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SAMMENDRAG 

 

Klinisk erfaring tilsier at følelser kan vedvare hos personer med alvorlig anterograd amnesi, 

også etter at hendelsen som utløste følelsen er glemt. I denne oppgaven ble det gjort 

litteratursøk for å undersøke om dette fenomenet er vitenskapelig dokumentert.  

Søket resulterte i funn av kun én studie som besvarte dette spørsmålet direkte. Dette var en 

kvasi-eksperimentell studie fra 2010, hvor man hadde undersøkt pasienter med alvorlig 

anterograd amnesi som følge av bilateral skade av hippocampus.  

Resultatene viste at pasienter med amnesi kan oppleve både negative og positive følelser like 

lenge, og like intenst, som personer med normal hukommelse. 

Ytterligere syv kvasi-eksperimentelle studier ble inkludert i oppgaven, fordi de viser på andre 

måter hvordan emosjoner og implisitt hukommelse tilsynelatende kan operere uavhengig av 

den deklarative hukommelsen. 

Resultatene tyder på at personer med amnesi kan ha bevart evnen til å knytte vedvarende 

emosjonelle assosiasjoner til sine medmennesker, på tross av at de ikke gjenkjenner disse 

eksplisitt. De kan for eksempel huske at de foretrekker en person, på tross av at de ikke husker 

eksplisitt de positive tingene vedkommende har gjort i fortiden.  Hvorvidt de har bevart evnen 

til mer kompleks emosjonell læring, er ikke sikkert etablert. Vi vet heller ikke om resultater 

fra studier av personer med isolert amnesi, uten videre er overførbare til pasienter med en 

nevrodegenerativ demenssykdom. 

Det finnes ikke mye forskning på dette feltet, og det er ønskelig med flere studier og mer 

solide forskningsdesign for å oppnå sikrere resultater. 

De få studiene som finnes, gir imidlertid viktige bidrag til å øke forståelsen av hvordan man 

kan ivareta pasienter med amnesi på best mulig måte.  
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ABSTRACT 

 

Clinical experience suggests that persons with severe anterograde amnesia may have a 

sustained experience of emotion, even after the event that triggered the emotion has been 

forgotten. 

In this thesis, a literature search was conducted in order to investigate whether this 

phenomenon has been scientifically documented.    

The search resulted in the discovery of one study that answered this question directly. In a 

quasi-experimental study from 2010, patients were investigated who suffered severe 

anterograde amnesia following bilateral hippocampal brain damage. 

The study showed that patients with amnesia may experience both negative and positive 

emotions for as long, and with as much intensity, as persons with a normal memory function. 

Seven more quasi-experimental studies were included in the present thesis, as they 

demonstrate in other ways how emotions and implicit memory can work independent of the 

declarative memory. 

The results suggest that persons with amnesia may have preserved the ability to make 

persistent emotional associations to other people, even if they don’t recognize them explicitly. 

For example, they may remember that they prefer a person, although they don’t recall 

explicitly what positive actions that person did in the past. However, it is still uncertain 

whether they have preserved the capacity for complex emotion-based learning. Nor do we 

know whether the results of studies concerning persons with an isolated amnesia, can be 

applied to persons with a neurodegenerative dementia.  

The research in this field is scarce, and both more studies and studies with more robust 

research designs are needed to obtain valid results.  

The few studies that exist, however, provide an important contribution to a better 

understanding of how to care for patients with amnesia in the best possible way.  
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BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 

 

Målet med denne oppgaven var finne ut om det var vitenskapelig belegg for å hevde at 

følelser kan vedvare hos personer med amnesi, også etter at de har glemt hendelsen som 

utløste følelsen.  

Mange vil kunne bekrefte at de har gjenkjent dette som et fenomen i klinisk praksis. Det var 

også min egen erfaring, da jeg arbeidet som pleieassistent på sykehjem.  

For eksempel kan en pasient med demens fortsatt være sint og oppfarende flere timer etter en 

konflikt med personalet på sykehjemmet, på tross av at selve konflikten er glemt. Omvendt 

kan en hyggelig og beroligende samtale gjøre at pasienten er preget av ro i lang tid etterpå.   

Oppgaven tar først kort for seg hva man tror hukommelse, emosjoner og følelser er. 

Hoveddelen tar for seg én studie som dokumenterer fenomenet nevnt ovenfor, samt syv 

studier som viser på andre måter hvordan emosjoner og implisitt hukommelse tilsynelatende 

kan operere uavhengig av den deklarative hukommelsen. Oppsummering og konklusjon 

følger til slutt.  

 

 

HUKOMMELSE 

 

Hukommelse handler om lagring og gjenkallelse av lært informasjon, enten det dreier seg om 

perseptuelle inntrykk, erfaringer, kunnskaper, hendelser eller ferdigheter. 
1
 

”Læring er å tilegne seg ny informasjon om verden, og hukommelse består i å 

opprettholde den informasjonen over tid.”
2
 

Man skiller mellom flere typer hukommelse, både i forhold til hva slags informasjon som 

lagres, og hvor lenge den lagres.
3
 

Når det gjelder kvalitative kategorier, skiller man mellom deklarativ eller eksplisitt 

hukommelse på den ene siden, og nondeklarativ eller implisitt hukommelse på den andre.  

Deklarativ hukommelse er den delen av hukommelsen som er tilgjengelig for bevisstheten. 

Man har identifisert to aspekter ved den deklarative hukommelsen: 

- Episodisk hukommelse, som omhandler minner om hendelser i eget liv; «hva gjorde 

jeg i går kveld?» 

- Semantisk hukommelse, som gjelder betydning av begreper og faktakunnskap om 

verden vi lever i; «hva heter statsministeren i Norge?» 
4
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Med tiden glir ofte de episodiske minnene fra vårt eget liv over i et semantisk minne, hvor 

vi ikke lenger husker selve opplevelsen, men det at hendelsen inntraff.
5
 

Den implisitte hukommelsen består av informasjon som ikke er tilgjengelig for bevisstheten. 

Man kan skille mellom flere typer implisitt hukommelse: 

- Opptrente motoriske ferdigheter, som å gå, snakke, sykle og danse. 

- Opptrente mentale ferdigheter som å snakke og regne.
4
 

- Betinging, herunder klassisk betinging og operant betinging.  

Det kalles klassisk betinging, når man lærer å assosiere en nøytral stimulus med en 

annen stimulus av større biologisk betydning. Når man senere eksponeres for en slik 

nøytral stimulus, vil man reagere autonomt som om man også eksponeres for den 

andre mer betydningsfulle stimulus.
5
 Fysiologen Ivan Pavlov (1849-1936) utførte 

eksperimenter som er velkjente i denne sammenhengen. Han hadde målt at hundene 

hans fikk økt spyttsekresjon når de fikk mat. I en periode ringte han med en bjelle hver 

gang han matet hundene. Etter en stund kunne han måle at hundene hadde økt 

spyttsekresjon ved lyden av bjellen, også når de ikke fikk mat. De hadde altså lært å 

assosiere den nøytrale lydstimulusen med den biologisk mer signifikante utdelingen av 

mat.  

Operant betinging er læring ut fra hva konsekvensene av atferd. For eksempel vil 

atferd som fremkaller ros, anerkjennelse eller annen belønning fra andre, vanligvis 

forsterkes i individet.
3
 

- Priming er det fenomenet at en stimulus vekker assosiasjoner og tanker hos en person, 

og dermed forbereder, ”primer”, hvordan vedkommende oppfatter en stimulus som 

kommer etterpå.
6
 

- Habituering og sensibilisering, hvor man blir henholdsvis mindre eller mer sensitiv 

for en stimulus grunnet langvarig eksponering for denne, regnes også som former for 

implisitt hukommelse.
5
 

 

Deklarativ hukommelse kan også deles inn i tidskategorier:  

- Arbeidshukommelse eller kortidshukommelse lagrer informasjon i de første sekundene 

etter informasjonsopptaket. Det er denne første lagringen som for eksempel gjør oss i 

stand til å føre en normal samtale, hvor vi husker hva som nettopp er blitt sagt. 

Kortidshukommelsen har liten kapasitet. De fleste kan huske et sekssifret 

telefonnummer, mens åtte siffer blir for mye. Inntrykkene bevares ganske ubearbeidet 

i korttidshukommelsen. Hvis de skal huskes på lengre sikt må de bearbeides, repeteres 

og tilknyttes assosiasjoner.  

- Hvis informasjon skal opprettholdes over lengre tid må den overføres til 

langtidshukommelsen, minnene må konsolideres. Langtidshukommelsen lagrer 

informasjon i dager til år, ofte livet ut. Kapasiteten regnes som nærmest ubegrenset. I 

motsetning til korttidshukommelsen, er det ikke nødvendig å holde informasjonen 

framme i bevisstheten for å bevare minnet om den. Informasjonen ligger bevart som i 

et arkiv, og kan hentes fram når det er nødvendig.
6
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Det å huske en hendelse er imidlertid ikke å gjenkalle en nøyaktig, objektiv versjon av 

hva som skjedde, men heller en mer eller mindre kreativ gjenskapning. Dette har ikke 

minst blitt klart gjennom forskning på vitnepsykologi.
7
 

 

        

Svikt i deklarativ hukommelse uten samtidige tegn til intellektuell reduksjon, kalles for 

amnesi.
4
 

Eksempler på årsaker til amnesi er nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom, 

frontotemporal demens og Lewylegemedemens, hodeskader, alkoholisme med Wernicke-

Korsakoffs syndrom og vaskulære årsaker som hjerneslag eller vaskulær demens.
8
 

 

Man skiller mellom anterograd og retrograd amnesi.  

Ved anterograd amnesi har personen vansker med å huske hendelser som har inntruffet etter 

skadetidspuktet.
4
 I moderate tilfeller vil man ha bevart kortidshukommelse og dermed for 

eksempel kunne føre en relativt normal samtale. Men manglende evne til konsolidering av 

nye minner gjør at man gjerne begynner å stille de samme spørsmålene om igjen etter kort tid, 

og heller ikke husker at samtalen fant sted senere.
1
 

Retrograd amnesi er svikt i hukommelsen fra skadetidspunktet og en periode bakover i tid.  

Retrograd amnesi forekommer sjelden alene. Det vanlige er uttalt anterograd amnesi i 

kombinasjon med varierende grader av retrograd amnesi. 

 

Hjernestrukturer som er av særlig viktighet for deklarativ hukommelse ligger i mediale 

temporallapp. Disse er hippocampus, de øvrige strukturene i den såkalte 

hippocampusformasjonen (gyrus dentatus, subiculum og area entorhinalis), mediale deler av 

thalamus samt gyrus parahippocampalis og perirhinalkorteks. 

Skader av hippocampus og hippocampusformasjonen gir kombinert anterograd - og retrograd 

amnesi slik som beskrevet over.  

De mest uttalte plagene sees imidlertid hos de som i tillegg har skadet perirhinalkorteks og 

korteks i gyrus parahippocampalis rundt area entorhinalis bilateralt. Disse strukturene står 

ikke kun i forbindelse med hippocampusformasjonen, men også med thalamus, amygdala, 

corpus mamillare og ventromediale deler av prefrontalkorteks. Dette kan være forklaringen på 

deres tilsynelatende selvstendige betydning for hukommelsen. 

Varierende grader av amnesi er for øvrig beskrevet ved skader i thalamus, corpus mamillare 

og forbindelsen mellom disse to strukturene – tractus mamillothalamicus, samt i basale deler 

av hemisfæren (”basal forebrain”) og orbitofrontal korteks. Det er imidlertid ikke klart om 

isolerte skader i disse strukturene kan forårsake amnesi.
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1. Illustrasjon av hjernen i midtsagittalplanet, sett lateralt fra venstre. Hentet fra 

http://www.highlands.edu/academics/ 

 

 

Hippocampus og de omkringliggende strukturene i mediale temporallapp er særlig viktige for 

innlagring av informasjon.  Med tiden lagres minnet i hjernebarken, og kan hentes frem uten 

bruk av innlagringsstrukturene. Ut fra studier av retrograd amnesi ved temporallappskade, har 

man sluttet at denne konsolideringen tar omtrent to år.
4
 Det er gjennomført en rekke studier 

som tyder på at de hjernebarkområdene som var involvert da hendelsen inntraff og ble 

opplevd, i stor grad er de samme som aktiveres når minnet om den hentes fram senere.
9
 

Personer med svikt i deklarativt minne har vanligvis ikke samtidig svikt i implisitt minne. De 

kan altså både huske og lære nye motoriske ferdigheter, og betingede reflekser vil være bevart 

fra tidligere og innlæres på samme måte som hos friske individer.  

For motorisk hukommelse er særlig basalgangliene, cerebellum og deler av hjernebarken 

viktig. 
4
 

Amygdala er viktig for klassisk betinging, i hvert fall hva gjelder fryktreaksjoner.  

 

 



8 
 

 

 

 

2. Illustrasjon av hjernen sett lateralt fra venstre. Hentet fra 

http://dictionary.reference.com/browse/limbic+system 

 

 

 

EMOSJONER OG FØLELSER 

 

Begrepene emosjoner og følelser brukes ulikt og er dårlig definert i litteraturen.
10

   

LeDoux og Damasio er forfattere som blir hyppig sitert i denne sammenhengen. De definerer 

emosjoner som hendelser eller handlinger, og følelser som den subjektive opplevelsen av 

disse. Disse definisjonene vil bli brukt her.  

Når en emosjon utløses, iverksettes et komplekst og i hovedsak automatisk reaksjonsmønster i 

kroppen, som medfører endret motorisk, autonom og endokrin aktivitet. Emosjonene har også 

en kognitiv komponent som innebærer at de preges av visse typer tankemønstre, men 

emosjonene har først og fremst en somatisk forankring.  
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Fryktreaksjonen er den av emosjonene som er studert i størst detalj, og kan brukes som 

eksempel her.  

Når man utsettes for en skremmende stimulus, vil amygdala aktiveres og sende signaler til 

hypothalamus og hjernestammen, med en rekke somatiske endringer til følge. Det sympatiske 

nervesystemet vil aktiveres og medføre bl.a. økt hjertefrekvens og blodtrykk. Det vil bli 

endret endokrin aktivitet med utskillelse av kortisol og adrenalin. Man vil også ha en 

reflektorisk motorisk respons ved at man enten blir stående urørlig, ”fryser”, eller flykter 

unna.  Prosesseringen av informasjon i hjernebarken vil også påvirkes, slik at våkenhet og 

fokus tilpasses situasjonen. Emosjonen vil altså påvirke hva slags tanker som dukker opp i 

bevisstheten. 

Damasio ser for seg at hver emosjon består av en slik spesifikk kjedereaksjon, og at denne 

settes i gang når bestemte områder i hjernen stimuleres av emosjonelle stimuli. Denne måten å 

tenke om emosjoner på, bygger på den såkalte James-Lange-teorien som ble formulert for 

over hundre år siden.
11

 

Man skiller mellom primære og sekundære emosjoner. Med primære emosjoner menes 

emosjonelle reaksjoner som er medfødte. Disse ligger nedfelt i arvematerialet vårt som 

hensiktsmessige reaksjoner på visse typer stimuli, for å sikre vår overlevelse. For eksempel er 

det hensiktsmessig å reagere med frykt i møte med et stort rovdyr, også første gang man ser 

det.  

Sekundære emosjoner er de reaksjonene som er farget av våre personlige erfaringer, og derfor 

vil variere fra individ til individ. En type stimulus vil kunne være emosjonelt nøytral for én 

person, men virke opprivende på en annen.
12

 

Det emosjonelle uttrykket er imidlertid automatisk og medfødt. Frykt, sinne, tristhet, glede, 

avsky og overraskelse kalles for de universelle emosjonene. De er lett gjenkjennelige på tvers 

av kulturer, og til dels også på tvers av arter, på tross av individuelle og kulturelle variasjoner 

i uttrykket. 

 

Følelser defineres som den bevisste opplevelsen av de somatiske og kognitive endringene som 

emosjonen medfører. 

Man ser altså for seg en syklus der man starter i hjernen hvor persepsjonen av en bestemt 

stimulus utløser en emosjon. Derfra sprer emosjonen seg til andre deler av hjernen og 

kroppen, for så å returnere til hjernen igjen som den bevisste følelsesopplevelsen av 

emosjonen.  

 

Damasio skisserer tre måter vi kan oppleve følelser på.  

Det ene er ved at den emosjonelle kjedereaksjonen medfører faktiske endringer i kroppen og 

sinnet.  
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Den andre beskriver han som en slags snarvei. Hjernestrukturer som vanligvis starter den 

emosjonelle reaksjonen kan sende signaler til følelsessentra i hjernen om å endre aktiviteten 

som om de mottok informasjon om en emosjonell tilstand fra kroppen.  

Antakelig vil en slik simulert følelsestilstand oppleves som mindre intens enn en som går via 

kroppen, i følge Damasio.  

Den tredje måten handler om å endre signaloverføringen fra kroppen til hjernen, og dermed 

skape en slags hallusinasjon om hva slags tilstand kroppen befinner seg i. Dette er tilfellet ved 

inntak av smertestillende medikamenter og rusmidler, men gjelder også noen av kroppens 

egenproduserte signalstoffer slik som endorfinene. 
13

 

LeDoux forstår opplevelsen av følelser slik som frykt, som enhver annen bevisst opplevelse 

av stimuli uten emosjonelle implikasjoner, med det unntak at man vil bli bevisst at 

”fryktsystemet i hjernen har blitt aktivert”.
14

  

 

For Damasio er evnen til å oppleve følelser like konkret som luktesansen og hørselssansen. 

Han beskriver at følelsene tillater oss å oppfatte hvordan vi har det gjennom å bli bevisst 

kroppen vår, både viscera og bevegelsesapparatet.
12

 

”Feelings let us mind the body, attentively, as during an emotional state, or faintly, as 

during a background state.”
15

  

Emosjoner utløses av hendelser som utspiller seg i øyeblikket, eller som har inntruffet i 

fortiden og så hentes fram i hukommelsen.
13

 

Amygdala kan imidlertid aktiveres og sette i gang en fryktreaksjon, også uten at det har vært 

en bevisst prosessering av informasjon i hjernebarken først.
 10

 

 

Det har vært vanlig å bruke betegnelsen ”det limbiske systemet” om de hjerneområdene som 

skal være av særlig betydning for emosjoner og følelser. Teorien om det limbiske system ble 

introdusert på 1950-tallet. I en publikasjon fra King’s college i London fra mai 2013 foreslås 

det at begrepet bør inkludere amygdala, corpus mamillare, hypothalamus, noen kjerner i 

thalamus, ventrale striatum (nucleus accumbens), substantia innominata, septale og 

olfaktoriske kjerner samt hippocampusformasjonen.
16

  

Det har vist seg at flere av de tradisjonelle limbiske strukturene både er viktige for kognitive 

og emosjonelle funksjoner, og det er fremdeles ikke full enighet om hvilke strukturer som bør 

inkluderes i det limbiske systemet. Flere forskere har foreslått at man går bort fra å bruke 

betegnelsen, da de oppfatter den som lite hensiktsmessig.
10

 

Det har altså vist deg vanskelig å identifisere hjernestrukturer som kun har med emosjoner 

eller følelser å gjøre. De strukturene man har oppdaget, har en rekke andre funksjoner i 

tillegg, og de inngår som deler i et nettverk, heller enn å ha en selvstendig funksjon.  
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Likevel regner man med at noen funksjoner i stor grad er knyttet til spesifikke 

hjernestrukturer
4
. Noen av disse skal nevnes her.  

 Som nevnt tidligere er det vel etablert at amygdala er nødvendig for fryktbetinging
10

og viktig 

for en normal emosjonell respons, i hvert fall med negative emosjoner som frykt og sinne.
4
 

Hypothalamus regnes som et viktig koordinerende senter for den emosjonelle 

kjedereaksjonen.
17

 Orbitofrontale korteks og andre regioner av prefrontale korteks regnes som 

viktige for kontroll av følelser
18

 og medfølelse.
13

 Ventrale striatum med nucleus accumbens 

(del av basalgangliene) ansees som viktig i belønningsmekanismer og rusavhengighet.
19

 

Damasio fremhever insula og fremre del av gyrus cinguli (anterior cingulate cortex) som 

særlig viktige for følelser, altså var bevisste opplevelse av emosjoner.
13

 

 

 

METODE 

 

Det ble i utgangspunktet gjort søk på google.com med søkeordene ”emotions last memories 

forgotten alzheimer's disease”, med 176 000 treff. Flere av de første treffene refererte til en 

studie
20

 av Feinstein, Duff og Tranel, som tar for seg oppgavens hovedproblemstilling. 

Referanselisten til denne studien ble gjennomgått. Noen av de relevante referansene ble valgt 

ut, og referanselisten til hver av disse studiene ble også undersøkt. 

Det ble også gjort søk i ”web og knowledge”, for å se om Feinstein, Duff og Tranel sin studie 

var sitert i senere publikasjoner. Søket resulterte i 8 treff.  

Det ble søkt i AgeLine med søkeordene (”Dementia and Emotions” in subject and “Memory” 

in abstract). Søket resulterte i 29 treff. 

Det ble også gjort søk i PubMed med følgende søkeord: “emotion AND dementia” 

(2722treff), “emotion” (169967 treff), “episodic AND memory AND amnesia” (540 treff), 
“memory AND emotion” (12675 treff), “amnesia AND emotions” (619 treff), ”amnesia AND 

preserved AND emotions” (6 treff).   

Relevante studier ble forsøkt valgt ut blant disse.  
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RESULTATER 

 

Søket resulterte i funn av kun én studie som besvarer oppgavens hovedproblemstilling.  

Feinstein, Duff og Tranel publiserte en studie i 2010, hvor de undersøkte om en følelse kan 

vedvare etter at minnet om hva som utløste følelsen har blitt glemt.
20

 Studien hadde et kvasi-

eksperimentelt design.  

Fem pasienter i alderen 25 til 59 år deltok i studien. Alle led av uttalt anterograd amnesi som 

følge av bilateral skade av hippocampus. I gjennomsnitt hadde pasientene 40 % redusert 

hippocampusvolum (28-47 %), men ingen skade av amygdala.  

Fem friske kontrollpersoner deltok også. Disse var matchet parvis til hver av pasientene etter 

kjønn, alder og utdannelse. 

Eksperimentet besto i at man forsøkte å indusere tristhet i deltakerne, ved å vise dem en serie 

med korte filmklipp med tema som tap og død.  

En annen dag kom deltakerne tilbake, og man forsøkte å gjøre dem glade ved å vise dem 

morsomme filmklipp.  

5-10 minutter etter at deltakerne hadde sett filmene, gjennomgikk de en hukommelsestest 

hvor man undersøkte hvor mye de husket av filmene de hadde sett. Umiddelbart etterpå ble 

deres følelsestilstand målt med et spørreskjema. Dette gjorde man også rett før 

følelsesinduksjonen, rett etter induksjonen og ved slutten av eksperimentet (ca. 20-30 minutter 

etter induksjonen).  

Resultatene viste at pasientene forble triste like lenge som de friske kontrollene, selv om de 

husket lite eller ingenting av de triste filmklippene. Faktisk var de fem pasientene mer triste 

enn kontrollpersonene, og følelsen vedvarte lenger. Dette gjaldt alle pasientene, og spesielt de 

to som husket minst av filmklippene.  

Etter å ha sett de morsomme filmklippene, var pasientene jevnt over preget av glede i like stor 

grad og like lenge som de friske kontrollene. Selv om det var individuelle forskjeller i 

pasientgruppen, viste alle økt glede også ved slutten av eksperimentet. 

Selv om dette er en liten studie, viser den altså at både negative og positive følelser kan 

vedvare etter at man har glemt hva som utløste følelsen. 

 

Flere kvasi-eksperimentelle studier har forsøkt å besvare andre problemstillinger vedrørende 

emosjonell læring og implisitt hukommelse hos personer med amnesi.  

Evans-Roberts og Turnbull sin studie fra 2009 beskriver kompleks emosjonell læring hos en 

71 år gammel mann med demens. 
21
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I eksperimentet har man brukt den såkalte Iowa Gambling Task. Dette er et spill hvor man 

trekker kort fra fire kortstokker. For hvert trekk vil man enten vinne eller tape penger. Spillet 

er uforutsigbart, og to av kortstokkene vil gi høy gevinst per trekk, men medføre tap alt i alt. 

Omvendt vil de to andre kortstokkene gi små gevinster per trekk, men man vil vinne på det i 

lengden. Ettersom spillet er komplekst, kan man ikke huske hvert trekk eksplisitt. Imidlertid 

danner man seg etter hvert en følelse av hvilke kortstokker som er lønnsomme og ikke. Dette 

mener man at ligner den typen emosjonell læring som preger mellommenneskelige relasjoner.  

Pasienten som deltok i studien hadde fått diagnosen demens ved Alzheimers sykdom 6 år 

tidligere. Han hadde alvorlig svikt i deklarativt minne, inkludert redusert arbeidshukommelse. 

Rett etter å ha blitt fortalt en historie, ville han for eksempel bare være i stand til å huske 3 av 

25 mulige deler av det som var blitt sagt.  

10 friske kontrollpersoner i alderen 65 til 79 år deltok også i studien.  

Man gjennomførte spillet for hver av deltakerne, og målte i hvilken grad de klarte å lære seg 

hvilke kortstokker det var lønnsomt å trekke fra.  

Resultatet viste at deltakerne hadde en klar læringskurve gjennom spillet. Pasienten viste noe 

mindre tydelig progresjon, men presterte også betydelig bedre enn om han hadde trukket 

tilfeldige kort. Eksperimentet ble gjennomført til sammen tre ganger, med samme utfall hver 

gang. Resultatet av en ettutvalgs t-test viste at pasienten ikke presterte signifikant dårligere 

enn kontrolldeltakerne alt i alt.   

Ut fra dette konkluderte man med at pasienten hadde bevart evnen til kompleks emosjonell 

læring, på tross av sin svekkede deklarative hukommelse. Det skal imidlertid være første gang 

dette er påvist hos en person med demens, og forfatterne bak studien understreker at det er 

behov for mer forskning på dette området.  

 

Turnbull og Evans publiserte en lignende studie i 2006, hvor pasienten de undersøkte led av 

anterograd amnesi etter et hjerneslag.
22

 Også denne pasienten presterte normalt på Iowa 

Gambling Task. 

Dette resultatet har imidlertid ikke vært reproduserbart. Gupta et al. publiserte en studie i 

2009,
23

 hvor de gjennomførte forsøket på nytt. Da viste de til at det allerede var publisert en 

studie med motsatt konklusjon av Turnbull og Evans’.  

I sin studie undersøkte Gupta et al. fem pasienter med alvorlig amnesi og bilateral skade av 

hippocampus, etter henholdsvis hypoksi og herpesencefalitt. Friske kontroller deltok også, 

som var matchet til hver av pasientene etter alder, kjønn og utdannelse. I denne studien viste 

de friske kontrollene en signifikant læring i Iowa Gambling Task, mens deltakerne med 

amnesi ikke gjorde det. Her konkluderte man altså med at deklarativt minne er viktig for å 

mestre Iowa Gambling Task. 
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Det er også undersøkt om personer med amnesi har bevart evnen til enklere former for 

emosjonell læring.  

Så langt tilbake som i 1986, publiserte Sainsbury og Coristine en studie hvor de hadde 

undersøkt om personer med demens foretrakk fotografier av nære slektninger, framfor 

fotografier av fremmede mennesker.
24

 

De undersøkte 15 pasienter med demens i alderen 77 – 89 år, som til daglig bodde på 

institusjon. Pasientene hadde først blitt vist et fotografi av en slektning som hadde besøkt dem 

en av de syv siste dagene, men ikke vist noe tegn til gjenkjennelse.  

Selve forsøket besto i at man viste hver av forsøkspersonene fire polaroidfotografier. Ett av 

fotografiene var av en nær slektning (søsken eller barn), som hadde vært på besøk i løpet av 

de siste to ukene. De andre tre fotografiene var av fremmede personer av samme kjønn og 

alder som slektningen.  

Man spurte først forsøkspersonene om de kjente igjen noen av personene på fotografiene. 

Hvis de ikke gjenkjente slektningen sin, ba man dem om å velge ut det fotografiet de likte 

best.  

Forsøket ble gjentatt fire ganger om dagen i to dager.  

Resultatet viste at ingen av forsøkspersonene identifiserte slektningene sine den første 

testdagen, mens fire klarte det på testdag 2. Når de derimot ble bedt om å velge ut et 

foretrukket fotografi, valgte de i hovedsak ut slektningene sine. De foretrakk bildet av 

slektningene sine oftere enn man ville forvente ut fra tilfeldigheter både dag 1 (t(14)=4,998, 

p<0.01) og dag 2 av forsøket (t(14)=6,167, p<0.01). 

Et unntak var forsøksperson nummer 6, som konsekvent foretrakk de andre fotografiene og 

aldri valgte ut slektningen sin.  Hadde han valgt helt tilfeldig, ville man forvente at han i hvert 

fall ville valgt slektningen sin to ganger i løpet av de to forsøksdagene. Man har derfor spurt 

seg om denne forsøkspersonen faktisk mislikte fotografiet av slektningen. 

Forfatterne skriver at funnene i studien tyder på at selv om det eksplisitte minnet ikke 

fungerer lenger, kan personer med demens ha bevart en affektiv hukommelse. 

 

I 2006 publiserte Blessing et al. en studie hvor de hadde undersøkt om pasienter med demens 

fikk endrede følelser for bilder av emosjonelt nøytrale ansikter, etter at de hadde blitt 

presentert for biografisk informasjon om de avbildede personene.
25

  

Ti pasienter med Alzheimers sykdom og tre pasienter med demens av blandet etiologi deltok i 

studien. De var mellom 70 og 87 år gamle. Alle pasientene var klassifisert som moderat 

demente. Det forelå resultater fra Mini Mental State Examination (MMSE) fra 12 av disse. 

Resultatene lå mellom 13 og 24 poeng, med gjennomsnittlig poengsum på 19,3. 

 Tretten friske kontroller i alderen 67 til 85 år deltok også.  
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I forsøket viste man deltakerne fire emosjonelt nøytrale ansikter (fotografier). Samtidig 

presenterte man fiktiv biografisk informasjon om personene på fotografiene, som gjorde at de 

framsto positivt eller negativt i ulik grad. 

Deltakerne graderte de fotograferte personene etter variablene valør (”valence”), 

sinnsbevegelse (”arousal”) og preferanse, både før og etter de ble presentert for den 

biografiske informasjonen.  

Etter 3 timer ba man deltakerne utføre graderingen på nytt, og man presenterte den 

biografiske informasjonen en gang til. Omtrent et døgn senere utførte deltakerne den siste 

graderingen.  

Etter intervallene på 3 timer og ca. et døgn, utførte man også hukommelsestester for å 

undersøke hvor mye deltakerne husket av den biografiske informasjonen. 

Resultatene viste at de friske kontrollpersonene både kjente igjen personene på bildene, og 

husket deler av informasjonen knyttet til dem. Deres gradering av personene endret seg i 

forhold til hvorvidt den biografiske informasjonen hadde vært negativ eller positiv. 

Deltakerne med demens verken kjente igjen personene eller husket den biografiske 

informasjonen, men graderingen endret seg likevel på samme måte som hos de friske 

kontrollene, selv om endringen jevnt over var noe mindre. 

Forfatterne av studien konkluderer med at personer med demens kan danne seg en implisitt, 

følelsesbasert mening om andre personer, selv om det deklarative minnet er svekket.  

 

I 2008 publiserte Todorov og Olsen en lignende studie.
26

 De undersøkte også om pasienter 

med amnesi kunne endre mening om personer, etter å ha blitt presentert for biografisk 

informasjon om disse. I sin studie brukte de imidlertid fotografier av personer som hadde 

ulike grader av tillitsvekkende utseende, for å se hva som påvirket pasientenes vurdering i 

størst grad.   

Tre pasienter i 60-årene med anterograd amnesi, deltok i studien. Alle tre hadde bilaterale 

skader i hippocampus. To av pasientene hadde i tillegg skadet venstre amygdala og anteriore 

temporallapp. Disse to pasientenes hukommelse var målt med Wechsler Memory Scale III, til 

henholdsvis 45 og 67 poeng. Pasienten som kun hadde skadet hippocampus hadde oppnådd 

69 poeng på WMS. 

31 friske kontrollpersoner deltok også i studien. 

I eksperimentet benyttet man 12 fotografier av pålitelige ansikter og 12 fotografier av 

upålitelige ansikter. Vurderingen av hvor pålitelige ansiktene framsto, var gjort på forhånd av 

andre forsøkspersoner. 

I første del av eksperimentet presenterte man de 24 ulike fotografiene sammen med biografisk 

informasjon, som gjorde at hver person framsto enten negativt eller positivt.  
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I andre del fikk deltakerne se fotografiene på nytt. De skulle da bedømme hvert ansikt etter tre 

variabler: pålitelighet, kompetanse og hvor godt de likte vedkommende. 

I tredje del ble deltakerne presentert for to av fotografiene av gangen. De fikk da alltid se ett 

pålitelig og ett upålitelig ansikt (basert på utseende) av samme kjønn. De ble bedt om å velge 

den personen de trodde var den hyggeligste, basert på magefølelsen.  

Resultatet viste at de friske kontrollene lot seg påvirke av både utseende og biografisk 

informasjon når de vurderte ansiktene, men at biografisk informasjon var viktigst. Dermed 

graderte de ansiktene fra mest positivt til minst positivt i denne rekkefølgen: pålitelig ansikt 

kombinert med positiv atferd, upålitelig ansikt kombinert med positiv atferd, pålitelig ansikt 

kombinert med negativ atferd, upålitelig ansikt kombinert med negativ atferd.  

Pasienten med skade av hippocampus, graderte ansiktene på samme måte som de friske 

kontrollene. 

De to pasientene som begge hadde mer omfattende skader, viste få eller ingen tegn til læring 

av den biografiske informasjonen. Imidlertid ble alle tre pasientene påvirket av ansiktenes 

utseende, og vurderte pålitelige ansikter mer positivt enn upålitelige ansikter. 

I følge forfatterne, tyder funnene i denne studien på at hippocampus ikke er nødvendig for å 

danne emosjonelle assosiasjoner til ansikter. Derimot kan områdene rundt hippocampus, og 

da inkludert amygdala og anteriore temporallapp, være inkludert i nettverk som er nødvendige 

for denne typen læring. 

 

Tranel og Damasio har gjennomført en rekke undersøkelser av en mannlig pasient ved navn 

Boswell, som blant annet resulterte i en publikasjon i 1993.
27

 Boswell var den gangen 63 år 

gammel. Han hadde lidd av alvorlig amnesi i 15 år som følge av herpesencefalitt. 

Billedundersøkelser av pasientens hjerne viste bilateral ødeleggelse av mediale temporallapp 

(entorhinale - og perirhinale korteks, hippocampus og amygdala), samt utbredt skade av 

omkringliggende strukturer.  

Boswell hadde en alvorlig anterograd amnesi, som gjorde at han ikke husket noen type ny 

informasjon, heller ikke ansikter eller hendelser. Han hadde også en sterk grad av retrograd 

amnesi, og husket bare enkelte fakta om sin egen fortid.  

Studien beskriver flere eksperimenter med Boswell. 

I eksperiment 1 og 2, undersøkte man om Boswell bevisst eller ubevisst (målt ved for 

eksempel endret autonom aktivitet) gjenkjente fotografier av helsearbeidere som hadde 

arbeidet mye med ham i de årene som var gått siden han ble syk. Det ble ikke avdekket noe 

tegn til gjenkjennelse. Det understrekes fra forfatternes side at det ikke var knyttet spesielle 

følelser til noen av disse personene fra Boswell sin side.  

I eksperiment 3, forsøkte man å lære Boswell nye ansikter ved å koble disse til en bestemt 

valør. 
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Eksperimentet gikk over 5 dager. I denne perioden hadde Boswell daglig kontakt med tre 

ulike klinikere, som han ikke kjente fra tidligere. Disse hadde fått ulike roller i eksperimentet. 

Person 1, ”Good guy”, var alltid spesielt snill og vennlig mot ham. Han ga Boswell små 

gaver, slik som tyggegummi og kaffe. Person 2, ”Neutral guy”, var vennlig, men nøytral. 

Person 3, ”Bad guy”, var negativ og ubehagelig.  

Den 6. dagen utførte man tester på Boswell.  

Man undersøkte først om han bevisst kunne identifisere noen av de tre klinikerne på 

fotografier. Det kunne han ikke.  

Deretter presenterte man et fotografi av hver av klinikerne ved siden av et fotografi av en 

fremmed person, og spurte Boswell om han kunne plukke ut den personen han ville valgt å 

oppsøke hvis han hadde lyst på noe godt. Forsøket ble gjentatt, slik at hver kliniker ble 

presentert til sammen 18 ganger. Boswell valgte ”Good guy” i 83 % av tilfellene, ”Neutral 

guy” i 56 % av tilfellene og ”Bad guy” i 22 % av tilfellene. Boswells valg av ”Good guy” og 

”Bad guy” ble bekreftet som signifikant høyere og lavere henholdsvis, enn om han skulle 

valgt tilfeldig (p<0.01).  

4 år senere utførte man testene på nytt, for å se om Boswell fremdeles kunne skille mellom de 

tre klinikerne. Det kunne han ikke. Effekten av eksperimentet som man hadde utført 4 år 

tidligere, så altså ut til å være borte. Imidlertid inkluderte man nye personer i målingene, som 

nå hadde fått rollen som ”Good guy” i Boswells liv. Målingen viste at han hadde lært å knytte 

valør til disse, på samme måte som han hadde gjort 4 år tidligere.  

Resultatene tyder på at på tross av sin alvorlige svekkede deklarative hukommelse, hadde 

Boswell en evne til å lære seg å skille mellom nye bekjentskaper ut fra om kontakten med 

dem hadde vært positivt eller negativt ladet. Det framheves av forfatterne som særlig 

oppsiktsvekkende at dette er mulig hos en pasient med så omfattende hjerneskade som 

Boswell, og spesielt med skade av amygdala.  

 

 

DISKUSJON 

 

Litteratursøket resulterte i funn av kun én studie som besvarte oppgavens 

hovedproblemstilling: ”kan en følelse vedvare etter at minnet om hva som utløste den har blitt 

glemt?” 

De andre studiene som er referert i resultatdelen av oppgaven, ble valgt ut fordi de viser på 

andre måter hvordan emosjoner og eksplisitt hukommelse tilsynelatende kan operere 

uavhengig av hverandre.  
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Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på studiene som er tatt med i denne 

oppgaven. Noen årsaker til dette er som følger: 

Det er vanskelig å bedømme kvaliteten på de ulike intervensjonsstudiene, da ingen har et 

strikt kasus-kontroll design eller et randomisert design, hvor det inkluderes en kontrollgruppe 

på en tilfeldig måte.  

Det er svært heterogene grupper som studeres, og det vanskelig å sammenligne resultater fra 

ulike studier ettersom de anvender ulike metoder for måling av kognisjon. Noen bruker 

Wechsler Memory Scale III som mål på hukommelsessvikten, andre MMSE, mens andre 

igjen beskriver konkret hvilken type informasjon pasienten husker og ikke. Ulike pasienter 

studeres med ulike diagnoser og hjerneskader, og ikke alle studier oppgir like tydelig hvilke 

deler av hjernen som er skadet hos pasienten. 

Det er små populasjoner av pasienter som studeres. I flere studier dreier det seg om kun én 

pasient, og man må spørre seg om hvor reproduserbart resultatet er. I alle fall er det vanskelig 

å generalisere ut fra slike små selekterte populasjoner. 

Det ser ut til at man i liten grad bruker blinding i forsøkene. Det er problematisk at 

forsøksledere og de som måler resultatene ikke er blindet for forventet utfall av forsøket. I 

noen tilfeller kunne også pasientene vært blindet.  

På tross av svakheter ved studienes design og metoder, er det noen funn som bør diskuteres.  

I Feinstein, Duff og Tranel sin studie,
20

 konkluderes det med at følelser kan vedvare like lenge 

hos pasienter med amnesi, som hos friske kontrollpersoner. Studien har et design som ser ut 

til å være velegnet for å besvare spørsmålet de stiller, og resultatene er entydige. Imidlertid 

står det ingenting i artikkelen om hvorvidt deltakerne oppholdt seg sammen eller hver for seg 

mens forsøket pågikk (visning av film). Det står heller ikke nevnt noe om hvorvidt de friske 

kontrollpersonene var blindet for forventet utfall av forsøket. Det er nærliggende å tenke seg 

følgende feilkilde: Kontrollpersonene husket filmklippene, slik at deres følelser vedvarte på 

grunn av dette. Hvis de oppholdt seg sammen med pasientene, kan de lett ha ”smittet” disse 

med sine følelser – spesielt hvis de var klar over hensikten med forsøket.  

Forsøkslederne ser heller ikke ut til å ha vært blindet, og dette er naturligvis også en mulig 

feilkilde. 

Når dette er sagt, beskriver denne studien et viktig fenomen. Snakker man med personer som 

har hatt mye med pasienter med demens å gjøre, enten i personlig eller privat sammenheng, 

vil mange omtale fenomenet som en selvfølgelighet. Funnet har det som kalles face-validity. 

Det bekrefter et klinisk gjenkjennbart fenomen. Det ser ut til at dette er første gang fenomenet 

er vitenskapelig dokumentert, om enn med mangelfull vitenskapelig metodikk.  

Man kan tenke seg flere årsaker til at det faktisk kan være mulig å fortsette å føle noe, på tross 

av at man har glemt den utløsende årsaken. 
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Én hypotese er basert på LeDoux og Damasios definisjoner av emosjoner og følelser, som ble 

beskrevet i introduksjonen. Man kan tenke seg at når kroppen og hjernen blir preget av en 

emosjon, tar det noe tid før en mer nøytral tilstand opprettes igjen. Og det er jo den bevisste 

opplevelsen av denne emosjonelle endringen, som man ser for seg at nettopp er selve følelsen. 

Andre muligheter kan være at de følelsesladde filmklippene gjør at pasientene produserer 

stemningskongruente tanker eller minner, som opprettholder følelsen. De kan også ha vage 

bruddstykker igjen av eksplisitte minner om filmklippene, som preger følelsene deres. 

Det er interessant at pasientene i forsøket fortsatte å være triste lenger enn de friske 

kontrollpersonene. En av pasientene ble interviewet om dette i studien. Hun forklarte det med 

at når hun kjente på negative følelser, pleide hun å forsøke å forklare disse for seg selv og lete 

i hukommelsen etter en årsaksforklaring. Positive følelser pleide hun imidlertid bare å 

akseptere. 

Hvis det virkelig er slik at personer med amnesi kan stå igjen med vedvarende følelser også 

etter å ha glemt den utløsende hendelsen, kan dette ha betydning for hvordan man samhandler 

med denne pasientgruppen. Dette gjelder ikke minst den stadig større gruppen i befolkningen 

som lider av ulike former for demens. Dette forutsetter at det samme fenomenet som gjelder 

for pasienter med amnesi, også gjelder for dem med en nevrodegenerativ demenssykdom. Om 

så er, må man også spørre seg hvor lenge i demensutviklingen dette fenomenet er tilstede. 

Det kan være viktig for pårørende å vite at hvis de klarer å skape følelser av glede og trygghet 

hos sin gamle mor med demens når de besøker henne på sykehjemmet, vil disse følelsene 

kunne vedvare lenge etter at hun har glemt selve besøket. Og omvendt vil dårlig behandling 

av disse pasientene kunne forårsake lidelse hos dem i lang tid. Studien framhever viktigheten 

av å ta vare på denne gruppen, utover den moralske plikten man har til å ta vare på alle 

pasienter. 

Denne informasjonen kan også ha betydning for hvordan man kommuniserer med pasienter 

med amnesi. Hvis man tenker seg at samtalen etterlater seg et emosjonelt avtrykk, heller enn 

et innholdsmessig et, kan det kanskje prege måten man vinkler samtalen på. Det kan være et 

poeng å spørre seg hvilke følelser samtalen skaper, og velge samtaleemner som man tror vil 

skape positive følelser hos pasienten. Mange pasienter med amnesi kan for eksempel ha 

bevart mange minner fra barne - og ungdomsår, og snakker gladelig om disse. Derimot vil 

mislykkede forsøk på å få dem til å huske - og forstå ting fra nåtiden, kunne skape følelser hos 

dem av forvirring, engstelse og manglende mestring. 

 

Turnbull og Evans dokumenterer et eksempel på kompleks emosjonell læring hos en pasient 

med Alzheimers sykdom i sin studie.
22

 De gjengir også et interview med pasientens kone, der 

hun forteller at han tilsynelatende har bevart evnen til å opprette nye vennskap og utvikle 

disse over tid, på tross av at han ikke kan huske nye mennesker eksplisitt. Han har for 

eksempel fått flere nye venner som også har Alzheimers sykdom, og selv om de må 

introduseres for hverandre på nytt ved hvert møte, virker det som vennskapet blir mer 
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fortrolig over tid. I følge forfatterne av studien, er det nettopp denne typen vurderinger og 

læring som gjøres i mellommenneskelige relasjoner som Iowa Gambling Task etterligner. 

Det er verdt å merke seg at Turnbull og Evans også var forfatterne bak studien fra 2006, der 

en pasient med amnesi etter hjerneslag også hadde normale resultater på Iowa Gambling 

Task.
23

 Dette resultatet ble altså forsøkt reprodusert av Gupta et al. i 2009, uten hell.
24

 I sin 

studie fra 2010, referer Turnbull og Evans til sin egen studie fra 2006, men nevner ikke at 

resultatet ikke har latt seg reprodusere senere. 

Gupta et el. skriver i sin studie at en mulig årsak til de motstridende funnene kan være 

heterogenitet i pasientpopulasjonene. Det var ikke sikkert etablert om Turnbull og Evans’ 

pasient hadde bilateral eller unilateral hippocampusskade, mens Gupta et. al. sine pasienter 

alle hadde bilateral skade.  

Kort oppsummert, så er det altså foreløpig usikkert hvorvidt personer med amnesi har evnen 

til kompleks emosjonell læring, og da spesielt målt ved Iowa Gambling Task. 

 

Når det gjelder enklere former for emosjonell læring, er det derimot gjort flere studier som 

dokumenterer dette hos pasienter med demens. Dette gjelder evnen til å skille ”dårlige” 

mennesker fra ”gode” mennesker, og ubevisst å kjenne igjen sine nærmeste. 

Resultatene i Sainsbury og Coristine sin studie
25

 tyder på at selv om pasienten kan mangle 

evnen til å kjenne igjen sine nærmeste eksplisitt, kan de likevel ha bevart en affektiv 

hukommelse som gjør at de foretrekker ansiktet til sine nærmeste framfor fremmede ansikter. 

Dette kan være viktig informasjon til pårørende, som ofte sørger over ikke å bli gjenkjent. 

Forfatterne skriver også at et fotografi jo gir langt mindre stimulans til hukommelsen enn 

tilstedeværelsen av en person gjør. Derfor er det naturlig å tenke seg at det er lettere for 

pasienten å kjenne igjen slektningene sine (om enn ubevisst) når de faktisk er til stede. 

De utelukker ikke at årsaken til at pasientene foretrekker slektningenes ansikt, simpelthen er 

at de er mer vant til det ansiktet. Tranel og Damasio undersøkte denne mulige feilkilden i sine 

eksperimenter med Boswell (dette kalles ”mere exposure effect”). Mer om dette under. 

 

Blessing et al. konkluderte i sin studie
26

 med at følelsesbasert informasjon kan bli bevart hos 

pasienter med demens og prege deres oppfatning av andre mennesker, også etter at de har 

glemt den eksplisitte informasjonen om disse. 

Slik som beskrevet i introduksjonsdelen av denne oppgaven, er det ikke noen ny tanke at det 

eksisterer en implisitt hukommelse, og at denne benytter seg av andre nettverk i hjernen enn 

de som man tradisjonelt forbinder med den deklarative hukommelsen.  

I Blessing et al. sin studie, viste 10 pasienter med Alzheimers sykdom samme type emosjonell 

læring som de friske kontrollene. Dette er spesielt interessant fordi man tradisjonelt har tenkt 
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på amygdala som viktig for denne typen læring, og da særlig klassisk betinging. Imidlertid 

ødelegges amygdala ofte tidlig i forløpet hos pasienter med Alzheimers sykdom. Forfatterne 

skriver at den tilgrunnliggende mekanismen for pasientenes emosjonelle læring derfor neppe 

er klassikk betinging. De spør seg om man kan ha å gjøre med en type læring som baserer seg 

på et mer omfattende nettverk av hjernestrukturer. Det bør nevnes at de ikke oppgir eksplisitt i 

teksten om det er dokumentert at de 10 pasientene med Alzheimer faktisk har skader i 

amygdala, og i så fall i hvilken grad.  

Disse resultatene gir et interessant supplement til Sainsbury og Coristine sin studie. Her ser 

det altså ut som pasientene med demens ikke bare kan ha bevart følelser som de knytter til 

sine nærmeste, men også følelser de har knyttet til nye personer. Igjen må man anta at når 

dette faktisk gjelder virkelige mennesker, og ikke en person de bare har sett på et fotografi, vil 

responsen være enda sterkere. 

Igjen er dette viktig informasjon til pårørende og pleiepersonell. På tross av sin svekkede 

deklarative hukommelse, kan pasienten trolig huske hvilke følelser de har knyttet til sine 

medmennesker. Hvorvidt dette dreier deg om enkle kategorier (”han er dårlig/nøytral/god”) 

eller mer nyanserte bilder av personen, er imidlertid ikke klart. 

Todorov og Olsen beskriver en studie med lignende design
26

 som studien til Sainsbury og 

Coristine. Imidlertid konkluderer de med at amygdala og anteriore temporallapp antagelig er 

nødvendige for å danne emosjonelle assosiasjoner til ansikter. I deres studie deltok to 

pasienter med skader i disse områdene, som ikke klarte å lære emosjonelle assosiasjoner på 

samme måte som de andre deltakerne. Forfatterne skriver imidlertid at disse pasientene hadde 

så omfattende hjerneskader, at man må ta høyde for andre forklaringer på den manglende 

evnen til læring. 

I Tranel og Damasio sin studie,
28

 viste Boswell evne til emosjonell læring på tross av 

omfattende bilateral skade av mediale temporallapp, inkludert amygdala.  

Det er mulig at det har hatt betydning for utfallet at eksperimentene med denne pasienten ble 

utført ”live”, det vil si at han ikke ble presentert for fotografier, men hadde reelle møter med 

personer som behandlet ham bra, nøytralt eller dårlig henholdsvis. Dette i motsetning til for 

eksempel Todorov og Olsens pasienter. Dermed har han blitt utsatt for en sterkere stimulus, 

og det er nærliggende å tro at han også vil danne flere og sterkere assosiasjoner. 

Forfatterne skriver at funnene deres indikerer at amygdala ikke er nødvendig for implisitt 

læring av emosjonelle assosiasjoner, på tross at hjernen kanskje vanligvis benytter dette 

området for å få i stand slik læring. 

Som nevnt over, tenkte forfatterne av denne studien på ”mere exposure effect” som feilkilde, 

det at man har en tendens til å foretrekke det som er mest velkjent.
28

 Derfor sørget de for at 

Boswell hadde lite daglig kontakt med ”Good guy” (30 min.), og mye daglig kontakt med 

både ”Neutral guy” og ”Bad guy” (3 timer hver). Resultatet viste at han likevel foretrakk 

”Good guy”. Dermed hadde de utelukket denne feilkilden.  
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KONKLUSJON 

Studiene som er tatt med i denne oppgaven, viser på flere ulike måter hvordan emosjoner og 

implisitt hukommelse tilsynelatende kan operere uavhengig av den deklarative hukommelsen. 

Foreløpig tyder resultatene på at pasienter med amnesi kan oppleve både negative og positive 

følelser like lenge, og like intenst, som personer med normal hukommelse. De kan også ha 

bevart evnen til å knytte vedvarende emosjonelle assosiasjoner til sine medmennesker, på 

tross av at de ikke gjenkjenner disse eksplisitt. Hvorvidt de har bevart evnen til mer kompleks 

emosjonell læring, er ikke sikkert etablert. Vi vet heller ikke om resultater fra studier av 

personer med isolert amnesi, uten videre er overførbare til pasienter med en nevrodegenerativ 

demenssykdom i sykdommens ulike stadier. 

Det finnes ikke mye forskning på dette feltet, og det er ønskelig med flere studier og mer 

solide forskningsdesign for å oppnå sikrere resultater.  

De få studiene som finnes, gir imidlertid viktige bidrag til å øke forståelsen av hvordan man 

kan ivareta pasienter med amnesi på best mulig måte.  

 

 

                                                           

 

REFERANSER 

 
1
Teigen KH: Hukommelse og Glemsel. I Svartdal F (red.): Psykologi: En Introduksjon. ISBN 

978-82-05-40529-5, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2011, s. 107-117.  
 
2
 Kandel ER, Pittenger C: The Past, the Future and the Biology of Memory Storage. 

Philosophical Transactions: Biological Sciences. 1999, 354: 2032.  
 
3
 What is Memory? I Thompson RF og Madigan SA: Memory: the Key to Consciousness. 

ISBN 0-309-09311-2, Joseph Henry Press, Washington DC 2005, s. 1-24.  

 
4
 Limbiske Strukturer - Emosjoner og Hukommelse. I Brodal P: Sentralnervesystemet. ISBN 

978-82-15-00958-2, Universitetsforlaget, Oslo 2007, s. 509-529. 

 
5
 Kandel ER, Pittenger C: The Past, the Future and the Biology of Memory Storage. 

Philosophical transactions: Biological Sciences.1999, 354: 2027-2052.  

 
6
 Svartdal F: Bevissthet og Bevissthetstilstander. I Svartdal F (red.): Psykologi: En 

Introduksjon. ISBN 978-82-05-40529-5, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2011, s. 73-87. 

 
7
 False Memory. I Thompson RF og Madigan SA: Memory: the Key to Consciousness. ISBN 

0-309-09311-2, Joseph Henry Press, Washington DC 2005, s. 142-161 

 



23 
 

                                                                                                                                                                                     
8
 http://bestpractise.bmj.com:Assessment of memory deficit.  

9
 An Architecture for Memory. I Damasio A: Self Comes to Mind: constructing the conscious 

brain. ISBN 9780099498025, William Heinemann, Great Britain 2010, s. 130- 153.   

 
10

 LeDoux JE: Emotion Circuits in the Brain. Annu. Rev. Neurosci. 2000, 23: 155-184.  

 
11

 Svartdal F: Motivasjon og Emosjoner. I Svartdal F (red.): Psykologi: En Introduksjon. 

ISBN 978-82-05-40529-5, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2011, s. 133-148.  

 
12

 Emotions and Feelings. I Damasio A: Descartes’ Error. ISBN 9780099501640, G.P. 

Putnam’s Sons, New York 1994, s. 127-164.    

 
13

 Emotions and Feelings. I Damasio A: Self Comes to Mind: constructing the conscious 

brain. ISBN 9780099498025, William Heinemann, Great Britain 2010, s. 108-129. 

 
14

 LeDoux JE: Emotion Circuits in the Brain. Annu. Rev. Neurosci. 2000, 23: 176. 

 
15

 Damasio A: Descartes’ Error. ISBN 9780099501640, G.P. Putnam’s Sons, New York 1994, 

s. 159 

 

16
 Catani M, Dell’Acqua F, Thiebaut de Schotten M: A revised limbic system model for 

memory, emotion and behavior. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2013, 37: 1729. 

 
17

 Overordnede Deler av det Autonome Nervesystemet: Hypothalamus. I Brodal P: 

Sentralnervesystemet. ISBN 978-82-15-00958-2, Universitetsforlaget, Oslo 2007, s. 485-505. 

 

18
 Catani M, Dell’Acqua F, Thiebaut de Schotten M: A revised limbic system model for 

memory, emotion and behavior. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2013, 37: 1724-

1737.  

 
19

 Basalgangliene. I Brodal P: Sentralnervesystemet. ISBN 978-82-15-00958-2, 

Universitetsforlaget, Oslo 2007, s. 359-377.  

 
20

 Feinstein JS, Duff MC, Tranel D: Sustained experience of emotion after loss of memory in 

patients with amnesia. PNAS. 2010, 107: 7674-7679.   

21 Evans-Roberts CEY, Turnbull OH: Remembering relationships: Preserved emotion-based 

learning in Alzheimer's disease. Experimental Aging Research. 2010, 37: 1-16.  

 

22
 Turnbull OH, Evans CEY: Preserved complex emotion-based learning in amnesia. 

Neuropsychologia. 2006, 44: 300-306. 

 



24 
 

                                                                                                                                                                                     

23
 Gupta R et al.: Declarative memory is critical for sustained advantageous complex 

decision-making. Neuropsychologia. 2009, 47: 1686-1693. 

 
24

 Sainsbury RS, Coristine M: Affective discrimination in moderately to severely demented 

patients. Canadian Journal of aging. 1986, 5: 99-104. 

25
 Blessing A, Keil A, Linden DEJ, Heim S, Ray WJ: Acquisition of affective dispositions in 

dementia patients. Neuropsychologia.2006, 44: 2366-2373. 

 
26

 Todorov A, Olson IR: Robust learning of affective trait associations with faces when the 

hippocampus is damaged, but not when the amygdala and temporal pole are damaged. Affect 

Neurosci. 2008, 3: 195-203.  

 

 
27

 Tranel D, Damasio A: The Covert Learning of Affective Valence Does Not Require 

Structures in Hippocampal System or Amygdala. J Cogn Neurosci. 1993, 5:79-88. 

 
28

 Teigen KH: Persepsjon: Hvordan vi oppfatter Omgivelsene. I Svartdal F (red.): Psykologi: 

En Introduksjon. ISBN 978-82-05-40529-5, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2011, s. 59-72.  


