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Introduksjon 

Prosent av verdens befolkning over 60 år 



Introduksjon 

Forventet levealder ved fødsel (norske tall) 

(Kilde: SSB, 2016) 



Introduksjon 



Introduksjon 

Aldersrelatert sykdom Kronisk sykdom Akutt sykdom 



Introduksjon 

Felles mål 

• Beste mulige forebyging, diagnostisering, behandling og oppfølging 

av tilstander som påvirker kognitiv funksjon negativt. 

• Generere ny kunnskap og praksis i nevropsykologi og relaterte 

disipliner. 

Klinikken trenger 

• Kostnadseffektive verktøy av høy kvalitet for å utrede og monitorere 

kognitiv funksjon, eller hjernehelse. 

Forskningen trenger 

• Fleksible verktøy med høy tilgjengelighet 

• Mulighet for stor-skala administrasjon 









Ingen optimale web-løsninger (enda) 

• Få tester på episodisk hukommelse, fokus på gjenkjenning fremfor 

gjenkalling, og ikke utsatt gjenkalling 

• Avhengig av programvaretillegg som Adobe Flash 

• Baserer seg på hastighet (reaksjonstid) som mål  

• Presenterer instruksjoner og stimuli kun som tekst 

• Ingen plattform for å støtte rekruttering og gjennomføring av større 

forskningsprosjekter 

• Annonsert som verktøy klare for bruk i klinikken uten at det 

foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av psykometriske egenskaper 
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Memoro 

• …er heller ikke optimalt 

 

• Fokus på episodisk hukommelse, inklusive gjenkalling og utsatt 

gjenkalling 

• Maks prestasjon og nøyaktighet fremfor kun hastighet 

• Instruksjon og stimuli presentert med lyd 

• Fra rekrutering til resultat 

• Fokus på kvalitetssikring 

enda 



Memoro 



Memoro 



Memoro 











Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



 
 
 
Verbal Memory Test (audio) 

Verbal Memory Test (text) 

Word Pairs (audio) 

Word Pairs (text) 

Pattern Separation 

Objects in Grid 

Emotional Images Memory 

Spatial Navigation 

Museum Visit  

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Verbal memory 



Verbal memory 



Verbal memory 



Spatial memory (Objects in Grid) 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Digitspan Backwards 
Letter-number Sequencing 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Coding 
Same/Different Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Eksekutivfunksjon 

Memoro 



Episodisk 
hukommelse 

Arbeidsminne 

Prosesseringshastighet Tower Test 
Card Sorting Test 

Memoro 



Hovedmål 

Evaluere sentrale psykometriske egenskaper og 

brukbarheten av en ny selv-administrert web-basert 

nevropsykologisk testplattform, Memoro 

• Validitet and aksept (artikkel1) 

• Reliabilitet (artikkel 2)  

• Anvendelse (artikkel 3) 

• Faktorer som kan påvirke det over 
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Artikkel 1 

Initial validation of a web-based self-administered 

neuropsychological test battery for older adults and 

seniors 

Hansen, T. I., Haferstrom, E. C. D., Brunner, J. F., Lehn, H., & Håberg, A. K. 
 
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015 



Artikkel 1 - Mål 

1.   Undersøke validiteten til tester i Memoro 
2.   Se på forhold til alder, utdanning og PC-ferdigheter 
3.   Undersøke aksepten av denne nye plattformen blant voksne 

og eldre 



Artikkel 1 – Metode 

Deltakere (Memoro vs tradisjonelle tester): 

• 62 deltakere 

• Alder gj.snitt (SD) [min - maks] 60.7 (7.1) [52 - 80] 

 

Mål: 

• Verbal memory 

• Spatial memory 

• Working memory 

• Processing speed 

 

Design: 

• Memoro-tester matchet med tradisjonelle tester 

• ”Counterbalanced”, to uker mellom testsesjoner 



Artikkel 1 - Resultat 

 Validitet 



Artikkel 1 - Resultat 

Pearson korrelasjoner mellom Memoro og tradisjonelle tester 

• Verbal Memory 

– Immediate recall   r = .51, p < .01 

– Delayed recall    r = .52, p < .01 

• Spatial Memory 

– Immediate recall   r = .63, p < .01 

– Delayed recall    r = .63, p < .01 

• Working Memory 

– Digitspan backwards   r = .49, p < .01 

– Letter-number sequencing  r = .54, p < .01 

• Processing Speed 

– Processing speed   r = .49, p < .01 



Artikkel 1 - Resultat 

Alder, utdanning og pc-ferdigheter 



Artikkel 1 - Resultat 



Artikkel 1 - Resultat 

 Aksept av plattformen blant voksne og eldre 



Artikkel 1 - Resultat 

• Flere deltakere foretrakk Memoro (44.4 %) fremfor 

tradisjonelle tester (24.1 %) 

• 92.6 % rapporterte ingen problemer med å gjennomføre 

Memoro-testene 

• “Drag and drop” – utfordrende for noen deltakere 



Artikkel 1 - Konklusjoner 

• Akseptabel validitet 

• PC-ferdigheter kan være viktig 

• Flere deltakere foretrakk Memoro, og det var få som 

meldte om problemer 
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Initial assessment of reliability of a self-administered 

web-based neuropsychological test battery 

Hansen, T. I., Lehn, H., Evensmoen, H. R., & Håberg, A. K. 
 
Computers in Human Behavior, 2016 

Artikkel 2 



Artikkel 2 - Mål 

1. Undersøke reliablitet og treningseffekter ved tester i 

Memoro 

2. Undersøke hvordan ulike varianter av intraclass 

correlation (ICC) gir forskjellige reliabilitetsestimat 



Deltakere: 
• 61 friske frivillige.  

• Gjennomsnitt (SD) alder [min-maks] 53.3 (7.3) [40 - 65] 

Tester: 
• Verbal Memory 

• Spatial Memory 

• Working Memory 

• Processing Speed 

• Pattern Separation 

Design: 
• Test-retest med median (IQR) intervall på 14 (14-19) dager 

• Samme stimulisett benyttet 

 

Artikkel 2 – Metode 



Artikkel 2 - Resultater 

Treningseffekter 



Artikkel 2 - Resultater 

d = effect size 

 Small: d = .2 

 Medium: d = .5 

 Large: d = .8 



Artikkel 2 - Resultater 

Reliabilitet 



Artikkel 2 - Resultater 

All correlation coefficients were statistically significant (p < 0.05). 

a Spearman rho used on data with skew and ceiling effect. 

Test-retest reliability estimates 

Consistency Agreement 

 

Measure 

 

r 

Single 

ICC(3,1) 

Average 

ICC(3,2) 

Single 

ICC(2,1)  

Average 

ICC(2,2) 

Letter-number Seq. .71 .71 .83 .67 .81 

Pattern-Separation .72 .70 .82 .66 .80 

Processing speed .80 .80 .89 .74 .85 

Objects in Grid 

     Immediate recall .72 .72 .84 .61 .76 

     Delayed recall .65 .65 .79 .55 .71 

Verbal Memory Test 

     Distraction trial .72 .71 .83 .65 .79 

     Immediate recalla .70 

     Delayed recalla .67 



Artikkel 2 - Resultater 

Consistency Agreement 

 

Measure 

 

r 

Single 

ICC(3,1) 

Average 

ICC(3,2) 

Single 

ICC(2,1)  

Average 

ICC(2,2) 

Letter-number Seq. .71 .71 .83 .67 .81 

Pattern-Separation .72 .70 .82 .66 .80 

Processing speed .80 .80 .89 .74 .85 

Objects in Grid 

     Immediate recall .72 .72 .84 .61 .76 

     Delayed recall .65 .65 .79 .55 .71 

Verbal Memory Test 

     Distraction trial .72 .71 .83 .65 .79 

     Immediate recalla .70 

     Delayed recalla .67 

Test-retest reliability estimates 

All correlation coefficients were statistically significant (p < 0.05). 

a Spearman rho used on data with skew and ceiling effect. 



Artikkel 2 - Resultater 

Consistency Agreement 

 

Measure 

 

r 

Single 

ICC(2,1) 

Average 

ICC(2,2) 

Single 

ICC(3,1)  

Average 

ICC(3,2) 

Letter-number Seq. .71 .71 .83 .67 .81 

Pattern-Separation .72 .70 .82 .66 .80 

Processing speed .80 .80 .89 .74 .85 

Objects in Grid 

     Immediate recall .72 .72 .84 .61 .76 

     Delayed recall .65 .65 .79 .55 .71 

Verbal Memory Test 

     Distraction trial .72 .71 .83 .65 .79 

     Immediate recalla .70 

     Delayed recalla .67 

Test-retest reliability estimates 

All correlation coefficients were statistically significant (p < 0.05). 

a Spearman rho used on data with skew and ceiling effect. 



Artikkel 2 - Konklusjoner 

• Øvingseffekter funnet på alle tester 

• Memoro viste akseptabel reliabilitet 

• Reliabilitet lavere for hukommelsestester 

• Store variasjoner mellom ulike reliabilitetsmål – viktig å 

velge og rapportere fra korrekt ICC metode 
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Artikkel 3 

Cognitive deficits associated with impaired 

awareness of hypoglycemia in type 1 diabetes 

Hansen, T. I., Olsen, S.E., Haferstrom, E.C.D, Sand, T., Frier, B.M., 
Håberg, A. K., & Bjørgaas, M.R. 
 
Diabetologia, 2017 
 



Paper 3 - Introduction 

• ”Impaired Awareness of Hypoglycemia” (nedsatt 

oppmerksomhet for hypoglykemi) 

• Økt risiko for alvorlig hypoglykemi 

• Flere strukturer sårbare for alvorlig hypoglykemi 



Artikkel 3 - Mål 

Anvende Memoro i klinisk forskning for å: 

1. Undersøke variasjon i kognitiv funksjon blant pasienter 

med nedsatt oppmerksomhet for hypoglykemi og 

pasienter med normal oppmerksomhet for hypoglykemi 

2. Undersøke om kognitiv funksjon er relatert til historisk 

påkjenning av alvorlig hypoglykemi 



Deltakere: 
• 33 pasienter med nedsatt oppmerksomhet for hypoglykemi 

• 35 pasienter med normal oppmerksomhet for hypoglykemi 

• 37 friske kontroller 

• Alder gjennomsnitt (SD) [min - maks] 46.8 (10.2) [25 – 66] 

• Tester: 
– Pattern Separation 

– Verbal Memory Test 

– Objects in Grid 

– Digit Span Backwards 

– Processing Speed (Coding) 

– Tower Test (Planning) 

Artikkel 3 – Metode 



Artikkel 3 - Resultater 

Normal awareness 

Impaired awareness 

Group 



Artikkel 3 - Resultater 

• Ingen korrelasjon mellom antall episoder med alvorlig hypoglykemi og 

testresultat 

 

• Korrelasjon (rho=0.57, p=0.026) mellom antall selv-rapporterte alvorlige 

hypoglykemiepisoder siden diagnose og antall tester ikke utført i henhold til 

instruks i gruppen med pasienter med nedsatt oppmerksomhet for 

hypoglykemi 

 

• Færre pasienter med nedsatt oppmerksomhet for hypoglykemi 

gjennomførte testene i henhold til instruksjonene sammenliknet med 

pasienter med normal oppmerksomhet for hypoglykemi 

 

 



Artikkel 3 - Konklusjoner 

• Pasienter med nedsatt oppmerksomhet for hypoglykemi hadde dårligere 

prestasjon på lærings- og hukommelsesmål og redusert evne til å etablere 

distinkte representasjoner av liknende stimuli sammenliknet med pasienter 

med normal oppmerksomhet for hypoglykemi 

 

• Funnene tyder på at gjentatte episoder med alvorlig hypoglykemi kan ha en 

rolle i utviklingen av redusert kognitiv funksjon 

 

• Memoro kan brukes i forskning på sykdomsrelaterte nevropsykologiske 

forskjeller i pasientgrupper, og har potensiale for å bedre klinisk praksis 

 

• Å misforstå instrukser og ikke gjennomføre tester korrekt kan føre til en 

underestimering av forskjellene mellom gruppene siden de antatt sykeste 

pasientene kan bli ekskludert 
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Oppsummering 

• Memoro har valide mål på kognitiv funksjon 

• Memoro har reliable mål på kognitiv funksjon 

• Memoro kan brukes for kognitiv testing i kliniske 

populasjoner (og i store grupper av deltakere) 



Utvikling 

Artikkel 1: 
Validitet 

Artikkel 2: 
Reliabilitet 

Artikkel 3: 
Nytte & 
Erfaring 



Det spennende som ligger foran oss 

• Stemmegjenkjenning 

• Virtual Reality 

• WebBluetooth 

• WebUSB,  

• Adaptiv testing 



API og database-muligheter 



Web RealTimeCommunication (WebRTC) 



WebRTC eksempel 

Administrators skjerm Pasientens skjerm 



Har web-baserte plattformer livets rett? 

JA 
Viktig at nevropsykologer er involvert i utvikling og kvalitetssikring. 
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http://www.neuropsychnorms.com/ 



Future possibilities 

• Technologies are in place – just waiting to be used. 

– API integration 

– Speech Recognition 

– Web RealTimeCommunication (WebRTC) 

– MozVR 

• Technology on its way 

– Web Augmented Reality 

– Web Bluetooth 



Speech Recognition 

 



Web Speech API – Live demo? 

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html  

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html


Mozilla Virtual Reality (MOZVR) 



MOZVR Illustration 

http://a-way-to-go.com/  

http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/
http://a-way-to-go.com/


Future possibilities 

Technology on its way 

 Web Augmented Reality 

• The patients home 

• More ecological valid tests 

 

 Web Bluetooth 

• Heart rate 

• Activity sensors 

• Blood sugar measurements 

• qEEG 



Conclusions 

Is there a need for web-based 

neuropsychological tests in medical practice? 

Yes 


