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Sammendrag 

Forfatter: Hilde Wiede Aasland 

Tittel: Langtidseffekter av strukturert hukommelsestrening hos middelaldrende voksne 

Veiledere: Andreas B. Storsve og Andreas Engvig 

Bakgrunn: Formålet med studien var å undersøke om man hos et utvalg friske 

middelaldrende voksne ville finne varige endringer i hjernestruktur og kognisjon, som 

resultat av å ha mottatt hukommelsestrening fem år tidligere. For å undersøke om deltakerne 

hadde varige endringer av hukommelsestrening ble utvalgte hjerneområder (kortikal 

tykkelse) og endringer knyttet episodisk hukommelse (korrekt kildehukommelse) undersøkt. 

Hjerneområdene insula-, fusiform og lateral orbitofrontal korteks ble analysert da funnene fra 

en tidligere studie (som denne oppgaven baserer seg på) viste sterke indikasjoner på at 

endringer i disse områdene var relatert til intervensjonen. Også prestasjonsnivået til 

deltakerne i intervensjonsgruppen, på det oppgavespesifikke målet knyttet til intervensjonen 

(korrekt kildehukommelse), viste en signifikant økning etter trening. Metode: Deltakerne i 

dette longitudinelle intervensjonsstudiet besto av 30 middelaldrende (gj.snitt alder 66.9 år), 

friske voksne. Deltakerne var ved studiestart tilfeldig fordelt i en intervensjons- og 

kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppen gjennomgikk i 2008 et intensivt kurs i 

Loci-metoden som varte over 8 uker. Samtlige deltakere gjennomgikk nevropsykologisk 

testing, og hjerneavbildning før (pretest –tp1) og etter (posttest- tp2) hukommelsestreningen. 

Ved femårsoppfølgingen (tp3) ble samme prosedyrer som ved pre- og posttest gjennomført. 

Sammenligning mellom gruppene ble analysert med toveis variansanalyse (ANOVA) og 

sammenligning av endring innad i gruppene over tid med paret t-test. En uavhengig t-test ble 

brukt for å undersøke forskjeller i endring fra studiestart til femårsoppfølgingen mellom 

gruppene. Resultater: Jeg fant en signifikant økning i kildehukommelse hos treningsgruppen 

mellom tidspunkt 1 og 3, selv om endringen ikke oversteg endringene i kontrollgruppen. Det 

var videre en trend effekt (p = 0.063) for at hjerneområdet høyre insula som viste effekt av 

trening etter 2 måneder også vedvarte etter fem år, sammenlignet med kontrollgruppen. 

Konklusjon: Resultatene gir indikasjoner på at intensiv hukommelsestrening kan ha en 

vedvarende effekt på prestasjonsnivået på det oppgavespesifikke-målet (kildehukommelse), 

og til en viss grad bidra til å opprettholde en ”lik” hjernestruktur som ved studiestart i høyre 

insula korteks.  
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1 Innledning 
Å forstå hvordan menneskets hjerne og hukommelse endrer seg som følge av erfaringer, 

læring og trening er sentrale temaer innenfor fagfeltet kognitiv nevrovitenskap. Moderne 

teknologi gjør det nå mulig å måle hjernens struktur og funksjon på en detaljert måte: 

Forskning med bruk av magnet resonans-tomografi (MR) viser at hjernen forandrer seg 

gjennom hele livsløpet (Brehmer et al., 2014; Krogsrud et al., 2016; Krogsrud et al., 2014; 

Storsve et al., 2014; Tamnes et al., 2013; Walhovd et al., 2005). Men selv om vi vet at 

hjernen endrer seg i løpet av livet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til 

hjernens aldring og hukommelse.  

 Flere eldre mennesker rapporterer at hukommelsen blir dårligere med alderen (Jorm et 

al., 1994). Blant annet uttrykker mange bekymring knyttet til sin egen hukommelse når de 

blir eldre (Crook et al., 1990). Hvordan mennesker vurderer sin egen hukommelse blir ofte 

omtalt som subjektiv hukommelse. Objektiv hukommelse, derimot, sier noe om det faktiske 

prestasjonsnivået som en viser på ulike hukommelsestester. Giles og kollegaer (2012) viste i 

en longitudinell av 706 eldre voksne (gjennomsnittsalder 78.6 år) at god objektiv 

hukommelse er assosiert med større grad av venner og sosiale nettverk, mens subjektive 

hukommelsesplager ser ut til å ha en sterkere korrelasjon med humør (depresjon) enn vår 

objektive hukommelse (Mowla et al., 2008). En studie fra 2016 gir støtte for en slik 

sammenheng: Kognitivt funksjonsnivå viser seg også å ha innvirkning på livskvaliteten hos 

eldre mennesker (Litwin & Stoeckel, 2016). Venner, sosiale nettverk og fravær av depresjon 

er assosiert med høy livskvalitet. En kan derfor anta at god objektiv og subjektiv hukommelse 

fører til økt livskvalitet. 

 Studier antyder altså at god hukommelse har stor betydning for eldre voksne. Vi 

trenger derfor mer kunnskap om intervensjoner som potensielt vil gjøre det mulig å påvirke 

eldre voksnes kognitive funksjon i positiv retning. Videre er det fra et teoretisk ståsted også 

interessant å undersøke om gunstige effekter på kognisjon ledsages av forandringer i hjernen. 

Tidligere studier har vist at eldre kan ha en positiv effekt av kognitiv trening (Engvig et al., 

2010; Engvig et al. , 2013; Rebok et al., 2007), og for noen typer hukommelsestrening har 

effekten vist seg å være til stede fem år senere (Rebok et al., 2014).  

 I hvilken grad kognitiv trening fører til endringer i hjernestrukturen hos eldre 

mennesker er derimot ikke kjent. Engvig (2010) påviste i sin studie en korttidseffekt av 

intensiv hukommelsestrening, resultatene viste blant annet strukturelle endringer i hjernen til 

deltakere som mottok hukommelsestrening. Formålet med denne oppgaven er å undersøke 
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om hukommelsestrening kan ha en langtidseffekt på kognitiv fungering og hjernestrukturelle 

endringer over tid. Studien er en femårsoppfølging av deltakerne som var med i studien til 

Engvig og kollegaer (2010). Ved femårsoppfølgingen gjennomgikk deltakerne tilsvarende 

nevropsykologisk testing, og hjerneavbilding som ved studiestart og ved 

korttidsoppfølgingen (8 uker senere).  

 

1.1 Hukommelse og aldring 
Begrepet ”hukommelse” favner bredt og kan forstås som en interaksjon mellom flere ulike 

kognitive prosesser. Det er derfor viktig å belyse hvilken del av hukommelsen denne studien 

vil fokusere på. En definisjon av hukommelse er vår evne til å innkode, lagre og gjenhente 

informasjon. Vi deler videre ofte hukommelse inn i ulike systemer, slik som prosedural 

(implisitt) og deklarativ (eksplisitt) hukommelse. Vår prosedurale hukommelse kommer til 

uttrykk gjennom adferd og involverer ikke bevisst erindring. Eksempler på prosedural 

hukommelse er automatiserte handlinger som å sykle eller å knyte skolissene. Deklarativ 

hukommelse er vår bevisste hukommelse knyttet til hendelser (episodisk hukommelse) og 

fakta (semantisk hukommelse) (Purves et al., 2013). Hvis du husker at Edvard Munch er en 

norsk maler som ble født i 1863, er det faktakunnskap som knyttes til det vi kaller semantisk 

hukommelse. Episodisk hukommelse er knyttet til en bevisst gjenkalling av personlige 

opplevelser (Tulving & Donaldson, 1972), som et minne fra en ferietur eller da du så maleriet 

”Skrik” for første gang. Et mål på episodisk hukommelse kan være en persons evne til å lære 

seg deklarativ informasjon (for eksempel lister med ord), og senere gjenkalle denne 

informasjonen (huske ord fra en liste) (Wheeler et al. , 1997). I denne oppgaven avgrenser jeg 

hukommelse til kun å handle om episodisk hukommelse. Kildehukommelse vil i denne 

oppgaven inngå som en del av det vi tenker på som vår epsodiske hukommelse.  

 Vår episodiske hukommelse er den delen av langtidshukommelsen som i størst grad 

viser en aldersrelatert nedgang (Nyberg et al., 2012; Ronnlund et al., 2005). Rönnlund og 

kollegaer (2005) viste i sin longitudinelle studie at prestasjonsnivået på tester som måler 

episodisk hukommelse er stabilt frem til man er rundt 60 år gammel. Etter fylte 60 år, 

derimot, ses ofte en akselererende nedgang i hukommelsesprestasjonsnivå. Selv om episodisk 

hukommelse svekkes på gruppenivå etter fylte 60 år, ses det store individuelle forskjeller i 

grad av nedgang. Det vil si at mens enkelte viser stor grad av aldersrelatert nedgang, 

opprettholder andre en høy grad av funksjon over tid, selv etter fylte 60 år.  
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1.2 Hjernen og aldring 
Hjernen er ikke like lett observerbar som menneskelig adferd, men gjennom moderne 

teknologi har vi fått verktøy som gjør det mulig å måle hjernens strukturer. 

Hjerneavbildningsmetoden magnet resonans tomografi (MR) er det fremste 

forskningsverktøyet når det gjelder nevrovitenskapelig forskning på mennesker. Når det 

gjelder MR-baserte bilder av hjernens struktur, er det vanlig skille mellom grå- og 

hvitsubstans. Hvitsubstans er i hovedsak den delen av hjernen som består av myeliniserte 

aksoner. Cerebral korteks (hjernebarken) er gråsubstansen i området mellom hvitsubstansen 

og overflaten til hjernehinnen, og består i hovedsak av umyeliniserte cellekjerner, gliaceller 

og dendritter (Gazzaniga, 2009). Hjernebarken er ofte studert i forbindelse med studier av 

mellom aldring og kognisjon (Hedden & Gabrieli, 2004; Shaw et al., 2008; West, 1996). Jeg 

avgrenser meg i oppgaven til å kun se på strukturelle endringer i hjernebarken som skjer i 

voksen alder. Når det i oppgaven er snakk om strukturelle endringer vil det dreie seg om 

økning (fortykning) eller reduksjon (tynning) i kortikal tykkelse.  

 Longitudinelle studier viser at friske 60-åringer har en årlig atrofi (reduksjon i 

kortikal tykkelse) på 0.5% til 1.0% i de fleste hjerneområder (Fjell et al., 2009). Storsve og 

kollegaer (2014) gjorde et tilsvarende funn; en negativ lineær relasjon mellom alder og 

kortikalt volum. Denne alders-relaterte reduksjonen skyldes i hovedsak en nedgang i kortikal 

tykkelse, mens kortikalt areal holder seg mer stabilt med økende alder. For noen 

hjernestrukturer (for eksempel: entorinal korteks og  områder i venstre hjernehalvdel som 

inkluderer blant annet deler av fusiform, retrosplenial og precuneus korteks) er tynningen 

akselererende fra 60-årene. Longitudinell kortikal tynning hos voksne over 50 år har også 

tidligere blitt rapportert av Raz og kollegaer (2005) over et oppfølgingsintervall på 5 år. På 

bakgrunn av tidligere forskning (Fjell et al., 2013; Pfefferbaum et al., 2013; Raz et al., 2005; 

Storsve et al., 2014) vil en hos friske mennesker derfor forvente å se en reduksjon i kortikal 

tykkelse med økende alder. Den underliggende årsaken til hjernebark-atrofi er ikke entydig 

kjent, men enkeltstudier viser at årsakene kan være flere: Reduksjon i antall nevroner 

(Pakkenberg & Gundersen, 1997), reduksjon i størrelsen på nevronene (Esiri, 2007) og 

reduksjon i antall og kompleksitet av dendritter (Dickstein, 2009). 
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1.3 Strukturell og kognitiv plastisitet  
Faktorer som påvirker vår kognitive fungering i en positiv retning, kan beskrives som 

beskyttende faktorer og kan være nyttig i kampen mot å forebygge eller redusere graden av 

for eksempel hukommelsessvikt i voksen alder. På den andre siden har vi risikofaktorer som 

påvirker vår kognitive fungering i en negativ retning, og som i verste fall kan øke risikoen for 

aldringssykdommer som demens. Epidemiologisk forskning tyder på at det å ha en fysisk 

aktiv livsstil og være deltakende i aktiviteter som er intellektuelt utfordrende påvirker eldre 

voksnes kognitive fungering (Kramer et al., 2004; Lovden et al., 2010) Også meningsfulle 

sosiale forpliktelser er vist å ha en positiv effekt på kognitiv fungering i voksenlivet (Hertzog 

et al., 2008).  

Underliggende for hvordan livsstilaktiviteter og trening påvirker hjernen og 

hukommelse hos den enkelte er begrepet plastisitet. Ordet plastisitet stammer fra det greske 

ordet plastos, som betyr formbar. Begrepet har med årene fått en rekke ulike definisjoner 

(Martin et al., 2000), men jeg vil i oppgaven avgrense plastisitet til å handle om endringer i 

hjernen og adferd hos eldre voksne som følge av vedvarende miljømessige krav. Jeg vil bruke 

begrepet strukturell plastisitet om strukturelle endringer i hjernen knyttet til endringer i 

kortikal tykkelse. Begrepet kognitiv plastisitet vil omhandle endringer vi ser i prestasjon på 

kognitive mål knyttet til episodisk hukommelse, og mål som er ment til å vurdere effekten av 

ytre miljømessige krav. Ytre miljømessige krav vil være en type kognitiv trening som har som 

mål og bedre prestasjonsnivået på oppgaver knyttet til den spesifikke intervensjonen.  

 

1.4 Endringer i adferd og hjernestruktur hos eldre 

voksne  
Det er i dag en vanlig antakelse innen nevrokognitiv forskning at aldersbetinget endring i 

kognisjon kan forklares av strukturelle endringer i hjernen (Fjell & Walhovd, 2010). Bruk av 

MR-avbildning har gjort det mulig å studere årsakssammenhenger mellom kognitive 

prestasjoner og hjernestruktur, som for eksempel kortikal tykkelse. 

Hjerneavbildningsmetoder er et nyttig verktøy for å kunne si noe om årsakssammenhenger 

mellom endringer i hjerne og kognisjon hos mennesker, og flere forskere har kommet med 

viktige bidrag for å bedre kunne forstå denne sammenhengen. 

Schlaug og hennes kollegaer (1995) var blant de første til å studere 

årsakssammenhengen mellom menneskelig adferd og forskjeller i hjernestruktur. I studien 
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undersøkte de hjernene til profesjonelle musikere innenfor klassisk musikk. Resultatene viste 

strukturelle forskjeller i hjernebjelken til musikerne, sammenlignet med deltakerne i 

kontrollgruppen som ikke spilte musikk. De anatomiske forskjellene, som var knyttet til 

musikk, var mest fremtredende hos musikerne som startet å spille musikk da de var rundt 7 år 

gamle. Dette tyder på at tidlig eksponering eller genetiske fordeler kan være med på å 

forklare de strukturelle forskjellene man finner. Dette tyder på at jo tidligere man starter å 

spille musikk, jo større påvirkning vil atferden ha på hjernestrukturen.  

Så hvordan vil hjernen til mennesker som mottar en ytre stimulering først i voksen 

alder påvirkes? Det er for eksempel rimelig å anta at drosjesjåfører i London som har lært seg 

å navigere mellom tusenvis av ulike steder i byen har en bedre utviklet navigasjonsevne enn 

andre, og at denne evne har blitt utviklet i løpet av deres karriere. Eleanor Maguire og 

kollegaer (2000) ønsket å undersøke om egenskapen drosjesjåførene hadde tilegnet seg kunne 

ha en effekt på hjernestrukturen deres. Resultatene fra studien viste at bakre deler av 

hjernestrukturen hippocampus var signifikant større hos drosjesjåførene, sammenlignet med 

kontrollgruppen. Hippocampus har gjennom studier på dyr (Moser & Moser, 1998) og 

mennesker (Ekstrom et al., 2003) vist seg å ha en viktig rolle for navigasjon og spatial 

hukommelse. Videre korrelerte størrelsen på hippocampus med antall år sjåførene hadde vært 

yrkesaktive. At endringene i hjernestruktur i denne studien var spesifikt knyttet opp til 

oppgaven drosjesjåførene var spesielt flinke til støtter antakelsen om at de strukturelle 

endringene i hjernen skyldtes erfaringer fra voksenlivet. På tross av dette, er det viktig å 

påpeke at denne type naturalistiske design har klare svakheter med tanke på å belyse 

årsakssammenhenger mellom hjerne og kognisjon. Det faktum at deler av hippocampus var 

større hos drosjesjåførene i studien til Maguire, ser ut til å ha en sammenheng med deres 

ferdighet – navigering. Men om denne sammenhengen skyldes at drosjesjåførene har lært seg 

å navigere, eller at drosjesjåførene valgte sitt yrke på bakgrunn av allerede eksisterende 

ferdigheter kan ikke et slikt naturalistisk design si noe om.  

For å kunne si med større sikkerhet om forskjellene man finner faktisk skyldes en ytre 

stimulering, må man ha et forskningsdesign som i større grad tar høyde for det Maguire 

beskriver som ”andre faktorer”. Et naturalistisk eksperiment, som studien på drosjesjåførene i 

London, vil vanskelig kunne bevise en årsakssammenheng. Ved bruke av longitudinelle 

intervensjonsstudier, der man sammenligner deltakere fra en intervensjon- og kontrollgruppe 

før og etter at en intervensjon (for eksempel å lære seg en ny ferdighet) har blitt 

implementert, kan man med større sikkerhet si noe om årsakssammenhengen mellom den nye 

tillagte ferdigheten og de eventuelle endringene man finner i hjernestrukturen.  
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Draganski et al. (2004) sin studie baserer seg på et longitudinelt intervensjonsdesign, 

som beskrevet over. I studien lærte en gruppe med tilfeldig utvalgte mennesker seg en ny 

ferdighet, og resultatene viser at hjernestrukturen til friske mennesker kan endre seg etter 

intensiv trening. Forsøkspersonene i studien, som var i tjueåra, fikk i oppgave å lære seg 

sjonglering. Deltakerne skulle i løpet av tre måneder lære seg å sjonglere med tre baller, i 

minst 60 sekunder. Resultatene fra gjentatte hjerneskanninger viste at deltakerne fra 

intervensjonsgruppen, hadde signifikante bilaterale endringer i gråmaterien i områder knyttet 

til persepsjon og bevegelse. Endringene var kortvarige, da effekten ikke lenger var stede tre 

måneder etter at deltagerne hadde avsluttet treningen. Studien var en av de første til å 

indikere at endringer i hjernestruktur finner sted som følge av ytre miljømessige krav, og 

støtter antakelsen av at trenings-relaterte endringer i hjernen er mulig i voksen alder. Fire år  

senere ble forsøksøket til Draganski replikert på et eldre utvalg, der deltakerne var i 60-årene 

(Boyke et al., 2008). Resultatene fra denne studien viste endringer i tilsvarende 

hjernestrukturer som studien til Draganski og hans kollegaer, men endringene fant ikke sted i 

like stor grad. Boyke og hennes kollegaer peker på at funnene deres viser at hjernen har et 

stort potensiale for endring, også når vi blir eldre og at eldre mennesker derfor vil kunne ha 

nytte av både mental og motorisk trening for å opprettholde sine evner. Alle studiene som er 

beskrevet i dette avsnittet støtter antakelsen om at friske mennesker, også eldre, har en 

strukturell plastisk kapasitet, og at denne kapasiteten kan påvirkes av miljømessige krav. 

Dette er viktig fordi det gir håp om at fokuserte intervensjoner kan motvirke den type 

kognitiv og hjernestrukturell nedgang som typisk observeres i eldre. 

 

1.5 Korttidseffekt av kognitiv trening  
En longitudinell intervensjonsstudie fra 2010 (Engvig et al.) var den første til å vise en 

kortidseffekt av kognitiv trening på både kognitive og strukturelle mål, og totalt 42 

middelaldrende og eldre voksne i alderen 42 til 77 år deltok i studien. Resultatene fra studien 

viste at 8-ukers intensiv hukommelsestrening bedret deltakernes kildehukommelse og førte til 

strukturelle endringer i hjernen (både økt kortikal tykkelse, og redusert kortikal tynning), 

sammenlignet med kontrollgruppen. Det ytre miljømessige kravet til deltakerne i denne 

studien kan defineres som den intensive hukommelsestreningen (intervensjonen) deltakerne 

gjennomførte daglig – fem dager i uken i åtte uker. Hukommelsestreningen de mottok var en 

mnemoteknikk som går under navnet Loci-metoden, hvor deltakere lærer å assosiere ord med 

kjente lokasjoner for enklere å kunne gjenhente denne informasjonen på et senere tidspunkt 
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Det konkrete målet for hukommelsestreningen med Loci-metoden var å trene og bedre 

deltagernes kildehukommelse for ord. Deltakernes prestasjonsnivå på en 

kildehukommelsestest ble brukt for å måle effekten av intervensjonen. Resultatene viste en 

klar bedring i prestasjonsnivå på kildehukommelsesoppgaven for intervensjonsgruppen. 

Hukommelsestreningen var forbundet med en økning i prestasjonsnivået på det oppgave-

spesifikke kognitive målet, kilehukommelse. Funnet tyder på at kognitiv plastisitet kan finne 

sted som følge av ytre miljømessige krav, hos eldre voksne – i hvert fall på kortere sikt.   

Engvig og kollegaer (2010) antydet i sin studie at strukturell plastisitet, i form av økt kortikal 

tykkelse, kan finne sted som følge av hukommelsestrening. Etter å ha mottat intensiv 

hukommelsestrening viste intervensjonsgruppa en signifikant endring i kortikal tykkelse 

(fortykning) i hjerneområdene høyre insula korteks, lateral orbitofrontal korteks og fusiform 

korteks. For kontrollgruppa viste analysene signifikante endringer i kortikal tykkelse 

(tynning) i venstre lateral orbitofrontal korteks, og insular og fusiform korteks i den høyre 

hjernehalvdelen. Høyre insula korteks,  høyre fusiform korteks og høyre lateral orbitofrontal 

korteks ble valgt ut som hjerneområder av interesse i denne studien, da disse hjerneområdene 

viste en signifikant økning i kortikal tykkelse hos intervensjonsgruppen.  

 Det var også en sammenheng mellom kortikal tykkelse og deltakernes prestasjonsnivå 

på kildehukommelsesoppgaven, noe som støtter antakelsen om at det er en sammenheng 

mellom endring i kognisjon og strukturelle endringer i hjernen (Fjell & Walhovd, 2010).  

 

1.6 Rasjonale og forskningsspørsmål 
Oppgaven baserer seg på data fra en oppfølgingsstudie av et utvalget som ble studert av 

Engvig og kollegaer (2010). En langtidsundersøkelse av friske, eldre mennesker vil kunne gi 

økt kunnskap om livsløpsutvikling. Oppgaven har som mål å undersøke i hvilken grad 

plastisitet som finner sted som følge av kognitiv trening også vil være til stede lenge etter at 

den kognitive treningen er avsluttet. Svaret på dette spørsmålet vil kunne bidra til å belyse 

hvordan vi selv kan påvirke den aldersrelaterte nedgangen vi forventer skal finne sted når en 

blir eldre. Jeg ønsker derfor å undersøke om man hos et utvalg friske, middelaldrene voksne 

ville finne varige endringer i hjernestruktur og kognisjon, som resultat av en intensiv 

hukommelsestrening som ble avsluttet fem år tidligere. 

 Litteraturen som er gjennomgått i innledningen viser at vi kan forvente å se en 

nedgang i prestasjonsnivå på kognitive oppgaver og kortikal tynning i de fleste kortikale 

områder fra vi er omkring 60 år. Forskning har vist at eldre voksne kan bedre sitt 
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prestasjonsnivå etter kognitiv trening (Ball et al., 2002; Rebok et al., 2014; Willis et al., 

2006) og effekten ser ut til å vare et sted fra to (Ball et al., 2002) og helt opp til 10 år for ulike 

intervensjoner  (Rebok et al., 2014). Få studier er publisert på langtidseffekter av trening på 

hjerneendringer. Min studie undersøkte derfor om intensiv hukommelsestrening (Loci-

metoden) kan ha noen vedvarende positiv effekt i form av kognitiv og strukturell plastisitet, 

selv fem år etter at deltakerne i studien avsluttet den kognitive treningen.  

Jeg ønsker i denne oppgaven å belyse følgende hypoteser: 

 

H1: Intensiv hukommelsestrening med Loci-metoden vil, fem år etter at 

hukommelsestreningen er avsluttet, ha en vedvarende effekt på det oppgavespesifikke 

målet (korrekt kildehukommelse).  

En vedvarende effekt på oppgavespesifikke mål, vil i denne oppgaven være knyttet til 

prestasjonsnivået på kildehukommelse. Deltakerne som mottok hukommelsestrening viste en 

signifikant bedring på prestasjonsnivået rett etter at de hadde mottatt trening (Engvig et al., 

2010). Hvis deltakerne i intervensjonsgruppen ved femårsoppfølgingen presterer bedre enn 

ved studiestart, eller viser mindre reduksjon i prestasjonsnivå sammenlignet med 

kontrollgruppen, vil det tyde på at hukommelsestreningen de mottok kan ha en vedvarende 

effekt. Hvis effekten ser ut til å opprettholde deres prestasjonsnivå, kan vi si at intervensjonen 

har en positiv langtidseffekt. Også mindre nedgang på kognitive prestasjoner vil være en 

annen måte å definere en positiv langtidseffekt av intervensjonen. Hvis intervensjonen viser 

seg å ha en positiv langtidseffekt på kildehukommelsen, er det nyttig med tanke på at vår 

episodiske hukommelse er den delen av langtidshukommelsen som i størst grad viser en 

aldersrelatert nedgang (Nyberg et al., 2012; Ronnlund et al., 2005) 

 

H2: Intensiv hukommelsestrening med Loci-metoden vil, fem år etter at 

hukommelsestreningen er avsluttet, ha en vedvarende effekt på utvalgte hjernestrukturer.

  

I denne studien velger jeg å definere både økt kortikal tykkelse og relativ reduksjon i kortikal 

tynning som en positiv effekt av trening.  Resultatene fra kortidsoppfølgingen antydet at 

hukommelsestrening kan ha en effekt på hjernestruktur. For intervensjonsgruppen var det en 

signifikant økning i kortikal tykkelse i høyre insula korteks og høyre fusiform korteks og 

høyre lateral orbitofrontal korteks. En vedvarende effekt av hukommelsestrening vil kunne 

være at deltakerne i intervensjonen viser mindre kortikal tynning i korteks, eller har en likere 

hjernestruktur som ved studiestart sammenlignet med kontrollgruppen. 
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2 Metode 
Studien er en oppfølgingsstudie som baserer seg på data samlet inn for forskningsgruppen 

Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), ledet av professor Kristine B. Walhovd og 

professor Anders M. Fjell. Studien ble godkjent av regional komite for medisinsk -og 

helsefaglig forskningsetikk (REK), og samtlige deltakere signerte informert samtykke. 

Studien besto av MR-undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og 

nevropsykologiske undersøkelser som ble gjennomført ved psykologisk institutt, 

Universitetet i Oslo. 

 

2.1 Design 
Valg av design påvirker den indre validiteten til studien. Mange studier av hjernemål og 

kognisjon har vært tverrsnitts- eller prospektive studier uten randomisering eller 

kontrollgruppe (Li et al., 2004; Nilsson et al., 1997; Park et al., 1996). En svakhet med flere 

av disse studiene er at designet begrenser muligheten for å studere årsakssammenhenger: 

Systematiske forskjeller og konfundere – ukjente faktorer – kan ligge til grunn for 

sammenhenger mellom to variabler uten at forskerne klarer å ta høyde for det (Raz et al., 

2005; Salthouse, 2014). Undersøkelsene i denne oppgaven baserer seg isteden på et 

randomisert kontrollert design med oppfølgning over fem år. Randomisering har som hensikt 

å minimere systematiske forskjeller mellom gruppene og bidrar dermed til å øke indre 

validitet. Ved høy indre validitet vil en kunne vurdere med større sikkerhet om 

gruppeforskjeller ved oppfølgning (effekt) kan tillegges en intervensjon (årsak) eller ikke. 

Longitudinelle intervensjonsstudier har begrensinger når det gjelder test-retest effekter, og 

selektive frafall. Utvalget i studien som takket ja til å være med i oppfølgingsstudien, viser 

seg likevel ikke å skille seg ut fra de som ikke var med i oppfølgingsstudien. Se tabell 1. 

 

2.2 Utvalg 
Deltakerne i studien ble første gang rekruttert i 2008. Deltakerne knyttet til studien var friske 

individer, uten noen hukommelsesplager. I første runde (Tp1) ble deltakerne rekruttert 

gjennom en avisannonse. Inklusjonskriteriene var at deltakerne var høyrehendte og hadde 

norsk som morsmål. Eksklusjonskriteriene var bekymring for egen hukommelse, bruk av 

psykofarmaka og rapportering av nevrologiske eller psykiske lidelser som kunne påvirke 

deres kognitive fungering. Eksempelvis var slag, alvorlig traumatisk hodeskade, og multippel 
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sklerose grunnlag for eksklusjon. Etter at deltakerne var undersøkt med MR og 

nevropsykologiske testmål ble de matchet i par basert på kjønn, alder og utdanningsnivå 

(Engvig et al., 2010). Deretter ble deltagerne i hvert par tilfeldig fordelt (randomisert) til en 

intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Randomiseringen ble utført ved hjelp av en 

tilfeldig tallgenerator i programvaren Microsoft Excel. Deltagerne ble først inndelt i par for å 

redusere muligheten for tilfeldig, men betydningsfull forskjell i alder, kjønn og utdanning. 

Intervensjonsgruppen fikk hukommelsestrening (Loci-metoden) i 8 uker, kontrollgruppen var 

passive deltakere. 42 personer fullførte studien.  

 

 Femårsoppfølging 2.2.1
I 2013 ble deltakerne rekruttert per brev og telefon. 30 personer (28,5% frafall) takket ja til å 

være med i oppfølgingsstudien (Tp3), 17 fra intervensjonsgruppen og 14 deltakere fra 

kontrollgruppen. Syv deltakere takket nei til å være med i studien av ulike årsaker, en 

deltaker ble ekskludert på grunn av helsetilstanden, to personer var ikke lenger i live. Tabell 1 

viser en oversikt over deltakerne fra første runde (tp1) som takket ja til å være med i 

oppfølgingsstudien (oppfulgte) og de som ikke ble med (frafalte) i oppfølgingsstudien (tp3), 

uavhengig om de tilhørte intervensjon– eller kontrollgruppen. 

Tabell 1. Beskrivelse av deltakerne som ble med i oppfølgingsstudien ved studiestart (tp1) 
(oppfulgte) og de som falt fra (frafalte). 

Merk: Utdanning= totalt antall år. MMSE, Mini Mental State Exam, CVLT IR = total 
gjenkjenning, CVLT DR= utsatt hukommelse (30.min), CVLT SDR utsatt hukommelse (5 
min.). FSIQ er basert på to deltester fra WASI, matriser og ordforståelse.  
 

 Frafalte (n = 12)     Oppfulgte(n =30)            p-verdi* 

Kjønn       5 kvinner (42%) 14 kvinner (47%)  

Alder 60.4 (11.4) 61.0 (8.3) .550 

Utdanning 14.6 (2.3) 15.6 (1.6) .992 

MMSE 29.1 (0.8) 29.0 (1.0) .801 

CVLT IR 52.8 (4.9) 53.4 (10.6) .869 

CVLT DR 11.5 (2.4) 11.6 (3.0) .919 

CVLT SDR  11.7 (2.0) 12.4 (2.8) .395 

FSIQ  117.0 (11.4) 118.9 (7.8) .532 
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Ulike eksklusjonskriterier brukt for å minimere påvirkningen av sub-kliniske degenerative 

tilstander ved studiestart: Geriatric Depression Scale (GDS) >11 og Mini Mental Staus <26 , 

Wechlers Abbreviated Scale of Intelligence (WASI), IQ<85. Generelt evnenivå ble regnet ut 

ved bruk av to deltester (Ordforståelse og Matriser). Ved femårsoppfølgingen ble alle 

deltakere som takket ja til å være med i studien inkludert, da samtlige deltakere oppfylte 

inklusjonskriteriet for IQ (IQ>85, Tp3 min.= 86, max.= 133), og MMS (tp3 min.= 27 max.= 

30). Én deltaker hadde skåre >11 på GDS ved tp3, men siden utvalgsstørrelsen var liten og 

personen ikke anga klinisk depresjon ble vedkommende ikke ekskludert. De 

langtidsoppfulgte deltakerne ble testet med ulike nevropsykologiske tester på tre ulike 

tidspunkt. Før hukommelsestreningen (Tp1), etter hukommelsestreningen 8 uker senere (Tp2) 

og 5 år senere (Tp3). I tillegg gjennomgikk disse deltakerne MR-skanning ved alle tre 

tidspunkt. MR-bildene ble evaluert av en spesialist i nevroradiologi, det ble stilt krav til at 

bildene ikke skulle vise tegn på skader eller patologiske tilstander som slag og svulster.   

 

2.3 Loci-metoden 
Hukommelsestrening kan deles inn i to ulike tilnærminger; tradisjonell og nyere. Det som 

kjennetegner en tradisjonell tilnærming er at man fokuserer på å lære seg og trene på 

strategier som bedrer hukommelsen. Tradisjonelle former for hukommelsestrening er 

eksplisitte: De baserer seg på bevisste strategier for å trene og bedre hukommelsesprestasjon 

(Klingberg, 2010). En instruktør følger deltakerne over en kortere eller lengre periode, og i 

tillegg til å lære og trene dem i strategiene, vil deltakerne kunne få hjemme-oppgaver som de 

skal trene på mellom hvert møte (Rebok et al., 2007). I de nyere tilnærmingene er målet å 

bedre grunnleggende kognitive prosesser (for eksempel visuell prosesseringshastighet) som 

en tenker understøtter mer komplekse kognitive funksjoner som langtidshukommelse: Disse 

formene kalles derfor implisitte eller grunnleggende trening (Klingberg, 2010). De nyere 

tilnærmingene bruker som oftest programvare og data i opplæringen og vil ikke bli fokusert 

på i denne oppgaven.  

 Intervensjonsgruppen gjennomgikk i 2008, et åtteukers treningsprogram og kurs i 

Loci-metoden. Loci-metoden tilhører en tradisjonelle tilnærming, der hukommelsestreningen 

foregår over en lengre periode. Loci-metoden er blant de mest brukte metodene når det 

kommer til eksplisitt hukommelsestrening av eldre voksne (Rebok & Balcerak, 1989; 

Verhaeghen et al., 1992). Målet med Loci-metoden er å bedre deltakernes verbale 

hukommelse (Bower, 1970). Navnet på metoden kommer fra det latinske ordet locus, som 
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betyr ”sted”: Deltakerne ble instruert i å se for seg det de skulle huske langs steder i en 

bestemt rute (kalt Loci-rute) i visuell langtidshukommelse. Ved å gå gjennom ruten i tankene 

kunne deltakerne senere hente frem ordene de skulle huske. Stedene kunne for eksempel 

være ulike rom i huset: Gang, kjøkken, soverom og så videre (Engvig et al., 2010). Etter at 

deltakerne hadde laget en Loci-rute, skulle de bruke denne til å huske ulike ordlister ved å se 

for seg ordene de skulle lære seg langs ruten. Hvis ordlisten inneholdt abstrakte ord måtte 

deltagerne ”oversette” ordet til en konkret eller mer billedlig assosiasjon. Kurset strakk seg 

over 8 uker, og deltakerne forpliktet seg til å møtte opp til en times klasseromsundervisning 

per uke. I tillegg gjorde de fire ukentlige hjemmeoppgaver hvor deltagerne brukte i 

gjennomsnitt 25.0 minutter (SD = 10.1) per oppgave. Hjemmeoppgavene besto av ulike lister 

med ord som deltakerne skulle memorere ved hjelp av Loci-metoden. I 

klasseromsundervisningen ble deltakerne delt opp i mindre grupper (3-8 pers.) og timen ble 

blant annet brukt til å gå gjennom hjemmeoppgavene og drive individuell 

hukommelsestrening: Under den individuelle treningen skulle deltagerne klare å huske tre 

ordlister med 10, 20 og 30 ord i rekkefølge ved å bruke Loci-meoden. Hver deltaker måtte 

først forsøke å memorere listen med 10 ord, i korrekt rekkefølge, før deltakeren kunne gå 

videre til neste oppgave.  

 

2.4 Verbal kildehukommelse  
Loci-metoden kan bedre evnen til å huske rekkefølgen på verbal informasjon (Bower, 1970). 

Etter vellykket innkoding, vil deltakerne som bruker metoden ikke bare huske hvilke ord 

(gjenkalling) de ble presentert for, men de vil også kunne gjengi rekkefølgen ordene ble 

presentert i. Evnen til å huske rekkefølgen som ord presenteres i blir i denne oppgaven kalt 

verbal kildehukommelse. I mangel av andre standardiserte verktøy for å måle 

kildehukommelse for ord ble designet Engvig og kollegaer en egen data-test som skulle 

kunne måle deltakernes evne til å huske ord og rekkefølgen ordene ble presentert i (Engvig et 

al., 2010). Det ble opprinnelig brukt to versjoner (ulike ordlister) av testen. For 

langtidsoppfølgingen som jeg utførte i 2013 laget vi en ny versjon av testen: Den nye 

versjonen ble matchet med de foregående både med hensyn til lengden på ordene og 

frekvensen av ordbruken i det norske språket.  

 Testen består av en øvingsoppgave, og fire test-oppgaver. Deltakerne blir instruert til 

å huske ordene samt rekkefølgen de ble vist i. Deltakerne blir presentert for 15 ord og hvert 

ord vises på skjermen i ett sekund. Skjermen er blank mellom hvert ord som vises. Rett etter 
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at ordlistene er presentert, må deltakerne ta stilling til om en rekke ord (en blanding av 15 nye 

ord, og de 15 ordene fra ordlisten) har blitt presentert for dem tidligere. Deltakerne må avgi 

svar senest 5 sekunder etter at ordet er vist, nytt (ikke vist tidligere) eller gammelt (vist 

tidligere). Svarer deltakerne at ordet ikke er vist tidligere, går de videre til neste ord. Svarer 

deltakeren at ordet er vist tidligere, må de vurdere om ordet var blant de fem første, midterste 

eller siste i rekken. Resultatene fra øvingsoppgaven er ikke med i analysene. De fire test-

oppgavene gir maksimalt 60 poeng på både korrekt gjenkjenning av ord og 60 poeng på 

korrekt kildehukommelse, for hver deltaker. I resultatdelen presenteres testskårene som 

forholdet mellom antall korrekte og maksimalt antall poeng angitt i prosent: (eks. 60 korrekte 

= 100%, 30 korrekte = 50% ). Videre: Hvis deltakerne svarer at de har sett ordet før, og ordet 

er gammelt omtales det i resultatdelen som gjenkjenning, riktige svar. Svarer deltakerne at de 

har sett ordet før, men ordet er nytt omtales dette som gjenkjenning, falsk alarm. Korrekt 

kildehukommelse angir i resultatdelen hvor stor prosentandel av de gjenkjente ordene 

(gjenkjenning riktig svar) som deltakerne husker kilden til. En person fra kontrollgruppen 

gjennomførte ikke oppgaven. Trening med Loci-metoden har vist å bedre evnen til å huske 

rekkefølgen på konkrete ord (kildehukommelse; (Engvig et al., 2010; Verhaeghen et al., 

1992).  

 

2.5 MR-parametre og preprosessering 
MR-undersøkelser ved tp1, tp2 og tp3 ble utført på den samme skanneren ved Rikshospitalet 

Universitetssykehus i Oslo. Opptakene ble gjort på en 1,5-T Siemens Avanto maskin (Simens 

Medical Soulutions, Erlangen , Germany). Sekvensene for morfometri var to påfølgende T1-

vektede Magnetization Prepeard Gradient Echo (MP-RAGE) med følgende parametre: 

repetisjonstid (TR)/ekkotid (ET)/inversjonstid(TI)/vinkelretning(FA)= 2400 ms/3.61 

ms/1000ms/ 8(grader), matrise 192×192, field of view =240. Hvert volum besto av 160 

sagittale snitt (vokselstørrelse 1.25×1.25 mm, 1.20 mm tykkelse). Hvert av de to opptakene 

tok 7 min. 42 s. Opptakene ble automatisk justert etter et anatomisk kart for å sikre en 

identisk posisjonering av MR-opptakene fra de ulike tidspunktene. 

 Prosessering og analyser av MR-data ble utført på analyselaben (the Neuroimaging 

Analysis Lab) til forskergruppen LCBC, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. De 

repeterte MP-RAGE-sekvensene ble først korrigert for bevegelsesartefakter før vi genererte 

et gjennomsnittsvolum for hver person: Hensikten var å øke signal til støy-forholdet (SNR), 

og reliabiliteten til målene på kortikal tykkelse.  
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Programvaren FreeSurfer, versjon 5.3 (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu) ble brukt for å 

beregne mål på kortikal tykkelse fra MR-data. Kort fortalt bruker programmet en 

rekonstruksjons-algoritme til å automatisk finne grensen mellom grå og hvit substans, den 

indre overflaten av korteks. Programmet finner videre grensen mellom gråsubstans og 

cerebrospinalvæken, den ytre overflaten av korteks (an mot hjernehinnen). Kortikal tykkelse 

er definert som den vinkelrette avstanden mellom de to overflatene (indre og ytre) på hvert 

punkt i hjernebarken. Metoden benytter både informasjon om intensitet i MR-signalet i hvert 

enkelt punkt (voksel) og såkalt spatial kontinuitet i hele MR-volumet (Salat et al., 2004). 

FreeSurfer lager et overflatevolum bestående av om lag 139.000 punkter som utgjør hele 

hjernebarken for hver deltager. Dette ble gjort på samme måte for alle tre tidspunkter. Neste 

steg består i å utføre en utglatting av data i overflatevolumene for alle deltagerne (statistisk 

smoothing) for å ytterligere øke SNR: Her ble det brukt en såkalt sirkulær Gaussisk kernel 

med en relativt stor halvverdibredde (full width half maximum, FWHM) på 15 mm. Videre 

gjøres det en rekke, automatiske prosesseringssteg for å jamføre punktene i individets hjerne 

til etablerte anatomiske landemerker og for å gjøre sammenligninger av ulike hjerneområder 

på tvers av deltagere: Først blir det laget en rekonstruksjon av den indre overflaten (se over) 

til et sfærisk kart som baserer seg på hjernens furer og vindinger.  

Videre reverseres prosessen og det vil nå være samsvar mellom hvert punkt på den 

registrerte overflaten og den opprinnelige overflaten. Målingen av kortikal tykkelse finner 

sted på individets opprinnelige overflate uten deformering, og blir derfor ikke berørt av 

registreringsprosedyren. Etter registrering blir tykkelsesmålene interpolert til en oppløsning 

som er felles for alle individ, slik at statistiske analyser på gruppenivå er mulig. Hensikten 

med registreringen er at et punkt i volumet for en deltaker skal referere og kunne sammenlignes 

med tilsvarende anatomiske punkt i volumene til resten av deltakerne (Fischl et al. , 1999). Det 

er rapportert høy reliabilitet mellom FreeSurfers automatiske rekonstruksjon og histologiske 

post mortem-analyser (med mindre enn 0,2 mm avvik mellom metodene over store deler av 

hjernebarken) (Rosas et al., 2002) og manuelle målinger (Salat et al., 2004). For å kunne få 

reliable longitudinelle mål på kortikal tykkelse, ble de prosesserte bildene kjørt gjennom en 

longitudinal stream i FreeSurfer (Reuter et al., 2012).  

 Etter at alle deltagernes hjerne-MR-data var prosessert, og registrert til et felles 

templat for alle tre tidspunkter, hentet vi ut gjennomsnittsmål for hjernebarktykkelse i de 

områder vi var interessert i basert på funn i tidligere litteratur (Engvig et al. 2010,: Høyre 

fusiform gyrus og høyre insula og høyre lateral orbitofrontal korteks). Disse målene ble brukt 

i de statistiske analysene.  

http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
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2.6 Statistiske analyser 
Til samtlige parametriske analyser i oppgaven ble IBM SPSS Statistic, versjon 22, ble brukt. 

 

 Uavhengig T-test  2.6.1
Uavhengige t-tester ble utført for å sammenligne gruppene for demografiske, kliniske og 

nevropsykologiske mål. For å sammenligne deltakerne som falt fra med de som ble med 

videre i oppfølgingsstudien ble ”frafalte” og ”oppfulgte” brukt som gruppevariabler på ulike 

mål ved studiestart. Tilsvarende analyser ble utført på deltakerne i oppfølgingsstudien: I disse 

analysene ble trening -og kontrollgruppe brukt som gruppevariabler: Hensikten var å avdekke 

om det var signifikante forskjeller mellom gruppene ved studiestart (frafalte og oppfulgte) og 

fem år senere (trening og kontroll). Resultatene fra disse analysene danner grunnlaget for 

hvordan vi kan tolke eventuelle gruppeforskjeller i de videre analysene. Signifikansnivå ble 

satt til .05. 

 

 Analyser av atferdsdata og hjernemål 2.6.2
En mixed ANOVA ble brukt for å undersøke om gruppetilhørighet (uavhengig varibel 

«Gruppe»; intervensjonsgruppe og kontrollgruppe) og tidspunkt (uavhengig variabel «Tid»; 

tp1, tp2, tp3) har hatt en effekt på kognitivt prestasjonsnivå og kortikal tykkelse (avhengige 

variabler). En 2 (Gruppe: Trening, Kontroll) × 3 (Tid: tp1, tp2, tp3) ANOVA ble utført på 

kildehukommelsesparadigmet, CVLT, samt hjernestrukturelle data fra de utvalgte 

hjerneområdene (høyre insula korteks, høyre fusiform korteks og høyre lateral orbitofrontal 

korteks). Resultater fra denne type ANOVA vil kunne gi svar på om det er statistisk 

signifikante forskjeller: 1) mellom gruppene uavhengig av tidspunkt (hovedeffekt av 

Gruppe),  2) mellom tidspunkt uavhengig av gruppetilhørighet (hovedeffekt av Tid), og 3) 

om intervensjonsgruppen og kontrollgruppen viser ulike utviklingsforløp over tid 

(interaksjonseffekt). Signifikante resultater er Greenhouse Geisser korrigert, signifikansnivå 

for ANOVA er satt til .05. Jeg vil også bruke SPSS-produserte grafer i resultatdelen for å 

illustrere grunnlaget for hvordan jeg tolker om det er en interaksjonseffekt, selv når 

interaksjonseffektene ikke når statistisk signifikans. For videre undersøkelser av resultatene 

ble valgt ut tre post hoc analyser. En paret t-test, to-halet med signifikansnivå på .05, ble 

brukt for å undersøke om det var noen statistisk signifikante forskjeller i 

gjennomsnittskårer/kortikal tykkelse hos deltakerne innad i de to gruppene ved studiestart og 
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ved femårsoppfølgingen. Uavhengige t-tester med, signifikansnivå på .05, ble brukt for å 

undersøke om det var noen statistisk signifikante forskjeller i hvordan gruppene endret seg 

fra studiestart til femårsoppfølgingen. Målene som ble brukt i den uavhengige t-testen var 

gjennomsnittlig endring i prosent for hver gruppe. Signifikansnivået ble justert etter multiple 

sammenligninger, det ble brukt en Bonferroni korreksjon α=0.05/3 på post hoc analysene. 
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3 Resultater 
 

3.1 Beskrivelse av utvalget  
Tabell 2 beskriver deltakerne fra intervensjons- (Trening) – og kontrollgruppen (Kontroll) 

ved rekruttering (tp1) og ved oppfølgingsstudiet fem år senere (tp3). En uavhengig t-test viste 

ingen signifikante gruppeforskjeller (trening vs. kontroll), i alder, utdanning, fullskala IQ 

(FSIQ), Mini Mental Status (MMSE) og geriatrisk depresjonsskåre (GDS), ved studiestart 

(tp1) eller ved femårsoppfølgingen (tp3).  

 

Tabell 2. Gjennomsnittskårer (standardavvik) for alder, utdanning, FSIQ-skåre, MMSE-skåre 
og GDS-skåre på tp1 og tp3 for kontroll- og intervensjonsgruppen. 

 Tp1 Tp3  

 Trening Kontroll p-verdi* Trening Kontroll p-verdi* 

Alder 61.8(8.0) 61.5(9.0) 0.89 67.2(7.8) 66.5 (9.0) 0.82  

Utdanning 15.6(1.5) 15.7(1.9)  - -   

FSIQ 117.6(8.4) 120.7(5.5) 0.72 113.9(14.0) 117.4(8.8) 0.63  

MMSE 28.9(1.1) 29.00(1.0) 1.00 28.5(0.8) 29.08(0.9) 0.12  

GDS 0.9(1.4) 2.2(2.4) 0.15 2.3(3.4) 2.2(2.8) 0.88  

*P-verdier fra uavhengige t-tester med trening- og kontrollgruppe som gruppevariabler.  
 

 

3.2 Hovedutfallsmål – verbal kildehukommelse 
Tabell 3 viser resultatene fra kildehukommelsesparadigmet. Tabellen er en oversikt over 

deltakernes gjennomsnittskåre oppgitt i prosent, ved studiestart, etter hukommelsestrening og 

ved femårsoppfølgingen. Oppsummert, viser intervensjonsgruppen den numerisk mest 

positive endringen i gjennomsnittskåre i korrekt kildehukommelse. Deltakerne i 

intervensjonsgruppa vurderte også færre nye ord som gamle (falske positiver) etter treningen, 

og klarte oftere å angi korrekt kilde til det gjenkjente ordet (korrekt kildehukommelse), etter å 

ha mottatt hukommelsestrening. Ved femårsoppfølgingen ser det ut til at endringen, til en 

viss grad, fortsatt er til stede hos intervensjonsgruppa. 
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Tabell 3. Prosentvis fremstilling av gjennomsnittet (standardavvik) og reaksjonstid (RT) for 
de ulike betingelsene i kildehukommelsesparadigmet, for intervensjon- og kontrollgruppen 
ved tp1, tp2 og tp3. 
 

Merk: Gjennomsnitt (M). Gjenkjenning, riktige svar: andel korrekt gjenkjente ord. Gjenkjenning, falsk alarm: 

andel ord som vurderes som gamle, men er nye. Korrekt kildehukommelse: andel av de gjenkjente ord som 

deltakerne husker kilden til. Én person fra kontrollgruppen fullførte ikke kildehukommelses-paradigmet. Tekst i 

kursiv = gjennomsnittskåren på tp2 er signifikant forskjellig fra gjennomsnittskåren ved tp1; Uthevet tekst = 

gjennomsnittskårene på tp3 er signifikant forskjellig fra gjennomsnittskåren ved tp1.* p<.05, basert på analyser 

fra en paret t-test, Bonferroni-korrigert for multiple sammenligninger med α = 0.05/3. Understreket = signifikant 

ved p <.05, men overlevde ikke justering for multiple sammenligninger. 

 

Variabelen korrekt kildehukommelse ble brukt som hovedutfallsmål for spesifikk effekt av 

hukommelsestrening på verbal kildehukommelse.  

En 2 (Gruppe: Trening, Kontroll) × 3 (Tid: tp1, tp2, tp3) ANOVA ble brukt for å undersøke 

langtidseffekt av hukommelsestrening på hovedutfallsmålet. Hovedeffekten av tid er 

statistisk signifikant (F(2,54)=12.367, p=.000). Interaksjonseffekten mellom tid og gruppe er 

også statistisk signifikant (F(2,54)=6.117, p=.006). Hovedeffekten forteller oss at det er en 

endring i prestasjonsnivået til deltakerne over tid, men interaksjonseffekten (tid × gruppe) 

 Tp1 Tp2 Tp3 

 M RT M RT M RT 
 
Intervensjonsgruppe (n=16)  
 

      

Gjenkjenning,  
riktige svar  

90.4(5.8) 1230 91.1(5.5) 1408 91.5(4.4) 1263 

Gjenkjenning,  
falsk alarm 

5.7(10.2) 1741 2.8(3.1) 1610 4.83(7.2) 1384 

Korrekt 
kildehukommelse 

53.5(14.8)  72.9*(16.6)  60.8*(12.9)  

 
Kontrollgruppe (n=13) 
 

      

Gjenkjenning,  
riktige svar 

88.8(4.9) 1276 92.3(5.5) 1317 94(3.2) 1173 

Gjenkjenning,  
falsk alarm 

3.1(4.9) 2199 3.0(3.1) 1796 3(2.7) 1300 

Korrekt 
kildehukommelse 

58.1(11.0)  61.8(12.9)  61.3(12.9)  



 19 

forteller oss at det er en forskjell mellom gruppene i hvilken grad de forandrer seg på 

hovedutfallsmålet – å gjengi korrekt kilde til ordet de husket – over tid.  

Figur 1 illustrer grunnlaget for den signifikante tid × gruppe interaksjonseffekten: Deltakerne 

i intervensjonsgruppa (grønn linje) viser en oppgang i sitt prestasjonsnivå etter 

hukommelsestrening (tp1-tp2). Videre ser vi en nedgang i deltakernes prestasjonsnivå ved 

femårsoppfølgingen (tp2-tp3). Kontrollgruppa (blå linje) holder et mer stabilt prestasjonsnivå 

over aller tidspunktene. Når vi har et statistisk signifikant interaksjonseffekt, kan en med 

større sikkerhet si at forskjellene i prestasjonsnivået mellom de to gruppene kan tillegges den 

uavhengige variabelen; hukommelsestreningen som deltakerne i intervensjonsgruppen 

mottok. Interaksjonseffekten ser ut til å drives av intervensjonsgruppas endring i 

prestasjonsnivå før og like etter hukommelsestrening.   

 
Figur 1. En grafisk fremstilling av gjennomsnittskårene på variabelen korrekt kildehukommelse til begge 

gruppene ved alle tre tidspunkt.  

 

 Forskjeller mellom studiestart (tp1) og femårsoppfølgning (tp3) 3.2.1
Figur 1 viser at begge gruppene presterer bedre på korrekt kildehukommelse ved 

femårsoppfølgingsstudien (tp3), enn ved studiestart (tp1). En paret t-test ble brukt for å 

undersøke om prestasjonsnivået ved studiestart og ved femårsoppfølgingen skiller seg 
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statistisk signifikant fra hverandre i de to gruppene. Resultatene viste at forskjellen i 

prestasjonsnivå på de to tidspunktene (tp3 mot tp1) var statistisk signifikant for 

intervensjonsgruppa (t = 4.243 df =15, p =.001: signifikant med Bonferroni-korreksjon for 

analyser av alle tre tidspunkter med α = 0.05/3), men ikke for kontrollgruppa (t = .536, f =13, 

p =.601). Resultatet antyder at intervensjonsgruppa presterte bedre på hovedutfallsmålet ved 

femårsoppfølgingen, mens kontrollgruppen ikke gjorde det. En uavhengig t-test viser at 

endringen i gjennomsnittskåre mellom de to gruppene (tp1 til tp3) ikke er signifikant 

forskjellig fra hverandre (t = 1.181, df = 28, p = .248): Den positive endringen i 

intervensjonsgruppa var altså ikke signifikant høyere sammenlignet med endringen i 

kontrollgruppa, til tross for en numerisk gruppeforskjell.  

 

3.3 Endringer i hjernemålet kortikal tykkelse 
Studien hadde som mål å undersøke om hukommelsestreningen hadde en vedvarende effekt 

over tid, også når det kommer til hjernestruktur (kortikal tykkelse). For å redusere antall 

sammenligninger ble funnene fra den forrige oppfølgingsstudien brukt som grunnlag for 

hvilke hjerneområder som ble analysert (Engvig et al., 2010): Høyre insula korteks, lateral 

orbitofrontal korteks og fusiform korteks. Disse hjerneområdene ble valgt ut da disse 

områdene viste en signifikant økning i kortikal tykkelse hos intervensjonsgruppen etter 

hukommlesetrening. 

 

Tabell 5. Tabellen viser gjennomsnittlig tykkelse på korteks i utvalgte hjerneområder hos 
intervensjon- og kontrollgruppen ved studiestart (tp1), etter hukommelsestrening (tp2) og ved 
femårsoppfølgingen (tp3). 

 Intervensjonsgruppe Kontrollgruppe 

 Tp1 Tp2 Tp3 Tp1 Tp2 Tp3 

Hh Insula 2.89 2.91 2.90 2.89 2.88 2.86* 

Hh Lateral-
orbitofrontal 

2.42 2.43 2.43 2.47 2.45 2.45 

Hh Fusiform 2.63 2.63 2.60 2.58 2.53* 2.52 

Merk: Hh= Høyre hjernehalvdel.  Kursiv = forskjell i gjennomsnittskårer på tp1-tp2; Uthevet = forskjell i 

gjennomsnittskårer på tp1-tp3; *=p<.05, basert på analyser fra en paret t-test, Bonferroni korrigert med alfa 

.05/3; Understreket = signifikant ved p < .05, men overlevde ikke justering for multiple sammenligninger. 
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Tabell 5 beskriver gjennomsnittlig tykkelse på korteks i de utvalgte hjerneområdene hos 

intervensjon- og kontrollgruppa ved studiestart (tp1), etter hukommelsestrening (tp2) og ved 

femårsoppfølgingen (tp3). Tabellen viser at gjennomsnittlig kortikal tykkelse hos deltakerne i 

intervensjonsgruppa er nærmest uendret på gruppenivå. For kontrollgruppa er det en 

signifikant reduksjon i kortikal tykkelse fra studiestart og til femårsoppfølgingen. Tabell 5 

viser ingen signifikant økning i kortikal tykkelse i høyre insula hos kontrollgruppen fra tp1-

tp2 slik den forrige studien viste. En årsak til dette kan være at utvalget i femårsoppfølgingen 

(n=30) er mindre enn ved tp2 (n=42).  

 

 Høyre lateral orbitofrontal korteks  3.3.1
Resultatene fra en 2 (Gruppe: Trening, Kontroll) × 3 (Tid: tp1, tp2, tp3) ANOVA viser ingen 

signifikant hovedeffekt av tid (F(2,54)=.268, p=.766), og ingen statistisk signifikant tid × 

gruppe interaksjonseffekt (F(2,54)=1.387, p=.259) på høyre LOK. Grafene i figur 2 gir en 

visuell fremstilling av hvordan de to gruppene utvikler seg over tid. Figur 2 viser en svak 

økning i gjennomsnittlig kortikal tykkelse hos deltakerne i intervensjonsgruppa (grønn linje) 

over de tre tidspunktene . For deltakerne i kontrollgruppa ser det ut til at det er en reduksjon i 

gjennomsnittlig kortikal tykkelse etter trening, og en svak økning i kortikal tykkelse ved 

femårsoppfølgingen.  

 

 

Tabell 6. Tabellen er en oversikt over differansen i gjennomsnittlig tykkelse på korteks i 
utvalgte hjerneområder.  

 Intervensjonsgruppe Kontrollgruppe 

 Tp2-Tp1 Tp3-Tp1 Tp2-Tp1 Tp3-Tp1 

Hh Insula 0,02 0,01 -0,01 -0,03 

Hh Lateral-
orbitofrontal 

0,01 0,01 -0,02 -0,02 

Hh Fusiform 0 -0,02 -0,04 -0,05 

Merk: Hh= Høyre hjernehalvdel. Uthevet tekst = endringen er statistisk signifikant ved p<.05, basert på 

analyser fra en paret t-test, Bonferroni-korrigert for multiple sammenligninger med afla 

.05/3; Understreket = signifikant ved p < .05, men overlevde ikke justering for multiple sammenligninger. 
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Figur 2. 

 

 Forskjeller mellom studiestart (tp1) og femårsoppfølgning (tp3) 3.3.2
For intervensjonsgruppen viser analysene ingen signifikante forskjeller i gjennomsnittlig 

tykkelse fra tp1 til tp3 i høyre LOK (t = .573, df =14, p =.576). For kontrollgruppa viser 

analysene ingen signifikante forskjeller i gjennomsnittlig kortikal tykkelse i høyre LOK fra 

tp1 til tp3 (t = 1.077, df =13, p =.301). En uavhengig t-test viser at det ikke er noen statistisk 

signifikant forskjell i hvordan de to gruppene forandret seg fra studiestart til 

femårsoppfølgingen (t= 1.179, df =27, p=.249).  

 

3.4 Høyre fusiform korteks 
Resultatene fra en 2 (Gruppe: Trening, Kontroll) × 3 (Tid: tp1, tp2, tp3) ANOVA viste en 

statistisk signifikant hovedeffekt av tid  (Greenhouse-Geisser korrigert: F(2,54)=4.915, 

p=.021), men ingen statistisk signifikant interaksjonseffekt (tid × gruppe ) (F(2,54)=1.892, 

p=.161). Hovedeffekten forteller oss at det er en endring i gjennomsnittlig kortikal tykkelse 

over de tre tidspunktene, men den sier ikke noe om hvordan gruppene endrer seg i forhold til 

hverandre. Grafene i figur 3 viser at deltakerne i intervensjonsgruppen (grønn linje) opplever 

liten eller ingen endring i kortikal tykkelse etter å ha mottatt hukommelsestrening, men det 

ser ut til å være en reduksjon i kortikal tykkelse fra tp2 til femårsoppfølgingen.  
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For kontrollgruppen (blå linje) ser det ut til å være en reduksjon i kortikal tykkelse både etter 

trening (tp1-tp2) og ved femårsoppfølgingen. Dette tyder på at det er en forskjell i hvordan 

gjennomsnittlig kortikal tykkelse endrer seg etter hukommelsestrening. Resultatene viste 

ingen statistisk signifikant interaksjonseffekt, og vi kan derfor ikke si sikkert at forskjellen i 

hvordan de to gruppene endrer seg over tid kan tillegges intervensjonen.  

 

 
Figur 3. 

 

  Forskjeller mellom studiestart (tp1) og femårsoppfølgning (tp3) 3.4.1
Grafene i figur 3  antyder at kontrollgruppa har en større reduksjon i kortikal tykkelse fra 

studiestart til femårsoppfølgingen, sammenlignet med intervensjonsgruppa.  

En paret t-test viste ingen signifikante forskjeller i gjennomsnittlig tykkelse fra tp1 til tp3 i 

høyre fusiform korteks verken for intervensjonsgruppa (t = 1.116, df =14, p =.283) eller for 

kontrollgruppa (t =2.240, df =13, p =.031: ikke signifikant, Bonferroni-korrigert 0.05/3). En 

uavhengig t-test viste ingen (t = .959, df=27, p= .346) statistisk signifikant forskjell i hvordan 

de to gruppene forandret seg fra studiestart til femårsoppfølgingen.  
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3.5 Høyre insula korteks 
En 2 (Gruppe: Trening, Kontroll) × 3 (Tid: tp1, tp2, tp3) ANOVA viste ingen statistisk 

signifikant hovedeffekt av tid (F(2,54)=1.538, p=.224). Interaksjonsanalysen (F(2,54)=2.91, 

p=.063) nådde heller ikke statistisk signifikans. Resultatene fra variansanalysen antyder at 

gjennomsnittlig kortikal tykkelse hos deltakerne i studien verken endrer seg over tid, eller at 

det er en forskjeller i kortikal tykkelse mellom de to gruppene som kan tillegges 

hukommelsestreningen. Men hvis vi ser på grafene i figur 4, vil vi se at det er en tydelig 

numerisk forskjell i hvordan gjennomsnittlig kortikal tykkelse i høyre insula endrer seg i de 

to gruppene over tid.  

 

 

 
Figur 4. Grafen illustrerer retningen på endring hos intervensjon- og kontrollgruppa.  

 

I figur 4 kan ser vi en positiv endring i kortikal tykkelse hos intervensjonsgruppa (grønn 

linje) etter hukommelsestrening, mens for kontrollgruppe (blå linje) ser det motsatte tilfellet. 

Fra tp2 til tp3 ser det ut til at begge gruppene har en lik reduksjon i kortikal tykkelse, og den 

absolutte gruppeforskjellen ser lik ut både på tp2 og på tp3.  
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 Forskjeller mellom studiestart (tp1) og femårsoppfølgning (tp3) 3.5.1
For intervensjonsgruppen viser en paret t-test ingen signifikante forskjeller i gjennomsnittlig 

tykkelse, fra tp1 til tp3 i høyre insula korteks (t = .519, df =14, p =.612). Dette forteller oss at 

det ikke har vært en stor endring på tykkelsen til insula korteks, hos intervensjonsgruppen fra 

studiestart og til femårsoppfølgingen. For kontrollgruppen viser analysene statistisk 

signifikante forskjeller i gjennomsnittlig tykkelse i høyre insula korteks fra studiestart og til 

femårsoppfølgingen (t =3.151, df =13, p =.008, to-halet: signifikant, Bonferroni-korreksjon 

for tre analyser med α = 0.05/3). I figur 6 ser vi at den statistisk signifikante forskjellen vi 

finner i gjennomsnittlig kortikal tykkelse hos kontrollgruppen (blå linje), skyldes tynning i 

høyre insula korteks. Dette antyder at kontrollgruppen har hatt en større reduksjon i kortikal 

tykkelse i høyre insula korteks fra studiestart til femårsoppfølgingen sammenlignet med 

intervensjonsgruppen: Vi testet dette med en uavhengig t-test med endring i høyre insula 

(tp3-tp1) og de to gruppene som gruppevariabel. Resultatet fra t-testen viste en forskjell på 

gjennomsnittlig endring mellom de to gruppene fra tp1 til tp3 (t= 2.119, df=,27  p = .043) 

som ikke nådde signifikans når vi justerte for de tre analysene (Bonferroni-korreksjon 

0.05/3). 
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4 Diskusjon 
Formålet med denne studien var å undersøke i hvilken grad hukommelsestrening med Loci-

metoden er forbundet med langtidsendringer i voksen alder, både når det kommer gjelder 

hjernestruktur (strukturell plastisitet) og kognitiv fungering (kognitiv plastisitet). Dette er en 

av de første studiene til å studere langtidseffekten av hukommelsestrening ved hjelp av MR-

avbildning (strukturelle hjernedata). I en teoretisk kontekst ble Loci-metoden brukt som en 

modell for vedvarende ytre miljømessige krav (Lovden et al., 2010). I diskusjonen ønsker jeg, 

i lys av resultatene, å vurdere i hvilken grad det ytre miljømessige kravet er forbundet med 

målbar strukturell- og/eller kognitiv plastisitet.  Jeg fant en signifikant økning i 

kildehukommelse hos treningsgruppen mellom tidspunkt 1 og 3, selv om endringen ikke 

oversteg endringene i kontrollgruppen. Det var videre en trendeffekt (p = 0.063) for at 

hjerneområdet høyre insula som viste effekt av trening etter 2 måneder også vedvarte etter 

fem år, sammenlignet med kontrollgruppen (høyre insula).  

 En oppsummering av funnene knyttet til H1 og H2 vil bli presentert og diskutert. 

Videre vil jeg ved hjelp av relevante teorier, mer generelt diskutere hvordan en kan forstå 

hvordan kognitiv og strukturell plastisitet kan påvirke utviklingsløpet i voksen alder.  

 

H1: Intensiv hukommelsestrening med Loci-metoden vil, fem år etter at 

hukommelsestreningen er avsluttet, ha en vedvarende effekt på det oppgave spesifikke 

målet (korrekt kildehukommelse).  

 

En statistisk signifikant interaksjonseffekt (gruppe x tid) på hovedutfallsmålet, tyder på at 

forskjellen i hvordan gruppene endrer seg over tid kan tillegges den uavhengige variabelen, 

som i denne studien er hukommelsestreningen. Interaksjonseffekten ser ut til å drives av den 

store økningen vi finner i prestasjonsivået til deltakerne i intervensjonsgruppen fra tp1 til tp2.  

For å undersøke interaksjonseffekten nærmere, studerte jeg forskjeller i hvordan de to 

gruppene endrer seg fra tp1 til tp3. Dette var et interessant mål da hensikten var å undersøke 

om hukommelsestreningen hadde hatt en vedvarende effekt. Og en vedvarende effekt er i 

opgaven definert som en opprettholdelse eller bedring av prestasjonssnivå ved 

femårsoppfølgingen, sammenlignet ved studiestart. Hvis vi kun ser på endringer fra tp1 til 

tp3, ser vi at det er en signifikant forskjell på gjennomsnittlig prestasjonsnivå ved studiestart 

og ved femårsopfølgingen for intervensjonsgruppa.  
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Fra Tabell 3 kan vi lese at den signifikante forskjellen skyldes en økning i gjennomsnittlig 

prestasjonsnivå. Dette funnet tyder på at deltakerne i intervensjonsgruppa fortsatt presterer 

bedre på hovedutfallsmålet fem år etter at de hadde avsluttet trening. For kontrollgruppa er 

det ingen signifikant forskjell i gjennomsnittskåren på de to tidspunktene. Hvordan de to 

gruppene endret seg fra studiestart og til femårsoppfølgingen, var ikke signifikant forskjellig 

fra hverandre, noe som forteller oss at den den positive endringen i intervensjonsgruppa ikke 

er signifikant høyere sammenlignet med kontrollgruppa, til tross for en nummerisk 

gruppeforskjell. Dette svekker antakelsen om at bedringen i prestasjonsivå fra studiestart og 

til femårsoppfølgingen kan tillegges intervensjonen. 

For å kunne si om den intensive hukommelsestreningen har hatt en vedvarende effekt 

på kildehukommelsesoppgaven, må gjennomsnittlig prestasjonsnivå på disse oppgavene 

derfor være høyere enn hva vi ville forvente å finne uten intervensjonen. Med utgangspunkt i 

hva vi vet om hvordan vår episodiske hukommelse (Fjell et al., 2016) endrer seg når vi blir 

eldre, ville vi forventet at begge gruppene skulle ha et lavere prestasjonsnivå ved 

femårsoppfølgingen enn ved studiestart. Singh-Manoux et al. (2012) fant at en 2.9% 

reduksjon i episodisk hukommelse over ti år på et tilsvarende utvalg som i denne studien. 

Over 5 år tilsvarer dette en reduksjon på 1.45% i episodisk hukommelse. Ingen av gruppene 

viser en nedgang i prestasjonsnivå ved femårsoppfølgingen. Åraken til at vi ikke finner en 

nedgang i prestasjonsnivå hos noen av gruppene kan skyldes individuelle variasjoner (Davis 

et al., 2003; Harriso et al, 2012). Det vil si at mens enkelte viser stor grad av aldersrelatert 

nedgang, opprettholder andre en høy grad av funksjon over tid, selv etter fylte 60 år.  

En annen forklaring kan være at deltakerne i studien har hatt en læringseffekt på 

kildehukommelses-oppgaven, men da ville man kanskje forventet å se en bedring i 

prestasjonsnivå hos kontrollgruppen også ved tp2. En annen faktor som kan forklare at 

kontrollgruppa ikke viser en ”forventet” nedgang er at deltakerne i kontrollgruppen ble 

introdusert for Loci-metoden ved studieslutt, men de fikk ikke noen trening i metoden. Men 

det finnes ingen informasjon som utelukker at noen av deltakerne på eget initiativ har drevet 

en form for hukommelsestrening mellom tp2 og femårsoppfølgingen (gjelder begge 

gruppene). En annen forkaring kan være at kildehukommelse ikke er et godt mål på episodisk 

hukommelse, men et mer spesifikt mål som er knyttet til intervensjonen og ikke vil påvirkes i 

like stor grad av reduksjon i episodisk hukommelse. Et alternativ for å øke validiteten til 

studien, og for å utelukke andre faktorer som kan ha påvirket utfallet av studien kunne det 

vært lurt å ha en tredje kontrollgruppe som aldri var i befatning med intervesnjonen, og testet 

disse på tp1 og tp3.  
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Funnene impliserer at hukommelsestrening som en form for ytre miljømessige krav 

kan føre til vedvarende kognitiv plastisitet hos eldre voksne. Resultatene er i samsvar med 

tidligere studier som peker på at hukommelsestrening kan ha en positiv effekt på 

prestasjonsnivået på den kognitive ferdigheten man har trent på, opp til fem år senere, men at 

effekten ser ut til å avta over tid (Rebok et al., 2014; Willis et al., 2006). En mulig forklaring 

på at deltakerne presterer bedre ved femårsoppfølgingen kan være at deltakerne i 

intervensjonsgruppen fortsatt anvender metoden de lærte seg fem år tidligere. Resultatene må 

tolkes med varsomhet, fordi forskjellen i endring for intervensjonsgruppa ikke overgikk 

endringen hos kontrollgruppa. Ved å overtolke slike resultater er det en risiko for at man 

feilaktig forkaster nullhypotesen (type-1 feil). Resultatene fra femårsoppfølgingen gir likevel 

indikasjoner på at den intensive hukommelsestreningen har en vedvarende effekt på det 

oppgavespesifikke målet korrekt kildehukommelse.   

 

H2: Intensiv hukommelsestrening med Loci-metoden vil, fem år etter at 

hukommelsestreningen er avsluttet, ha en vedvarende effekt på utvalgte hjernestrukturer. 

 

Resultatene fra originalstudien fra 2010 (Engvig et al.) viste signfikant fortykning i 

hjerneområdene høyre insula korteks, fusiform korteks og lateral obitofrontal korteks (LOK) 

hos intervensjonsgruppen etter hukommelsestrening. Tilsvarende analyser i denne studien 

viste ingen statistisk signifikante endringer i gjennomsnittlig kortikal tykkelse for noen av 

gruppene. En årsak til at min studie ikke replikerer de statistisk signifikante resultatene som 

viste en korttideffekt av hukommelsestreningen på de utvalgte hjernestrukturene (høyre 

Insula, fusiform og lateral orbitofrontal korteks), kan være at utvalget ved 

femårsoppfølgingen (n =30) var noe lavere enn ved kortidsoppfølgingen (n =42). Dette vil 

også kunne påvirke i hvilken grad resulatene når statistisk signifikans i de videre 

undersøkelsene. I tillegg vet vi at trening også har en sterkere effekt rett etter treningen, enn 

lenge etter at man har avsluttet trening (Draganski et al., 2004).  

Hovedfunnet fra de strukturelle analysene er at vi fant en nær signifikant effekt av 

hukommelsestreningen i høyre insula (p =.063). Med klart forbehold om at effekten ikke 

nådde signifikans på 0.05-nivå, vil jeg fremheve hvordan hukommelsestreningen kan være 

med å forklare hvorfor de to gruppene utvikler seg forskjellig over tid. Grafene i figur 4 viser 

at intervensjonsgruppa hadde en positiv effekt (økt gjennomsnittlig kortikal tykkelse) etter 

hukommelsestreningen. Hos kontrollgruppen var det en tilsvarende reduksjon i 

gjennomsnittlig kortikal tykkelse i samme periode. Fra tp2 til femårsoppfølgingen kan det se 



 29 

ut som om begge gruppene har lik reduksjon i gjennomsnittlig kortikal tykkelse. Dette tyder 

på at hukommelsestreningen ikke har påvirket den aldersrelaterte reduksjonen i kortikal 

tykkelse vi forventer å finne etter fem år (Fjell et al., 2009). Likevel ser det ut til at 

hukommelsestreningen kan ha hatt en vedvarende effekt som følge av økningen i 

gjennomsnittlig kortikal tykkelse etter trening ved tp2. Økningen i gjennomsnittlig kortikal 

tykkelse etter trening, fører til at intervensjonsgruppa bevarer en likere hjernestruktur som 

ved studiestart, enn kontrollgruppen. Hvis vi kun ser på endringer fra tp1 til tp3, ser vi hos 

kontrollgruppen en signifikant endring i gjennomsnittlig kortikal tykkelse mellom studiestart 

og femårsoppfølgingen. Endringen er et resultat av reduskjon i kortikal tykkelse. Med andre 

ord kan en tenke seg at intensiv hukommelsestrening kan ha en vedvarende effekt da vi på 

lang sikt vil finne en relativ mindre reduksjon i kortikal tynning hos intervensjonsgruppen 

ved femårsoppfølgingen. Dette kan i så tilfelle bety at hukommelsestreningen vil kunne 

bremse opp den aldersrelaterte nedgangen, men ikke endre kursen på den. I et lite utvalg som 

det nåværende er det alltid en fare for å feilaktig beholde nullhypotesene (Type-2-feil) og jeg 

mener de nåværende resultatene med tanke på hovedfunnet er lovende og danner grunnlag for 

videre forskning.  

Det er ukjent hvilken funksjon insula korteks har for vår hukommelse, men høyre 

insula har vist seg å spille en rolle for hvordan vi styrer målrettet atferd (Dosenbach et al., 

2007). Sridharan, Levitin, and Menon (2008) foreslo i sin studie at høyre insula korteks har 

en viktig funksjon i å skifte mellom ulike nettverk i hjernen. Nettverk som ser ut til å være 

knyttet til oppmerksomhet, arbeidshukommelse og høyere-ordens prosesser koples på, mens 

nettverk som ikke er relevant for de overnevnte oppgavene slås av. Det kan tenkes at 

deltakerne kan ha hatt nytte av et slikt type nettverk (oppmerksomhet, arbeidshukommelse og 

høyere ordens-prosesser) da de hadde intensiv hukommelsestrening som krevde innkoding, 

gjenhenting og senere testing av kunnskapen de hadde lært .  

For hjerneområdene høyre fusiform og høyre lateral orbitofrontal korteks, kan vi på 

bakgrunn av resultatene ikke si at hukommelsestrening har en vedvarende effekt på 

hjernestrukturene i disse to områdene. 
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4.1 Strukturell og kognitiv plastisitet i voksen alder 
Jeg vil nå belyse hvordan en bedre kan forstå hvordan kognitiv og strukturell plastisitet kan 

påvirke utviklingsløpet i voksen alder, i lys av resultatene fra denne studien og rådende 

teorier. Det finnes gode empiriske bevis for at aldring fører til kognitive og nevroanatomiske 

endringer (Burke & Barnes, 2006) i hjernen, samtidig vil det være store inter-individuelle 

forskjeller i hvilken grad endringer skjer (Davis et al., 2003; Harrison et al., 2012). Gjentatte 

observasjoner på like skader i hjernen har vist at de ikke alltid fører til de samme kognitive 

vanskene, slike observasjonene har dannet grunnlaget for flere teorier og modeller om 

“reserver” (Nyberg et al., 2012; Stern, 2002). Som resultatene fra denne studien til en viss 

grad antyder, vil kognitiv trening kunne ha en positiv langtidseffekt på kognitive mål hos 

friske eldre voksne. Jeg vil nå presenter teorier som jeg tenker er relevante for å kunne forstå 

på hvilken måte langtidseffektener av intervensjoner som kognitiv trening kan påvirke 

utviklingsløpet i voksen alder. Teoriene belyser hvilke mekanismer som hemmer og fremmer 

hjernepatologi i voksen alder, og gir et rammeverk for hvordan man kan forstå begrepet 

plastisitet i lys av de aldersrelaterte kognitive og nevroanatomiske endringene (atrofi) som 

finner sted når vi blir eldre.  

Stern (2002) har utviklet en modell som forsøker å forkare hvorfor noen mennesesker 

når terkelen for hjernepatologi raskere enn andre. Hjerneatrofi vil påvirke vår kognisjon først 

etter at volum og tykkelse har blitt redusert til en viss terskel, først da vil symptomer på 

hjernepatologi (eks. demens) komme til uttrykk. Modellen prøver å forstå hvilke faktorer som 

virker beskyttende mot hjernepatolog og er et bidrag til vår forståelse av aldersrelatert 

endringer i hjernestrukturen (atrofi). Enkelt forklart kan en si at reserver påvirker hvor mye 

”skade” hjernen tåler før terkelen for hjernepatologi er nådd. Reserver kan sees på som 

fordelaktige strukturer eller strategier som hjelper hjernen til å opprettholder sitt 

funksjonsnivå. Stern (2002) deler begrepet reserver opp i hjernereserver (passive) og 

kognitive reserver (aktive). Hjernereserver handler om hvordan individuelle forskjeller i 

hjernen (eks. kvantitative mål som hjernestørrelse og antall nevroner) bidrar til at noen 

mestrer hjernepatologi bedre enn andre. Hvilken grad av hjernereserver et individ har vil 

påvirker igjen terskelen for hjernepatologi. Kognitive reserver handler om hvor effektivt og 

fleksibelt en tar i bruk sine hjernereserver. Dette gjenspeiles i hvordan hjernen bruker mer 

effektive kognitive prosesser (nevrale reserver) eller alternative hjernestrukturer/nettverk 

(neural kompesasjon) for å kompensere for de skadede hjernestrukturene (Stern, 2009). Høy 

grad av kognitive reserver fører til en mer effektiv bruk av hjernereservene og stor 
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kapasitet/fleksibilitet, og kan være en av årsakene til effektene vi ser av for eksempel 

hukommelsestrening. Nevral kompensasjon handler om hvordan man bruker alternative 

hjerneområder for å kunne opprettholde sitt funksjonsnivå. Dette kan forklare hvorfor vi 

finner økt aktivering i for eksempel frontale hjerneområder med økende alder. Nevral 

kompensasjon vil ikke nødvendigvis føre til et økt prestasjonsnivå, men heller bidra til at en 

opprettholder sitt nåværende funksjonsnivå. Stern (2009) sammenligner nevral kompensasjon 

med en stokk som hjelper individer til å fortsette å gå, men som ikke gir dem tilbake evnen til 

å løpe.  

Nyberg og hans kollegaer (2012) støtter forståelsen om reserver. Men de kommer 

med et komplementert bidrag til modellen: hypotesen om brain maintenance (bevaring av 

hjernen). Brain maintenace (BM) er et begrep som innebefatter individuelle forskjeller i 

hvordan aldersrelaterte endringer og patologi kommer til uttrykk, og at forskjellene fører til at 

noen individer viser få eller ingen tegn til aldersrelatert kognitiv nedgang. BM omhandler at 

individer kan til en viss grad opprettholde hjernens struktur og funksjon gjennom ulike 

livsstilstiltak. Nyberg og kollegaer (2012) påpeker at kognitive intervensjoner bør ha som mål 

å opprettholde en “ung” hjernestruktur og funksjon, og det ønskelig med intervensjoner som 

bidrar til en reduksjon eller fravær av aldersrelaterte endringer.  

Scaffolding theory of aging and cognition (STAC) (Park & Reuter-Lorenz, 2009) gir 

et integrert syn på alle de endringene som oppstår i vårt kognitive system (adferd, struktur og 

funksjon) når vi blir eldre, og knytter dem til begrepet strukturell plastisitet. Park og Reuter-

Lorenz (2009) har kommet med en forklaringsmodeller for hvordan hjernen opprettholder sitt 

funksjonsnivå når vi blir eldre. De argumenterer for at økt aktivering i frontale områder når vi 

blir eldre er et tegn på at vi har en tilpasningsdyktig hjerne som bruker kompenserende 

scaffolding (ulike strategier eller tilpasninger) i møte med de utfordringen som oppstår da det 

skjer en aldersrelatert nedgang i hjernestruktur og funksjon. I følge teorien er scaffolding er 

en normal prosess som er til stede gjennom hele livsløpet, og STAC deler mange ideer med 

Stern (2002) om kognitive reserver.  

Kognitiv trening kan i følge STAC forsterke hjernens evne til å opprettholde sitt 

funksjonsnivå (scaffolding enhancement), men forfatterne bak teorien etterspør forskning 

som ser på sammenhengen mellom endringer hjernestruktur og funksjon som følge av 

kognitiv trening. 

 Modellene som presenteres her illustrerer at finnes en godt etablert forståelse av at det 

skjer en aldersrelatert nedgang i funksjon og hjernestruktur når vi blir eldre. Modellene deler 

en felles forståeles av at ulike faktorer påvirker i hvilken grad hjernens funksjon 
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opprettholdes med økende alder. I hvilken grad eldre mennesker opprettholder sitt 

funksjonsnivå ser ut til å ha en sammenheng med deres hjernestruktur (fravær av atrofi), som 

postulert i maintenance-modellen, og i hvilken grad de evner å bruke ulike reserver og 

stategier for å kompensere for endringer i hjernestruktur/funksjon. Hvilke biologiske 

mekanismer som ligger bak, er det fortsatt en del usikkerhet knyttet til og her trengs det mer 

forskning. Det samme kan en si om hvilke biologiske mekanismer som fører til 

morfometriske endringer i hjernen som følge av intervensjoner som kognitiv trening. Denne 

studien har brakt frem noe økt kunnskap om temaet hvor det per nå finnes få eller ingen 

studier som strekker seg over flere år. 

Så hvordan kan vi forstå mekanismene som gjør at kognitiv trening fører til positive 

endringer i struktur og kognisjon, hos en gruppe individer der vi i utgangspunktet forventer å 

finne i en aldersrelatert nedgang i både struktur og funksjon. Dette er kompliserte spørsmål, 

som jeg skal forsøke å belyse på en enkel måte. Mismatch-modellen til Lövden og kollegaer 

(2010) gir en nyansert og spisset forståelse av begrepet plastisitet. Jeg vil bruke mismatch-

modellen for å forstå hvordan plastisitet kan oppstå som følge av kognitiv trening, og jeg vil 

bruke de ulike modellene til å forstå hva kognitiv trening kan ha å si for vår utvikling i 

voksen alder.  

 Mismatch- modellen handler i korte trekk om at det må være ubalanse i tilbud og 

etterspørselssystemet for at plastisitet skal finne sted. Tilbud er knyttet til hjernens 

funksjonelle kapasitet og omtales i denne oppgaven i hovedsak om hjernestruktur. 

Etterspørsel kan beskrives som ytre miljømessige krav. Ytre miljømessige krav er i denne 

oppgaven beskrevet som kognitiv trening i form av intensiv hukommelsestrening. Plastisitet 

kan komme til uttrykk gjennom observerbare strukturelle endringer i hjernen (MR-

avbildning), eller som målbare endrigner i adferd (for eksempel endringer i prestasjonsnivå). 

En mismatch i systemet kan oppstå når man skal lære seg en ny ferdighet (kognitiv 

trening) som over tid overgår hjernens nåværende kapasitet. Kognitiv trening vil føre til at 

hjernens funksjonelle kapasitet må øke. Dette skjer som en respons på ubalansen i systemet, 

og når hjernes funksjonelle kapasitet endrer seg vil det igjen oppstå en balanse i systemet. 

Endringene i korikal tykkelse i ved korttidsoppfølgingen i denne studien, kan vi tenke oss at 

skyldes en respons på ubalansen som oppstod i systemet. Endringene i hjernestruktur vil da 

være et resultat av kognitv trening, og vil kunne omtales som plastisitet (strukturell). 

Misforholdet i systemet må vare over en viss tid slik at varige, observerbare endringer i 

hjernens funksjon og struktur kan finne sted. Det vil være individuelle forskjeller i hvilken 

grad plastisitet finner sted, og vil kunne påvirkes av individets fleksibilitet.  
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Fleksibilitet brukes i modellen som et synonym til begreper som intelligens, 

funksjonell kapasitet og erfaring. I modellen beskrives fleksibilitet som en primær respons på 

et ytre miljømessig krav, men plastisitet vil å være en sekundær respons. En primær respons 

handler om hvordan individet møter det ytre miljømessige kravet basert på evner, erfaringer 

og lignende. Grad av fleksibilitet vil være avgjørende for om plastisitet kan finne sted. Hvis 

man tenker seg at to individer mottar hukommelsestrening med høy vanskelighetsgrad vil en 

person med høy fleksibilitet mestre oppgaven lett, men en person med mindre grad av 

fleksibilitet vil kanskje ikke forstå eller mestre oppgaven i det hele tatt. Vanskelighetsgraden 

på en oppgave bør være såpass høy at den skaper en ubalanse i systemet, men må samtidig 

være innenfor individets range i fleksibilitet. For at kognitiv trening skal føre til en positiv 

effekt bør oppgaven ha en vanskelighetsgrad som gjør at personen må endre sin funksjon i 

respons på den ytre påvirkningen; Hjernen endrer først sin funksjon i respons på den ytre 

miljømessige påvirkningen, når individet ikke lenger utelukkende kan bruke sin fleksibilitet 

til å mestre oppgaven. En mismatch må oppstå et sted mellom to ekstremer (for lett vs for 

vanskelig), for å trigge og påvirke plastiske endringer.  

Utvalget i denne studien, var friske middelaldrene mennesker med høy utdanning 

(mean 15.6 år), og høy IQ (mean =118.9). Vi kan anta at deltakerne derfor i utgangspunktet 

har har gode kognitive reserver/ høy fleksibilitet, og derfor vil kunne bruke hjernereservene 

sin på en god måte. Likevel ser det ut til at det er gruppeforskjeller i hvilken grad det skjer en 

aldersrelatert reduksjon i struktur og funksjon i løpet av den tiden studien pågår. Deltakerne i 

intervensjonsgruppen har ved femårsoppfølgingen en likere struktur i hjernen (fravær av 

atrofi), som ved studiestart sammenlignet med kontrollgruppen som viser større reduksjon i 

kortikal tykkelse i høyre insula korteks. Dette kan tyde på intervensjonen kan ha skapt en 

ubalanse i systemet, noe som er i tråd med målet til intervensjonen. Treningsprogrammet ble 

i sin tid designet med det mål for øye at det skulle ”skape størst mulig endring”. Designet på 

intervensjonen er i tråd med hva mismatch-modellen omtaler som forutsetning for at 

plastisitet skal finne sted. Det ble stilt krav til deltakerne om å trene på lister med opp til 60 

ord fem dager i uka over en periode på 8 uker. Bruk av stadig kortere tidsbegrensinger ble 

brukt som en metode å øke vanskelighetsgraden. I tillegg var det tett individuell oppfølgingen 

av alle deltakerne hvor treningen ble tilpasset ferdighetsnivået til hver enkelt deltaker, og 

oppgavene ble derfor ikke for enkle (ingen mismatch) eller for vanskelige (ingen mismatch). 

Deltakerne måtte fullføre en vanskelighetsgrad, før de kunne gå videre til neste 

vanskelighetsgrad. Den tette individuelle oppfølgingen kan ha bidratt til at deltakerene i 

større grad fikk oppgaver som var kompatible med deres fleksibilitet og utfordret deres 



 34 

nåværende funksjonsivå (skaper mismatch i systemet) slik at de fikk best mulig effekt av 

treningen. At treningen foregikk over lang tid (8 uker), kan ha bidratt til at den kognitive 

treningen førte til nødvendige varigheten av en mismatch mellom tilbud og etterspørsel, til at 

plastisitet kan finne sted. Det at resultatene fra studien antyder både strukturell og funksjonell 

plastisitet er en indikator på at kognitv trening kan føre til varige plastiske endringer, men 

bedringen vi finner i på prestasjonsnivå kan også tenkes å skyldes økt fleksibilitet eller økte 

kognitive reserver. Vi kan likevel anta at fleksibiliteten kan være endret da metoden lærte 

deltakerne opp i en metode, som kan være med å påvirke hvordan individene i 

kontrollgruppene møter ytre miljømessige krav (primær respons), og økt fleksibilitet ved 

bruk av tillærte strategier kan tenkes å bidra til en overføringeffekt på oppgaver som har 

mange av de samme komponentene som kildehukommlesesparadigme.  

Så hvilken betydning kan en tenke seg at bevaring av struktur og funksjon vil ha for 

utviklingen i voksen alder? En positiv konsekvens av intervensjonen er at man opprettholder 

en “yngre” hjernestruktur enn det man ville gjort hvis man ikke trente på Loci-metoden. Å 

bevare en hjernestruktur mer lik den man hadde som ung, er i følge Nyberg og hans kollegaer 

(2012) en viktig faktor i sucessfull aging. I følge Stern sin modell kan vi tenke oss at 

intervensjonen fører til at vi i større grad opprettholder våre hjernereserver og intervensjonen 

vil derfor kunne fungerer som en beskyttende faktor mot aldersrelatert reduksjon i de utvalgte 

hjerneområdene som ble studert. Reduksjon eller fravær av aldersrelaterte endringer kan 

bidra til at en tåler mer skade (hjeneatrofi) før man når terskelen for hjernpatologi.  

Hvis en tenker seg at kognitv trening kan føre at man reduserer risikoen for 

hjernepatologi, eller bremser utviklingen av den aldersrelatert nedgangen i hjernen så kan vi 

si at intervensjonen har en positiv effekt for utviklingen vår når vi blir eldre. Ulike endringer i 

adferd kan føre til at en ikke lenger utfordres kognitvt på samme måte som tidligere (eks. 

pensjonerer seg), samtidig som vi vet at det skjer en del aldersrelaterte endringer i hjernen når 

vi blir eldre. Vi kan tenke oss at begge deler kan bidra til en mismatch mellom supply og 

demand i form av at en ikke lenger har bruk for funksjonssystemet i like stor grad og /eller 

det er ikke like stor grad av ytre miljømessige krav i miljøet rundt en. Dette vil ikke føre til 

en positiv utvikling, heller en negativ som går på bekostning av den kognitive fungeringen. 

Dette vil også kunne være en ond spiral, og muligens være med å fremskynne den 

aldersrealterte nedgagangen vi ser etter fylte 60 år.  

 

 



 35 

4.2 Begrensinger  
Her nevnes noen potensielle begrensinger med studien, i tillegg til de som allerede er nevnt i 

diskusjonen. En typisk begrensing ved bruk av longitudinelle forskningsdesign er at en ofte 

opplever et selektivt frafall blant deltakerne i studien. Det er vanlig at deltakere som faller fra 

skårer dårligere på kognitive mål ved baseline sammenlignet med deltakerne som kommer 

tilbake for videre undersøkelser (Zelinski & Burnight, 1997). Deltakerne som var med i 

femårsoppfølgingen, viste likevel ingen signifikante forskjeller på IQ, alder, kjønn eller 

utdanningsnivå. Dette taler for at selektivt frafall ikke har påvirket resultatene i denne 

studien.  

Ideelt sett skulle utvalget i studien vært større, men slike studier er svært kostbare og 

krever mye administrering. Studien som denne femårsoppfølgingen baserer seg på, hadde i 

utgangspunktet et lite utvalg (n=42). Ved femårsoppfølgingen var det kun 30 deltakere, og 

det skal mer til at endringer innad i gruppene, eller forskjell i endring mellom gruppene når 

statistisk signifikans. I studien ble det brukt Bonferroni-korreksjon for multiple 

sammenligninger, dette er en streng korreksjon, som brukes for å unngå type 1-feil. Et lite 

utvalg kombinert med Bonferroni korreksjon, kan igjen føre til type 2-feil. En type 2-feil i 

denne studien vil være at vi ikke finner en sammenheng mellom den uavhengige og den 

avhengige variabelen, selv om det faktisk er en sammenheng.  

Deltakerne som meldte seg til å være med i denne studien, kan ha vært motiverte til drive 

med en type hukommelsestrening. Og det er derfor en mulighet for at deltakerne som 

gjennom tilfeldig utvelgelse havnet i kontrollgruppen, på eget initiativ har lært seg en 

mnemoteknikk eller drevet en annen form for hukommelsestrening, etter studiens slutt. Hvis 

så er tilfelle kan dette ha påvirket resultatene ved femårsoppfølgingen. For 

intervensjonsgruppen kan andre faktorer som ligger i konteksten rundt selve kurset de 

gjennomgikk også ha påvirket resultatene. For å utelukke andre faktorer som kan ha påvirket 

utfallet av studien, kunne det vært lurt å ha en kontrollgruppe som kun ble testet på tp1 og 

tp3, som ikke var involvert i intervensjonsstudien. 
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5 Konklusjon 
I 2010 viste Engvig og kollegaer en sammenheng mellom intensiv hukommelsestrening og 

strukturell og kognitiv plastisitet. Denne femårsoppfølgingsstudien av deltakerne i studien fra 

2010, fant ingen klare bevis for at intensiv hukommelsestrening har en vedvarende effekt på 

endringer i hjernestruktur eller kognisjon. Analysene fra denne studien gir likevel 

indikasjoner på at intensiv hukommelsestrening med Loci-metoden har en vedvarende effekt 

på det oppgavespesifikke målet – korrekt kildehukommelse – fem år etter treningen ble 

avsluttet. Dette funnet støttes av tidligere forskning (Rebok et al., 2014) som viser at 

hukommelsestrening kan ha en effekt etter fem år, men at denne effekten er avtakende over 

tid.  

Hvis effekten av hukommelsestrening er avtakende etter fem år, kan det være med å 

forklare hvorfor vi ikke finner noen vedvarende effekter på hjernestrukturene i denne studien.  

Analysene knyttet til hjerneområdet høyre insula korteks var lovende og danner grunnlag for 

videre forskning. Videre forskning trengs for å utforske om det er en sammenheng mellom 

bevaring av hjernestruktur og i hvilken grad eldre mennesker opprettholder sitt funksjonsnivå 

som følge av kognitiv trening.  

Oppgaven har også forsøkt å belyse hvilke faktorer som kan påvirke den 

aldersrelaterte nedgangen en forventer å se både når det gjelder endringer i hjernestruktur og 

kognisjon. Modellene som presenteres i oppgaven illustrerer at finnes en godt etablert 

forståelse av at det skjer en aldersrelatert nedgang i funksjon og hjernestruktur når vi blir 

eldre. Vi trenger derfor mer kunnskap om intervensjoner som potensielt vil gjøre det mulig å 

påvirke eldre voksnes kognitive funksjon i positiv retning. Mer forskning er også nødvendig 

for å undersøke i om hukommelsestrening vil kunne ha en betydning for eldre mennesker 

fungerer daglige fungering, og slik kunnskap vil være viktig å ha på veien mot å finne 

intervensjoner som kan fremme livskvalitet for eldre mennesker. Kognitive intervensjoner 

bør ha som mål å opprettholde en “ung” hjernestruktur og funksjon, og det er ønskelig med 

intervensjoner som bidrar til en reduksjon eller fravær av aldersrelaterte endringer.  
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