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ABSTRACT 
 
Background 
Executive function is a major control mechanism of the brain. 50-75% of stroke 
patients have executive dysfunction. 
 
Aim 
To describe executive function and the executive dysfunction post stroke. 
Further to differentiate executive from other cognitive symptoms in stroke 
patients.  
 
Method 
Literature searches in McMaster plus, Pubmed, and Cochrane library for articles 
on executive dysfunction and stroke. 
 
Results 
Executive function is described by its subcomponents; planning, initiation, 
organization, problem solving, self-monitoring and error correction. It is closely 
linked to other cognitive functions such as working memory and psychomotoric 
speed. Impaired executive function is common in stroke patients and co-exists 
with other symptoms such as emotional instability and depression. It is 
correlated to lack of autonomy, and poor post-stroke survival. The anatomical 
substrate for executive function is the prefrontal cortex and a variety of 
subcortical pathways, mediated by dynamic and flexible networks. Diagnostic 
tools aim to screen for executive function by simple clinical tests. Treatment of 
executive dysfunction after stroke have multiple strategies; compensating, and 
partly restoring executive function.  
 
Discussion 
Executive dysfunction after stroke is common, but it also occurs without a clear 
event. Perhaps executive dysfunction occurs as a continuum in cerebrovascular 
disease, with acute worsening when a stroke occurs. Lack of a set definition, and 
difficulty in finding reliable methods to measure executive dysfunction, are some 
of the major challenges of future research on the subject. Perhaps by combining 
the advances in brain pathophysiology and clinical studies can we begin to 
unravel the complexity of executive dysfunction. 
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Introduksjon 
 
En 79 år gammel kvinne ble innlagt i sykehus med nyoppståtte pareser i høyre side 
av kroppen. Underekstremiteten var mest rammet, men hun var også litt klosset i 
armen. Ved ankomsten var det gått åtte timer siden symptomene debuterte, og 
hun ble derfor vurdert uaktuell for trombolyse. CT viste et sannsynlig ferskt 
kortikalt infarkt parietofrontalt på venstre side. Hun fikk tverrfaglig behandling 
og rehabilitering, og i løpet av to uker hadde de motoriske utfallene bedret seg 
betydelig. Hun ble utskrevet til eget hjem. Alle var enige om at hun hadde vært 
heldig som hadde fått et lite slag og hadde kommet seg så fint. Tre uker senere 
kommer hun til fastlegen i følge med sin datter som fortviler over morens tilstand. 
Etter hjemkomst fra sykehuset har hun for det meste sittet i en stol, ute av stand til 
å komme i gang med sine vanlige aktiviteter. Datteren må  hale moren med seg og 
nærmest kommandere henne. Det framkommer at hun mestrer mye, men kommer 
ikke i gang på egen hånd. Datteren mener moren må være deprimert, og lurer på 
om fastlegen kan skrive resept på et depresjonsmiddel. 
 
Hva er årsaken til at hjerneslagrammede blir sittende hjemme, initiativløse ute 
av stand til å planlegge og gjennomføre aktiviteter i arbeid og fritid? Skyldes det 
manglende evne til utførelse grunnet apraksi og sensomotoriske skader, 
manglende motivasjon som ved depresjon, eller manglende evne til initiering og 
planlegging grunnet eksekutiv svikt? De alternative forklaringene er mange, 
men vår evne til å identifisere og diskriminere mellom disse er mangelfull.  
 
Eksekutiv funksjon defineres som evnen til uavhengig, målrettet, selv-tjenende 
atferd (1). Eksekutiv svikt forblir ofte udiagnostisert hos slagpasienter fordi 
tradisjonelle tester ikke identifiserer slike symptomer, som ofte skyldes skader i 
fremre og subkortikale deler av hjernen. Eksempelvis er Mini Mental Status 
Evaluering (MMSE) en verbal test som er dårlig egnet til å identifisere eksekutiv 
svikt (2), (3), (4), (5). 
 
Denne artikkelen beskriver eksekutiv svikt etter hjerneslag, med vekt på 
karakteristika og særtrekk som skiller slik svikt fra andre kognitive utfall, fulgt 
av en kort drøfting av diagnostikk og behandling. 
 

 
Materiale og metode  
 
Denne oversikten er basert på litteratursøk med hovedvekt på klinisk 
kontrollerte, randomiserte studier med søkeordene ”executive 
function/dysfunction” og ”stroke” via søkemotoren McMaster Plus og Cochrane 
database, samt PubMed og egne/andres refererte erfaringer. 
 
 

Eksekutiv funksjon – begrepsavklaring  
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Eksekutiv funksjon tilhører hjernens kontrollmekanismer og inkluderer  
prosesser som planlegging, initiering, organisering, problemløsning, 
selvmonitorering og feilkorreksjon (6), (7). De fleste forsøk på å definere 
eksekutiv funksjon ender med en slik opplisting av delfunksjoner, fordi 
eksekutiv funksjon ikke kan forstås som en enkelt enhet (8). I tillegg til de 
nevnte elementene blir eksekutiv funksjon karakterisert med ord som idé-
generering, selvregulering, responsinhibering (evnen til å undertrykke 
automatiske reaksjoner til fordel for planlagt atferd), abstraksjonsevne, 
resonnering, flyt og kognitiv fleksibilitet (9), (5).   
Eksekutiv funksjon er viktig i alle ikke-rutinemessige situasjoner, og er en 
forutsetning for å mestre målrettet atferd (10). Svikt i eksekutiv funksjon gjør 
det vanskelig å løse komplekse oppgaver, modifisere atferd i lys av ny 
informasjon, generere strategier og utføre handlinger på en planlagt og 
hensiktsmessig måte (8).  
 
Eksekutiv funksjon – én av flere prefrontale funksjoner 
To overordnede frontale systemer er identifisert; et lateralt eksekutivt system 
og et infero-medialt system med forbindelser til de limbiske strukturer (1) 
(Figur 1). Stuss beskriver også en overordnet frontopolar region som integrerer 
og koordinerer eksekutiv funksjon, motivasjon og emosjon. Denne frontopolare 
regionens rolle er integrering av prosessene i frontallappene og integrering med 
andre områder, såkalt metakognitiv funksjon (1).  
Ardila definerer begge disse frontale systemene som eksekutive og opererer  
med en to-deling av eksekutiv funksjon. Den metakognitive eksekutiv funksjonen 
(11) inkluderer problemløsning, planlegging, dannelse av strategier, kontroll av 
oppmerksomhet, arbeidsminne etc, altså det vi vanligvis forstår med eksekutiv 
funksjon. Den emosjonelle/motivasjonelle eksekutive funksjonen sørger for 
koordinasjon av kognisjon og emosjon/motivasjon. Uansett modell er det 
enighet om at prefrontale korteks integrerer eksekutiv funksjon med emosjoner 
og motivasjon og slik muliggjør menneskets mest komplekse atferd (1), blant 
annet ved å kontrollere de limbiske impulsene og gjøre dem ”sosialt akseptable” 
(11). Kanskje er det slik at prefrontale korteks, i sin helhet har spesialisert seg 
på å håndtere hendelser som strekker seg over tid (12). Ved håndtering av 
komplekse hendelser over tid er PFC involvert i generell intelligens, motivasjon 
og fatting av avgjørelser, samt eksekutive funksjoner (12). 
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Fig 1 (1) 
 
 
Eksekutiv svikt og andre kognitive utfall 
Arbeidsminne - Eksekutiv funksjon er et overvåkingssystem som regulerer, 
kontrollerer, integrerer, organiserer og vedlikeholder andre kognitive 
operasjoner. Samtidig er eksekutiv funksjon avhengig av andre kognitive 
funksjoner, nærmest som underliggende byggesteiner (13). Arbeidsminnet er et 
eksempel på en slik byggestein, og sørger for at data kan lagres og manipuleres 
under problemløsning. Eksekutiv funksjon er avhengig av intakt arbeidsminne, 
mens arbeidsminnet er underlagt eksekutiv kontroll (5). Zinn et al går lengre og 
definerer arbeidsminnet som del av den eksekutive funksjonen (14). Eksekutiv 
svikt oppdages oftest ikke da de samme pasientene kan ha intakt 
oppmerksomhet og global hukommelse (6), (5), (15).  
 
Psykomotorisk tempo - Småkarsykdom er assosiert med redusert psykomotorisk 
tempo. Redusert psykomotorisk tempo kan manifestere seg som eksekutiv 
dysfunksjon (14). I en større finsk slagstudie fra 1999 fant man at frontale slag 
var assosiert med svekket psykomotorisk tempo, mens eksekutiv svikt var like 
utbredt i gruppen av ikke-frontale slag som i den frontale gruppen (10). Synet på 
eksekutiv funksjon som lokalisert til frontallappene er altså forenklet og delvis 
feilaktig. Leskelä hevder i samme artikkel at mange av de mest brukte testene på 
eksekutiv funksjon egentlig tester psykomotorisk tempo, eksempelvis ”Trail 
Making Test A” (TMT-A) (10), (9). 
 
Spesialiserte kognitive funksjoner - Eksekutiv funksjon tilhører ikke de 
spesialiserte kognitive domener som afasi, agnosi, apraksi og neglekt, og heller 
ikke generaliserte kognitive domener som episodisk hukommelse, orientering, 
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romlig orientering og språk (16). Eksekutiv svikt influerer likevel på andre 
kognitive domener, og forsterke svikt i disse.  
 
 
Eksekutiv svikt og andre sykdomsmanifestasjoner  
 
Depresjon - Eksekutiv svikt og depresjon sameksisterer ofte og gir et distinkt 
klinisk bilde med redusert flyt, nedsatt visuell benevning, psykomotorisk 
retardasjon, tap av interesse for aktiviteter og evt. paranoide tanker. Denne 
sammenstillingen av symptomer har blitt kalt Depression Executive Dysfunction 
Syndrome, DED/DES (17), (7). Det stilles imidlertid spørsmål ved om det er 
riktig å definere dette som et syndrom (18).  
Effekten av antidepressiva på eksekutiv svikt etter hjerneslag ble undersøkt i en 
dobbeltblindet placebokontrollert studie av 47 slagpasienter (19). Det ble 
konkludert med at 3 måneders behandling med antidepressiva gitt i løpet av de 
første 6 måneder etter sykdomsdebut bedret eksekutiv funksjon, og bedringen 
vedvarte 21 måneder etter behandlingen. Denne forlengede effekten på 
eksekutiv funksjon var uavhengig av depresjon og var ikke relatert til bedret 
generell kognitiv status målt med MMSE (19). Effekten av antidepressiva settes 
av Narushima i sammenheng med disse medikamentenes virkning på frontale 
kortikal-subkortikale baner. En alternativ forklaringsmodell er antidepressivas 
påvirkning på neurogenese og reorganisering av nevronale nettverk (19). 
 
Emosjonell instabilitet - Eksekutiv svikt er antatt å være involvert i 
patofysiologien ved emosjonell instabilitet med ukontrollerte episoder med 
latter og/eller gråt. Tang et al fant signifikant korrelasjon mellom ”Post Stroke 
Emotional Incontinence” (PSEI), frontal- og/eller basalganglie-infarkter og 
eksekutiv svikt, men patogenesen til emosjonell instabilitet er fortsatt ukjent 
(20). 
 
Sykdomsbenektning - Sykdomsbenektning er vanlig blant slagpasienter, og 
utvikles oftere etter slag i høyre hemisfære (21). Pasienter med 
sykdomsbenektning er mindre tilbøyelig til å søke behandling og bedriver oftere 
potensielt skadelige aktiviteter (4). Dette er en ekstra utfordring hos mange av 
pasientene med eksekutiv svikt. Bedret eksekutiv funksjon er signifikant 
korrelert med redusert sykdomsbenektning (p=0,02) (21). 
 
Eksekutiv svikt og hverdagsliv 
 
ADL - Eksekutiv svikt påvirker mestring av dagliglivets aktiviteter etter 
hjerneslag (13). Evne til å ta avgjørelser, selvkorrigere og utøve dømmekraft er 
nødvendig for slagpasienters selvstendighet. Tap av disse høyere ordens 
kognitive funksjoner kompromitterer evnen til fullt ut å delta i samfunnet (22).  
 
Yrkesaktivitet - Idé-generering og selv-monitorering er to komponenter av 
eksekutiv svikt som er assosiert med yrkesaktivitet etter gjennomgått slag. 
Testing av eksekutiv funksjon kan bidra til å vurdere potensiale for å vende 
tilbake til yrkeslivet slik at rehabilitering kan tilpasses deretter (13). Dette 
gjelder spesielt yngre med milde slag uten særlig grad av nevrologiske utfall som 
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ikke kommer seg tilbake i arbeidslivet på grunn av kognitiv dysfunksjon, og da 
særlig sviktende arbeidsminne (23).  
 
 
Eksekutiv funksjon og aldring 
Normal aldring er relatert til moderat svekket eksekutiv funksjon, så vel som 
svekking av andre kognitive domener (10). Studier av nevrokognitiv aldring har 
vist at normal aldring er assossiert med økt rekruttering av frontale 
hjerneavsnitt, spesielt ved eksekutivt kontrollerte oppgaver (24). Disse 
aldersrelaterte funksjonelle hjerneforandringene er avhengig av hvilken 
eksekutiv funksjon som utfordres; eksempelvis er økt rekruttering av 
dorsolaterale prefrontale korteks typisk for arbeidsminne, mens 
aldersforandring ved inhibisjonsoppgaver følger et annet mønster. Dette kan 
tale for å skille mellom arbeidsminne og eksekutive funksjoner (24). 
 
 

Epidemiologi 
 
Prevalensen av eksekutiv svikt etter hjerneslag varierer mellom 50 og 75% i 
ulike studier (6), (14), (15). Studier på forekomst er ofte gjennomført rundt tre 
måneder etter slaget. Spontan bedring av eksekutiv funksjon forekommer i dette 
tidsrommet (6), og trolig er forekomsten av eksekutiv svikt enda høyere like 
etter slaget, på det tidspunkt trening og rehabilitering vanligvis igangsettes. 
Gode studier på eksekutiv funksjon i akuttfasen mangler (14).  
Eksekutiv svikt er også vanlig etter andre ikke-progressive hjerneskader hos 
voksne, herunder traumer mot frontallappene (6).  
Pasienter med ulike psykiatriske, degenerative og nevrologiske lidelser kan ha 
eksekutiv svikt som del av symptombildet, depresjon, schizofreni, 
hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), tvangslidelser, alkoholisme, 
frontotemporallappsdemens, Alzheimers demens, infeksjoner i CNS, gliomer, 
meningeomer og sykdommer i hvit substans som Multippel sklerose (25), (26), 
(8), (4), (20).  
 
Prognose 
Eksekutiv svikt er assosiert med dårlig overlevelse etter hjerneslag. En finsk 
studie av 257 hjerneslagspasienter viste at gjennomsnittlig overlevelse blant 
pasienter med eksekutiv svikt var 6,4 år sammenlignet med 10, 6 år i 
kontrollgruppen (p<0,001) (7). 
 
 
Nevroanatomisk grunnlag og patofysiologi 
 
 
Prefrontal korteks og subkortikale områder er i hovedsak ansvarlig for den 
eksekutive funksjon (8). Mye kunnskap om eksekutiv svikt stammer fra studier 
av pasienter med traumatiske frontallappsskader, og ikke hjerneslag. Lenge var 
den etablerte oppfatning at eksekutive funksjoner var så og si synonymt med 
frontale funksjoner, men eksekutiv funksjon representerer kun én av de 
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funksjonelle kategoriene innenfor frontallappene (1). Nyere studier har vist at 
ikke-frontale og diffuse lesjoner også kan gi eksekutiv svikt (10).   
Skade på banene mellom korteks og subkortikale strukturer (inkludert thalamus 
og striatum), og mellom frontale eller parietale lapper og occipital-lappene (27) 
fører til eksekutiv svikt. Sachdev rapporterte i en MRI-studie av 170 
slagpasienter med matchede kontroller at det var dårlig sirkulerte områder 
(hyperintense lesjoner) i basalganglier og thalamus, og ikke antall eller volum av 
infarkter, som korrelerte best med eksekutiv- og annen kognitiv svikt (9). En 
stor populasjonsbasert MRI-studie fra Rotterdam har vist at lesjoner i hvit 
substans, sannsynlig forårsaket av generalisert småkarsykdom, er assosiert med 
eksekutiv svikt og nedsatt psykomotorisk tempo (28). 
Flere studier har vist at det foreligger eksekutiv svikt tidlig i forløpet av 
Parkinsons sykdom, når patologien er begrenset til basalgangliene (26), (8). 
Dette indikerer at striatale strukturer bidrar til mediering av eksekutive 
prosesser. Eksekutiv funksjon er altså avhengig av intakte kortikostriatale baner 
(25). 
I en nylig gjennomført MRI-studie fant man at spesifikke hyperintense områder i 
hvit substans (White Matter Hyperintensity) var klart assossiert med eksekutiv 
funksjon, uavhengig av totalt WMH-volum (27). Det er ikke bare skade på 
banene mellom korteks og subkortikale strukturer (inkludert thalamus og 
striatum) som gir eksekutiv svikt, men også skade på banene mellom frontal 
eller parietal lappene og occipital-lappene (27). 
 
Det er fem parallelle baner som forbinder frontallappene med spesifikke 
subkortikale områder som striatum, globus pallidus/substantia nigra og 
thalamus (25). En av banene medierer motorisk funksjon, en annen medierer 
øyebevelgelser, mens de tre siste medierer kognitive, emosjonelle og 
motivasjonelle prosesser (26), (25), (1). Av de fem banene er det særlig den 
dorsolaterale prefrontale banen som antas å mediere eksekutiv funksjon (29), 
(25), (26), (1). Denne har forbindelser til og fra posteriore korteks, mens en 
lateral medial orbitofrontal bane har forbindelser til de limbiske strukturer.  
I følge Stuss blir både det eksekutive og det emosjonelle systemet ”energisert” 
av superiore mediale region (superiore mediale bane). I tillegg til disse tre, 
skisserer Stuss en overordnet frontopolar region som integrerer og koordinerer 
eksekutiv funksjon, motivasjon og emosjon (figur 1). Denne frontopolare 
regionen har ikke frontal-subkortikale baner som de andre, nettopp fordi dens 
rolle er integrering av prosessene i frontallappene og integrering med andre 
områder, såkalt metakognitiv funksjon (1).  
Eksekutiv funksjon er altså mediert av dynamiske og fleksible nettverk, heller 
enn konkrete prefrontale foci (8).  
 
 

Diagnostikk 
 
Anamnese og klinisk undersøkelse 
En grundig anamnese er nøkkelen til å avdekke eksekutiv svikt. Anamnesen bør 
tas både fra pasient og pårørende og må involvere de psykologiske og sosiale 
aspektene, så vel som det biologiske. Ved eksekutiv svikt står komperent-
opplysninger i en særstilling. Har pasienten vansker med praktiske gjøremål? 
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Problemer med å komme i gang? Mindre initiativ enn før? Blir pasienten lettere 
distrahert? Dette er viktig for å skaffe et best mulig bilde av pasienten før og 
etter slaget. Deretter kommer en god klinisk undersøkelse, inkludert enkle 
kognitive tester som kan brukes av andre enn nevropsykologer.  
 
Tester på eksekutiv funksjon 
Slagrelaterte skader som svakhet i arm og ekspressiv dysfasi kan påvirke 
resultatet av kognitive tester (23). Tester på eksekutiv funksjon bør derfor 
baseres på en individuell vurdering av samtidig svikt i persepsjon, motorikk 
og/eller språk slik at påvirkningen av annen svikt etter slaget reduseres (13). 
Det er dessuten viktig å huske at kognitive evner etter et slag kan fluktuere, og at 
tester kun gir et øyeblikksbilde (23). Det kan derfor være nødvendig med 
gjentatte undersøkelser for å se om kognitiv svikt, og dermed behovet for 
intervensjon, bedres eller forverres i tiden etter slaget (23).  
 
To tester som er mye brukt for å bedømme eksekutiv svikt er ”Trail Making Test 
B” og ”Verbal ordflyt; FAS” Disse testene tar under 5 minutter å gjennomføre, 
utføres muntlig og kan gi verdifull informasjon vedrørende pasientens 
eksekutive evner (4).  
 
”Trail Making - B” - i TMT-B skal pasienten sette sammen bokstaver og tall i 
alternerende sekvenser etter numerisk og alfabetisk rekkefølge, vanligvis under 
tidspress (23). Slik testes eksekutive evner som evnen til å skifte mellom to 
kognitive sett (mental fleksibilitet) og evne til opprettholdelse av 
oppmerksomheten over tid (23). TMT-B kan også utføres med ikke-dominant 
arm, som er en fordel hos slagpasienter (23). 
 
”Verbal ordflyt” (”FAS-test”) – i FAS-testen bes pasienten benevne så mange ulike 
ord som mulig, med et spesifikt felles kriterium, dvs ord som begynner på 
bokstavene F, A og S unntatt egennavn, ofte innen ett minutt. Slik bedømmes 
evnen til å generere og variere responser og evnen til selvmonitorering av feil i 
forhold til konkrete regler (13). FAS-testen tester fonetisk ordflyt. Tester for 
semantisk ordflyt brukes også i bedømmelse av eksekutiv funksjon. Ved 
semantisk ordflyt bes pasienten benevne så mange ord som mulig fra ulike 
kategorier; eksempelvis dyr, klær el.l. (23). 
 
I tillegg til TMT-B og FAS er tester som Wisconsin card sorting test (WCST), 
”Tower of Hanoi” og tallspenn fra Wechslers hukommelsesskala mye brukt i 
bedømmelse av eksekutiv funksjon (30). WCST er dog vist å ha dårlig evne til 
klassifisering av eksekutiv svikt hos slagpasienter (31). Montreal Cognitive 
Asessment (MoCA) er en test med 30 ulike spørsmål for vurdering av kognitiv 
evne hos slagpasienter, herunder også eksekutiv funksjon. MoCA er i følge 
McDonnell å foretrekke som kognitiv screening fremfor MMSE, nettopp grunnet 
evnen til å oppdage eksekutiv svikt (23). Det advares mot å stole for mye på 
resultat av eksekutive enkelt-tester da de på ingen måte tester eksekutive 
funksjoner utfyllende (30), (31). 
 
Selv om kognitive tester kan gi en god indikasjon på eksekutiv dysfunksjon, så 
gjenspeiler ikke disse nødvendigvis grad av mestring i den virkelige verden med 
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komplekse, sammensatte oppgaver. Dette kan kanskje bedømmes bedre i 
dagliglivets gjøremål av eksempelvis ergoterapeuter. Baum et al anbefaler 
”Executive function performance test” med systematisk observasjon og scoring 
av pasienten i situasjoner som matlaging, bruk av telefon, betaling av regninger 
og  administrering av medikamenter (22). Her kan man samtidig vurdere 
hvilken grad av hjelp pasienten trenger for å klare seg i dagliglivet. 
 
 

Behandling 
 

Ikke-medikamentelle tiltak  
Informasjon - Eksekutiv svikt er vanskelig å diagnostisere og formidle til pasient 
og pårørende. Det er imidlertid viktig med god informasjon, ellers kan 
pasientens endrede atferd oppfattes som personavhengig og forsterke den 
psykososiale belastningen. Kunnskap om tilstanden muliggjør også bevisst 
utarbeidelse av kompenserende mestringsstrategier, samt mulighet for å 
bedømme behov for hjelp i hverdagen.  
 
Fysisk aktivitet og livsstil – Fysisk aktivitet er vist å forebygge, kanskje også 
reversere, eksekutiv svikt (32), (33), (34). Det er påvist bedring av bl.a. 
hukommelse og psykomotorisk tempo (23), (34), men effekten av fysisk 
aktivitet ser ut til å være størst for eksekutiv funksjon (34). Dette kan i følge 
Schillerstrom skyldes bedret cerebral perfusjon, hemming av inflammatoriske 
mediatorer og/eller nedsatt utskillelse av stresshormoner hos fysisk aktive (4). 
Slagpasienter med eksekutiv svikt er imidlertid mindre fysisk aktive enn andre 
(34). Det er derfor viktig å identifisere eksekutiv svikt og utvikle strategier for å 
øke deltagelse i fysisk aktivitet (34). 
 
Livsstilsintervensjon for å redusere vaskulære risikofaktorer er selvsagt helt 
sentralt når det gjelder å forebygge videre utvikling av eksekutiv svikt, akkurat 
som ved annen vaskulær kognitiv svikt (35). 
 
 Rehabilitering –Svikt i eksekutive funksjoner påvirker evnen til å nyttiggjøre seg 
strukturert og målrettet rehabilitering etter slag, bl.a. i form av redusert evne til 
initiering, sekvensering og opprettholdelse av øvelser. Eksekutiv svikt kommer 
særlig til uttrykk i nye situasjoner. Å lære å kle seg med en arm, eller lære å 
komme inn i og ut av rullestol, er eksempler på nye situasjoner der pasienten er 
avhengig av eksekutiv funksjon for å utarbeide kompensatoriske strategier. Det 
må tas hensyn til dette i den motoriske rehabiliteringen (14). Hemmet 
planlegging og problemløsning kan føre til utrygge fysiske manøvere og øke 
risikoen for fall (14). Eksekutive funksjoner som kognitiv fleksibilitet og 
responshemming er vist å innvirke på balanse og mobilitet, og 
hjerneslagspasienter med eksekutiv svikt har økt falltendens (5). 
Fallforebygging er derfor viktig.  
 
Kognitiv rehabilitering - Kognitiv rehabilitering ved eksekutiv svikt er en 
systematisk og funksjonsorientert terapi basert på pasientens svikt i 
prosessering og handlingsmønstre. Chung deler kognitiv rehabilitering i 3 
domener;  
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1) Rehabilitering rettet mot de ulike komponentene av eksekutiv funksjon, slik 
som planlegging, problemløsning og selvregulering. Ved systematisk trening kan 
pasienten forbedre de enkelte ferdighetene.  
2) Rehabilitering med fokus på strategier som kompenserer for eksekutiv svikt. 
Dette kan være internaliserte eller skriftlige kognitive strategier, video-feedback 
eller systematiske prosedyrer for problemløsning.  
3) Rehabilitering som tar sikte på å innøve metoder for å oppnå økt uavhengighet. 
Dette kan være teknikker eller utstyr som kompenserer for sensomotorisk svikt; 
slik som énhånds påkledning eller bruk av skriftlige lister og prosedyrer som 
kompensasjon for dårlig evne til planlegging og organisering (6). 
 
Nyere studier med PET og fMRI har vist at kognitiv rehabilitering kan føre til 
gjenvinning av eksekutiv funksjon. Dette skyldes sannsynligvis hjernens 
plastisitet og evne til ekstensiv reorganisering der rekruttering av naboregioner 
og kontralaterale regioner kan overta den tapte funksjonen (8).  
Det er for øvrig lite evidensbasert rehabilitering for bedring av eksekutiv 
funksjon. Levine et al har nylig gjennomført en RCT der intervensjonsgruppa 
fikk Goal Management Training (GMT), mens kontrollgruppa fikk annen 
rehabilitering. Grunnlaget for GMT er manglende evne til vedvarende 
oppmerksomhet hos pasienter med eksekutiv svikt. Gjennom opptrening skal 
pasienten lære å jevnlig stoppe opp i aktivitet for å definere mål og justere 
aktiviteten deretter. Dette kan forsterkes ved ytre signal som en tone, gjennom 
opptrening i teknikker for selv-sjekk, og gjennom tanke-teknikker for 
selvkontroll. En fant signifikant bedre prestasjon på tester for eksekutiv 
funksjon i intervensjonsgruppa (36). Studien er liten og har mange mangler, 
men er viktig i søken etter evidensbasert rehabilitering av eksekutiv funksjon.  
 
Medikamenter  
God sekundærprofylakse med intervensjon på risikofaktorer som bidrar til 
cerebrovaskulære hendelser vil forebygge eksekutiv svik, så vel som annen 
vaskulær kognitiv svikt (35). 
Medikamentell og ikke-medikamentell behandling av høyt blodtrykk og 
kolesterol, atrieflimmer, diabetes mellitus, koronar hjertesykdom og komorbide 
tilstander og risikofaktorer som måte true hjernens frontale og subkortikale 
områder er god forebygging av eksekutiv svikt..  
 
Antidepressiv behandling i løpet av de 6 første månedene etter slaget bedrer 
som nevnt eksekutiv funksjon over tid, uavhengig av depresjon (19). 
Medisinering med dopaminerge agonister er vist å bedre eksekutiv funksjon, 
ikke bare hos psykiatriske pasienter, men også hos andre pasientgrupper som 
eksempelvis pasienter med hjernetumor (4). Effekten av antitrombotika er 
studert av Richards et al. Bakgrunnen var den kjente assosiasjonen mellom 
kardiovaskulære risikofaktorer og kognitiv svekkelse. Risikofaktorer for 
hjertesykdom som hypertensjon, hyperkolesterolemi, hjertesykdom og diabetes 
mellitus gir alle nevropatologiske endringer med mikrotromber i cerebrale 
blodkar. Hypotesen var at antitrombotika kunne ha en protektiv effekt mot 
kognitiv svekkelse. Studien ble utført som en subgruppe-analyse av en dobbelt 
blindet placebo-kontrollert studie av menn med kardiovaskulær risiko. 
Pasienter som fikk antitrombotika, og da særlig aspirin, hadde bedre 
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resultateter på tester av verbal flyt og mental fleksibilitet enn gruppen som fikk 
placebo (37). Denne studien har flere svakheter, og da særlig mangel på baseline 
undersøkelser av kognitiv funksjon. Den er likevel interessant i forsøket på å 
legge kjente patofysiologiske endringer til grunn for forebygging av kognitiv 
svikt (4).  
 
 

Diskusjon 
 
Begrepet eksekutiv funksjon rommer flere kognitive evner, og det er rimelig å 
stille spørsmål ved om disse evnene kan samles under en og samme paraply (8). 
De eksekutive delfunksjonene kunne muligens håndteres separat, heller enn 
som ett syndrom (10). Enkelte studier viser kun moderat korrelasjon eller 
overlapping mellom delfunksjonene av eksekutiv svikt (38). Sekkebetegnelsen 
eksekutiv funksjon er likevel et utgangspunkt for å diskutere en sammensatt 
høyere kognitiv funksjon uavhengig av anatomisk substrat og patofysiologi. 
 
Eksekutiv dysfunksjon er relatert til annen slagrelatert svikt, og det er en 
utfordring å skille disse. Det kan være vanskelig å avgjøre om eldre, som har 
redusert psykomotorisk tempo, i tillegg påføres eksekutiv svikt etter 
hjerneslaget. ”The Rotterdam Scan Study” (28) rapporterer at begge deler 
svekkes, men de tradisjonelle eksekutive testene identifiserer i hovedsak 
abstraksjon og mental fleksibilitet (9).  
 
Eksekutiv svikt er assossiert med dårlig overlevelse (7). Årsaken til dette er 
ukjent. Generalisert småkarsykdom er postulert som mulig bakenforliggende 
årsak til både eksekutiv svikt og tidlig død. En annen forklaringsmodell er at 
eksekutiv svikt virker inn på ulike funksjoner i dagliglivet, påvirker mulighet for 
behandling og rehabilitering, samt risiko for traumer (7). 
 
Det frontale subkortikale ledningsnettet er svært sårbart for 
sirkulasjonsforstyrrelser som hypoperfusjon (4). Eksekutiv svikt er således ikke 
avhengig av manifeste slag, men kommer til uttrykk ved kronisk iskemi i hvit 
substans (28). Videre er eksekutiv svikt vanlig hos pasienter med 
cerebrovaskulær sykdom med kjente risikofaktorer for hjerneslag. I en klinisk 
kontrollert studie av pasienter med ”cerebral autosomal-dominant arteriopati 
med subkortikale infarkt og leukoencefalopati” (CADASIL) fant Amberla et al 
forandringer i arbeidsminnet og eksekutiv funksjon tidlig i sykdomsforløpet, og 
før de kliniske hendelsene (TIA eller slag) kunne påvises(39). Senere i 
sykdomsutviklingen ble psykomotorisk tempo og visuospatiell evne også 
svekket (39). Ettersom CADASIL vanligvis debuterer før aldersrelatert kognitiv 
svikt (f.eks Alzheimers sykdom) må denne svikten kunne tilskrives vaskulære 
forstyrrelser og ikke degenerativ kognitiv svikt. Kanskje er det slik at eksekutiv 
svikt forekommer som et kontinuum ved cerebrovaskulær sykdom, med akutt 
forverring ved hjerneslag (14), (39).  
 
Hjerneslag medfører sammensatt funksjonssvikt. I tillegg kan pasienten ha 
eksekutiv svikt relatert til annen sykdom som kompliserer den slagrelaterte 
diagnostikken og behandlingen.  
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De diagnostiske verktøyene bør derfor være enkle og pålitelige. De må være 
sensitive ved at de identifiserer et vidt spekter av eksekutive symptomer og 
tegn. De må også måle det de er tiltenkt å måle (valide) og på en slik måte at 
resultatene er reproduserbare (reliable) ved re-testing (intra-rater reliabilitet) 
og uavhengig av hvem som gjennomfører testingen (inter-rater reliabilitet). De 
bør også evne å identifisere de som virkelig er syke (pos prediktiv verdi) og 
omvendt friskmelde de som ikke har eksekutiv svikt (neg prediktiv verdi).  
Det er vanskelig å finne en test på eksekutiv funksjon som oppfyller disse 
kravene. 
 
Systematisk observasjon av pasienten i hverdagssituasjoner, gjennomført av 
fagfolk i en strukturert setting, er kanskje det nærmeste man kommer en 
”gullstandard” (22). Dette er for tidkrevende som screening i en klinisk hverdag, 
og standardisering er dessuten vanskelig. Tverrfaglig samarbeid kan være 
nøkkelen til å avdekke omfang av eksekutiv svikt. Ergoterapeuter kan her bidra 
med grundigere observasjon av pasientene i det virkelige liv (22).  
I standardiserte studier må vi ofte nøye oss med kognitive tester med de 
begrensninger og svakheter dette måtte innebære.  
 
Det er fortsatt mye vi ikke vet om eksekutiv svikt etter hjerneslag. Mangelen på 
en bestemt definisjon og en test som dekker bredden av eksekutive symptomer 
er noen av utfordringene i fremtidige studier. Gjennom en kombinasjon av 
kliniske studier og ny kunnskap om hjernens patofysiologi kan man definere de 
enkelte delfunksjonene, lokalisere anatomiske foci, baner og nettverk, og slik 
nærme seg en forståelse av hjernens komplekse oppgaver (40). Intervensjon for 
å begrense eksekutiv svikt kan være nøkkelen til bedret funksjon og overlevelse 
etter hjerneslag (6). 
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