner som gjelder barne og ungdomsområdet. Man
regner også med at neste årsmøte skal ha et større barne
og ungdoms fokus. Neste årsmøte planlegges arrangert i
Bergen med emner i relasjon til ADHD/ADD problema-
tikk.

Grete Bryhn: Ville gjerne fått mulighet til å diskutert Ivar
Reinvangs foredrag og vil gjerne ha flere møtepunkter i
løpet av året som er arrangert av NNF.

Kommentar Ivar Reinvang: Ønsker økt bruk av forsk-
ningsfeltet og den klinisk hverdag. Workshop fra nevro-
vitenskapfeltet (ikke kun psykologer) og kliniske psyko-
loger.

Kommentar Hessen: NNF kan evt. holde et dagmøte
lokalt med mer fokus på norsk virksomhet.

Astri Lundervold: Ønske om å åpne opp for hele
Neuroscience miljøet.
Kommentar Marianne Løvstad: Vedtektene våre er
inkluderende i forhold til at medlemmer av NNF ikke
behøver å være medlem av NPF (noen begrensninger på
stemmerett osv).

Kjetil Sundet: Skal vi være en konkurrent til Norsk
Forum for Nevropsykiatri? Blir mange dager i trekk når
årsmøtet legges i forlengelse av Norsk Forum for
Nevropsykiatri.

Kommentar Erik Hessen: Ser det ikke som en nødven-
dighet at disse to arrangementene ligger i forlengelse av
hverandre. Det er Forum for Nevropsykiatri som legger
sitt møte i forkant av årsmøte i NNF.

Referent: Tonje Torske og Marianne Løvstad

VEDLEGG 1

Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening
7. november 2008

Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden
november 2007 til november 2008.

Styret har hatt 2 styresamlinger og 1 kortere møte i års-
møteperioden: 31/1-1/2-2008, 25-26/8-2008og 6/11-
2008. Styret har behandlet følgende sentrale saker:

Konstituering av nytt styre ble foretatt 31. januar 2007
med følgende sammensetning og funksjon:

Faste medlemmer: Varamedlemmer:
Leder: Erik Hessen Redaktør: Maria Korsnes
Nestleder: Knut Hestad Anne-Kristin Solbakk
Kasserer: Venke Arntsberg Arne Gramstad
Web-ans. Sverre Andresen Knut Follesø
Jan Magne Krogstad Marianne Løvstad
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Berit Hilt har vært foreningens sekretær med tilleggsan-
svar for kassererfunksjoner sammen med Venke
Arntsberg.

2. Årsmøte/årsmøtekurs 2008.

Planlegging og organisering av årsmøtet har vært hoved-
oppgave i årsmøteperioden. Anne-Kristin Solbakk,
Marianne Løvstad og Erik Hessen har hatt hovedansvar
for programarbeidet.

3. Internasjonalt samarbeid

a. De europeiske nevropsykologiforeningene stiftet orga-
nisasjonen Europeean Societies of Neuropsychology
(ESN) på ESN kongressen i Edinburgh i september
2008. Erik Hessen var med i programkomiteen og sci-
entific committee. Møtet hadde god kvalitet og det var
høy deltagelse, ca. 600 deltagere. Kun få nordiske del-
tagere, desto flere fra Sør-Europa, Storbritannia og
sentrale deler av Europa. Det ble opprettet en
Management Committee med 5 medlemmer. Sergio
Della Sala er første president. Erik Hessen ble valgt
inn i Management Committee med spesielt ansvar for
relasjon mellom ESN og INS. Planen er å avholde
møter hver 2. år. Det er sterkt ønske om at Norden
involverer seg mer og man ønsker et møte i et av de
nordiske landene. Maria Korsnes deltok på møtet for
å skrive om det i Nevropsykologi.

b. INS Helsinki juli 2009. Marianne Løvstad og Erik
Hessen er med i programkomite og scientific commit-
tee. Møtet arrangeres i Helsinki og i Tallinn. Arbeidet
er godt i gang, hovedforelesere, forelesere til CE kurs
og inviterte symposier er alle invitert og har akseptert.
Det har vært møter på INS Hawaii i februar 2007 og
i Helsinki i april 2007 hvor Erik Hessen deltok.

c. Nordisk samarbeid om førerkortvurderinger. Knut
Follesø deltar i dette arbeidet fra NNF. Vinteren 2007
hadde gruppen møte i Finland og videre møter er
planlagt.

4. Integrasjon av NNF i NPF

Norsk Nevropsykologisk forening vedtok på årsmøtet i
2006 å akseptere invitasjon fra NPF til å organisere oss
innenfor NPF. I løpet av 2007-08 har det vært drøfting-
er med NPF om denne integrasjonen. Teknisk og prak-
tisk assistanse med henblikk på innkreving av konting-
ent, innbetaling av kursavgift via NPF, drif-

ting/vedlikehold av medlemsregister samt håndtering av
regnskap/revisjon har vært drøftet. Det har tatt lang tid å
komme frem til konkrete resultater, men det er nå avtalt
at NPF overtar ansvar for disse funksjonene fra 2009.
Assistanse i forbindelse med gjennomføring av årsmøte
har også vært drøftet. Hvilken pris vi skal betale NPF har
vært et sentralt tema. Det er nå avtalt en prøveordning
neste år der kursavdelingen registrerer medgått tidsbruk
for neste årsmøte og at vi forhandler om fast pris på bak-
grunn av dette. For neste år betaler vi NPF kr. 200 pr.
deltager på årsmøtet for den assistanse som NPF kommer
til å yte oss.

5. Kurs for ikke-nevropsykologer.

NNF utarbeidet et dagskurs om nevropsykologi for
psykologer som arbeider i psykisk helsevern for voksne
og i privatpraksis. Kurset ble avholdt i Oslo 14. april
2008. Kurset ble godt mottatt av deltagerne og NPF
ønsker at vi bistår dem med et slik kurs hvert år. Neste år
vil vi forsøke å lage et tilsvarende kurs beregnet på barn
og ungdom. Foreløpig plan er at dette skal være et av
Festspillkursene som arrangeres i Bergen i mai 2008.

6. Fokuskonferanse om førerkortvurderinger.

Psykologforeningen har tatt opp med NNF problemstil-
linger rundt psykologi og vurdering av egnethet for å ha
førerkort. På denne bakgrunn tok vi i felleskap initiativ
til en fokuskonferanse rundt dette temaet som ble arran-
gert i NPF’s lokaler 31. januar 2008. Siktemålet var å
avklare problemstillinger knyttet til førerkortvurderinger
fra de forskjellige psykologispesialitetene for på den basis
å kunne ta beslutninger om videre tiltak/evt. kompetan-
seheving. Symposiet om førerkortvurderinger på dette
årsmøtet kan sies å være en videreføring av dette arbeidet.

7. Temanummer i TNPF.

Tidligere leder i NNF Anne-Kristine Schanke tok initia-
tiv til å lage et temanummer i TNPF om nevropsykolo-
gi. Hun ledet redaksjonskomiteen for dette prosjektet
som for øvrig bestod av Grete Bryn samt styremedlem-
mer i NNF: Maria Korsnes, Sverre Andresen, Anne-
Kristin Solbakk som assossiert medlem og dels Erik
Hessen. Temanummeret ble publisert i september 2008.

ERIK HESSEN, Leder NNF, 3. november 2008
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VEDLEGG 2

N O R S K N E V R O P S Y KO L O G I S K F O R E N I N G

RESULTATREGNSKAP pr. 31.10.08 2 008 2 007

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 110 850 86 700
Overskudd fra årsmøte/seminar/kurs 334 180 172 850
Sum driftsinntekter 445 030 259 550

DRIFTSKOSTNADER
Reiseutgifter styremedlemmer, servering, lokale 85 328 38 220
Kontorutg., lønn, honorar, tidsskrift, software 134 396 182 235
Sum driftskostnader 219 724 220 455

Driftsresultat 225 306 39 095

FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 25 822 21 173

ÅRSRESULTAT 251 128 60 268

Overføringer:
Overført til egenkapital/(overført fra egenkapital) 251 128 60 268

BALANSE

EIENDELER
Bankinnskudd 1 071 188 820 060

EGENKAPITAL
Kapital pr. 01.01. 820 060 759 792
Årsoverskudd 251 128 60 268
Kapital pr. 31.07.08 .10.08 1 071 188 820 060

Bergen, 31. oktober 2008
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N O R S K N E V R O P S Y KO L O G I S K F O R E N I N G

BUDSJETTFORSLAG 2009

INNTEKTER

Medlemsinntekter (ca. 305 medlemmer x 450,-) 137.250,-
Overskudd årsmøte/seminar 150.000,-
Sum 287.250,-

UTGIFTER

Styrearbeid 85.000,-
Porto, kontorrekvisita, revisjon 30.000,-
Teletjenester 10.000,-
Lønn, sekretær/regnskapstjenester 2008 (inkl. sos.utg.),
utbetales i 2009 30.000,-
Honorar web-ansvarlig og redaktør 50.000,-
Tidsskrift 40.000,-
NPF adm honorar 15.000.-
Medlemsskap 7.000.-
Sum 267.000,-

Driftsresultat 20.250,-
Renteinntekter 20.000,-

Årsresultat 40.250,-

Oslo, 06.11.08



Invited plenaries
Michael Corballis Presidential lecture: Time, language, and the human brain
Riitta Hari Brain basis of social interaction
Lynn Nadel Birch lecture: Postnatal development of hippocampus:

Neuropsychological implications 
Isabelle Peretz The nature of music
Armin Schnider Confabulation and the creation of reality
Endel Tulving Episodic memory - 2009

Workshops
Alex Martin
The functional neuroanatomy of semantic memory

Ritva Laaksonen
Neuropsychotherapy: Guidelines for a new integrated field of neuropsychological treatment

Lucia Willadino Braga
Cerebral palsy and traumatic brain injury:
A family-based approach to the rehabilitation of the child

H. Gerry Taylor
Neurodevelopmental consequences of very low birth weight:

Current knowledge and implications

Grant Iverson
Clinical & psychometric strategies for improving accuracy

for identifying cognitive impairment

The scientific program will include invited symposia as well as free papers and
posters. More relaxed discussions can continue at the city reception and

dinner. The highlight of the conference will be a return cruise to Tallinn.

Deadlines
Abstract submission 31 January 2009

Early registration 5 May 2009

www.neuropsychology.fi/ins2009
Organized by: The Finnish Neuropsychological Society

in collaboration with the Nordic and Estonian Societies

I N T E R N AT I O N A L  N E U R O P S Y C H O L O G I C A L  S O C I E T Y

INS Mid-Year Meeting 2009
29 July - 1 August 2009 � Helsinki, Finland and Tallinn, Estonia

Bridging Research and Practice in Clinical Neuropsychology

K O N F E R A N S E R
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