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Eksekutiv funksjon
“Those integrated cognitive processes that determine goal-directed 
behavior and are superordinate in the orderly execution of daily life 
functions… the ability to formulate goals; to initiate behavior; to anticipate 
the consequences of action; to plan and organize behavior according to 
spatial, temporal, topical or logical sequences; and to monitor and adapt 
behavior to fit a particular task or context” (Cicerone et al. 2000)

“Varme” & “kalde” deler av av EF (Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 2008), 
– “Kalde" EF korresponderer med kognitive og logiske prosesser

– “Varme" aspekter av EF involverer regulering av emosjoner og motivasjon

“Emotional regulation involves the initiation, inhibition, and/or modulation
of experience, as well as the expression and direction of emotions” (Cattran, 
Oddy, & Wood, 2011; Cole, Michel, & Teti, 1994) 



Følgevirkninger etter ervervet hjerneskade

Følgevirkninger (Turner-Stokes et al., 2011)

– skadeårsak, alvorlighetsgrad, lokalisering, 
utvikling av skade/symdomsbilde, behandling, 
rehabilitering med mer

– følgevirkninger knyttet til fysiske, kognitive, 
eksekutive, atferdsmessige, psykososiale og
emosjonelle evner/ferdigheter rapporteres
ofte



Eksekutiv svikt
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Problemer med nye situasjoner, planlegging, problemløsning, inhibere atferd, konsentrere 
seg over tid, holde målet aktivt i minnet, opprettholde motivasjon, forutse konsekvenser av 
mulige handlinger, håndtere emosjoner… (Levine, Stuss, Winocur, Binns, et al., 2007)

Eksekutiv svikt (og atferdsendringer) i hverdagen:
– påvirker rehabiliteringsprosessen (Robertson & Murre, 1999)
– vanlig og vedvarende (Lewis et al, 2011)
– problemer over tid (Draper & Ponsford, 2008)
– utgjør ofte en stor byrde for familien (Ponsford, Olver, Ponsford, & Nelms, 2003)

Pasienter med eksekutive svikt kan prestere godt på «vanlige» kognitive tester, til tross for 
omfattende problemer i dagliglivet (Ylvisaker, Szekeres, & Feeney, 1998)



Kognitiv rehabilitering

“A systematic, functionally-oriented service of therapeutic cognitive activities, based on an 
assessment and understanding of the person's brain-behavior deficits. 
Services are directed to achieve functional changes by (1) reinforcing, strengthening, or reestablishing 
previously learned patterns of behavior, or (2) establishing new patterns of cognitive activity or 
compensatory mechanisms for impaired neurological systems"(Harley et al., 1992, p. 63)

The end-goal of cognitive rehabilitation is to impact real-life functioning (Cicerone, 2012)

Intervensjoner kategoriseres ofte som (Cicerone et al., 2006): 
a) Gjenoppretting eller re-trening av funksjoner
b) Kompensatoriske strategier (indre/ytre)
c) Endringer av miljøet
d) Medikamentell behandling

Metakognitiv strategitrening adresserer gjerne a) og b)
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Goal Management Training

• Manualisert protokol

• “Mål neglekt”

• Vedvarende oppmerksomhet

• Stopp pågående atferd

• Mindfulness



Målsetting
Undersøke effekten av Goal Management Training

– en gruppebasert kognitiv intervensjon for rehabilitering av 
eksekutiv dysfunksjon

– sammenlignet med en aktiv kontroll betingelse, Brain 
Health Workshop (BHW)

– langtidsoppfølging og blindet testing (alle tidspunkt)

– randomisert kontrollert studie

Hypoteser; GMT deltagerne ville rapportere

– mindre og færre eksekutive vansker i hverdagen

• bedret kognitiv funksjon

• bedret emosjonell regulering

• økt livskvalitet

– økt oppmerksomhetskontroll



GMT n=33 n=31 n=31

• 178 invitert

• 90 svarte

• 20 ekskludert

• 70 randomisert

Flytdiagram - studien

Innrullering

Oppfølging

- etter trening

Allokering

- baseline

Oppfølging

- 6 måneder

BHW n=37 n=36                       n=36



Metoder

Hva?
• MR og DTI
• Nevropsykologiske tester
• Selvrapporterte spørreskjemaer
• Pårørende spørreskjemaer

Når?
• Baseline
• Umiddelbart etter treningen
• 6 måneders oppfølging

Av?
• Blindede testere



Beskrivelse av modulene
Modul Goal Management Training Brain Health Workshop

1 Tilstedeværende og
fraværende oppmerksomhet

Hjernen og Kognisjon

2 “Tabber” i hverdagen Neuroplastisitet

3 Autopilot og
Den mentale tavlen

Hukommelse I

4 Sett deg et mål Hukommelse II

daglig påminning starter (28 dager)

5 Bestemme seg Eksekutiv funksjon og
oppmerksomhet

6 Dele oppgaver i mindre deler Livsstil og neuroplastisitet I

7 Emosjonell regulering Livsstil og neuroplastisitet II

8 Sjekk (STOPP) Oppsummering





Demografiske og medisinske karakteristika
GMT (n = 33) BHW (n = 37) Sign

Alder

år M ± SD 42.12 (13.72) 43.57 (12.39) ns

range min-max 20 - 66 19 - 65

Kjønn

M = menn (%)

K = kvinner (%)

19 M (57.6)

14 F (42,4)

19 M (51.4)

18 F (48.6)

ns 

Utdanning

år M± SD 13.23 (2.54) 13.55 (2.36) ns

Tid siden skade/sykdom

måneder M± SD 106.94 (126.82) 81.46 (98.08) ns

range min-max 10 - 575 15 - 463

Type skade/sykdom n (%) ns

TBI 23 (32.9) 22 (31.4)

Slag 6 (8.6) 9 (12.9)

Tumor 2 (2.9) 4 (5.7)

Annet 2 (2.9) 2 (2.9)

Note. GMT = Goal Management Training; BHW = Brain Health Workshop. Percentage totals may not add to 100% due to rounding. 



Baseline mål

Note. GMT = Goal Management Training; BHW = Brain Health Workshop. a) N =32, b) 

N =36, c) N =34, d) N =35. All scores reported are standardized scores.

Ingen signifikante
forskjeller med hensyn til 
selv-rapportert eksekutiv
funksjon I hverdagen

Ingen signifikante
forskjeller med hensyn til 
IQ, verbal- eller visuell
hukommelse, eller
oppmerksomhets-spenn
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Hovedfunn oppsummert fra kappen

• GMT er en effektiv intervensjon for å bedre eksekutive funksjoner i hverdagen,  
sammenlignet med kontrollbetingelsen (BHW)

– målt ved spørreskjemaer

• GMT er en lovende intervensjon for å adressere emosjonell dysregulering

• Færre feil på oppmerksomhetskrevende tester ble observer etter GMT

– GMT spesifikke effekter ad oppmerksomhet

• Sterkeste behandlingseffekter observert ved 6 måneders oppfølging

– overføring og konsolidering i hverdagen

• Flertallet av identifiserte prediktorer var uspesifikke ad intervensjonene

– Intervensjoner må sees inn i personens helhetlige livssituasjon





• Første runde med GMT gjennomført i klinikken

• Artikkel med vektlegging av DTI data forberedes

• Fem års etter undersøkelse gjennomført 2018

• Et abstrakt levert

• Artikkel under forberedelse
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