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Sammendrag 
Det virker jevnt over å være et misforhold mellom tradisjonell nevropsykologisk måling av 

hukommelse og et nyere syn på episodisk hukommelse, der man tenker at rike episodiske 

minner konstrueres på nytt hver gang man tenker på dem. Forskning indikerer at strukturer i 

den mediale temporallappen (MTL) spiller en avgjørende rolle i denne rekonstrueringen, 

både for nyere og eldre minner. Vi argumenterer derfor for at tester som indikerer hvor 

levende og detaljerte minner pasientene opplever kan gi innsyn i andre 

hukommelsesprosesser enn tradisjonelle nevropsykologiske tester, og kanskje også være 

mer sensitive til tidlig temporallappspatologi.  

Epilepsipasienter er viktige bidragsytere i studier av hukommelse, fordi epilepsi ofte er 

forbundet med atrofi i hippocampus, eller hippokampal sklerose (HS). Forskningslitteraturen 

finner gjennomgående at temporallappsepilepsi (TLE) er knyttet til nedsatt hukommelse. 

Litteraturen har tradisjonelt fokusert på de kroniske pasientene, delvis fordi kognitiv 

svekkelse har vært antatt å resultere fra ukontrollert, kronisk epilepsi. De siste årene har det 

imidlertid fremkommet at kognitive vansker ser ut til å være til stede allerede ved starten av 

sykdomsforløpet, og det kan virke som om både epileptiske anfall og kognitive svekkelser er 

forbundet med en felles underliggende patologi. 

Målet i den foreliggende studien er å undersøke om pasientene har nedsatt episodisk 

minnekvalitet allerede ved diagnosetidspunkt, og om skårer på episodisk minnekvalitet 

korrelerer med skårer på selvrapporterte hukommelsesproblemer. Vi undersøker også 

hvordan skårer på episodisk minnekvalitet henger sammen med skårer på standardiserte 

hukommelsestester. Deltagerne i studien har blitt testet med et bredt nevropsykologisk 

testbatteri som undersøker generelle evner, visuospatial og verbal innlæring og hukommelse 

samt episodisk minnekvalitet. De har også fylt ut et selvrapporteringsskjema som blant annet 

måler depressive symptomer og selvopplevde hukommelsesvansker.  

Oppsummert finner studien at pasientgruppen har signifikant nedsatt episodisk 

minnekvalitet sammenlignet med kontrollene. Videre har pasientgruppen svekket visuell 

innlæring og hukommelse sammenlignet med matchede kontroller, men ingen signifikante 

forskjeller i verbal innlæring og hukommelse. Vi finner også at pasientgruppen jevnt over 

rapporterer signifikant høyere subjektive hukommelsesproblemer enn kontrollene, og at det 

er en viss sammenheng mellom opplevd episodisk minnekvalitet og selvrapporterte 

hukommelsesvansker. Det virker derimot å være liten sammenheng mellom de 

selvrapporterte vanskene og resultater på de standardiserte hukommelsestestene. 
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1 Introduksjon  
At hippocampus og nærliggende områder er viktig for hukommelsen, har vært kjent helt 

siden studien av pasienten H.M, som gjennomgikk en operasjon i mediale temporallappen 

(MTL) i forsøk på å kurere epilepsi (Scoville & Milner, 1957). H.M hadde etter operasjonen 

omfattende anterograd amnesi, mens den retrograde amnesien var antatt å være begrenset til 

tre år i forkant av operasjonen (McAndrews, 2012). Funnene samsvarer med den senere 

presenterte Standard konsolideringsteori (Alvarez & Squire, 1994), som de siste tiårene har 

vært toneangivende for forståelsen av hvordan episodiske minner lagres og gjenhentes. 

Teorien antar at episodiske minner gjennomgår en trinnvis konsolideringsprosess, der de til å 

begynne med avhenger av strukturer i mediale temporallappen, men etter hvert løsriver seg 

fra MTL-strukturene og blir lagret i neokorteks (Alvarez & Squire, 1994). Ved skader på 

MTL-strukturene predikerer teorien at nyere minner vil være mer utsatt for hukommelsestap 

enn eldre (Alvarez & Squire, 1994), noe som også støttes av forskning på amnesipasienter 

(Bayley, Gold, Hopkins, & Squire, 2005; Bayley, Hopkins, & Squire, 2003; Reed & Squire, 

1998). 

Evidens fra senere år peker imidlertid mot at hippocampus og relaterte MTL-strukturer 

fortsetter å være involvert i gjenkallingen av noen former for episodisk informasjon, og da 

særlig for gjenhenting av detaljrike episodiske minner (Hassabis & Maguire, 2009; 

McAndrews, 2012; Viskontas, McAndrews, & Moscovitch, 2000; Voltzenlogel et al., 2006). 

Et av argumentene for dette kommer fra noen av de seneste undersøkelsene av pasienten 

H.M., hvor man benyttet en test som ser på grad av gjenopplevelse ved gjenhenting av 

personlige hendelser fra fortiden (Steinvorth, Levine, & Corkin, 2005). Her fant man at H.M. 

viste relativt intakt semantisk hukommelse, men alvorlig svekket autobiografisk episodisk 

hukommelse, uten noen klar temporal gradient (Steinvorth et al., 2005). 

I tråd med dette har nyere teorier foreslått at det ikke er minnets alder, men dets 

kvalitative karakter, som er avgjørende for hvorvidt det er avhengig av 

hippocampuskomplekset (Nadel & Moscovitch, 1997). Konstruksjonsteoriene argumenterer 

for en kompleks forståelse av begrepet episodisk hukommelse, der man tenker seg at minnet 

konstrueres på nytt hver gang man tenker på det, heller enn at det ”hentes opp” som et 

helhetlig minne man har lagret (Hassabis & Maguire, 2007, 2009; Schacter & Addis, 2007a; 

Schacter, Norman, & Koutstaal, 1998).  

Epilepsipasienter har fortsatt å være viktige bidragsytere i studier av hukommelse, fordi 

epilepsi ofte er forbundet med atrofi i hippocampus, eller hippokampal sklerose (HS). Når det 
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epileptiske fokuset er i temporallappen omtales det som temporallappsepilepsi (TLE). Man 

har gjennomgående funnet at pasienter med epilepsi har nedsatt hukommelse sammenlignet 

med kontrollpersoner. I forskningen gjort på pasienter med TLE, som i nevropsykologifeltet 

for øvrig, benyttes gjerne såkalte listelæringsoppgaver, der pasientene skal lære inn og gjenta 

en liste med ord eller figurer. Helmstaedter (2002) definerer episodisk hukommelse som 

”hukommelse for tids- og kontekstavhengig informasjon” og mener i tråd med dette at 

listelæringsoppgavene måler episodisk hukommelse. Det er liten tvil om at denne typen 

oppgaver har vært nyttige for å måle grad av nedsatt verbal og visuell hukommelse hos 

pasienter med TLE, og gi en indikasjon på høyre- eller venstresidig epileptisk fokus. Det kan 

imidlertid stilles spørsmål ved om listelæringsoppgaver faktisk måler episodisk hukommelse, 

da testene i liten grad tar høyde for funnene som tyder på at detaljerte og levende episodiske 

minner virker å være spesielt sårbare ved skader på MTL-strukturer. Man kan derfor se for 

seg at tester som i større grad indikerer hvor levende og detaljrike minner pasientene 

opplever vil gi innsyn i andre hukommelsesprosesser enn de tradisjonelle testene. Kanskje vil 

disse testene også gi innsyn i aspekter ved hukommelsen som i større grad kan relateres til 

pasientenes hverdag og selvopplevde hukommelsesvansker.  

Den foreliggende studien tar sikte på å undersøke om nydiagnostiserte TLE-pasienter 

har nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet med friske kontroller. Videre ønsker vi å 

se om episodisk minnekvalitet predikerer selvrapporterte hukommelsesvansker bedre enn 

tradisjonelle nevropsykologiske tester, og til slutt hvorvidt episodisk minnekvalitet korrelerer 

med resultatene på de tradisjonelle hukommelsestestene. I det følgende vil gå nærmere inn på 

den empiriske og teoretiske bakgrunnen for disse problemstillingene.  

 

1.1 Temporallappsepilepsi (TLE) 
Man har funnet at en stor andel epilepsipasienter opplever at kognitive problemer hindrer 

dem i å oppnå mål knyttet til utdanning og karriere (Taylor & Baker, 2012). Forskningsfeltet 

har hovedsakelig fokusert på pasienter med kronisk epilepsi, og man vet mindre om graden 

av kognitive vansker ved starten av forløpet. Informasjon om hvordan hukommelse er 

påvirket allerede ved oppstart av epilepsien vil gi en økt forståelse av lidelsen og bidra til å 

finne bedre behandling og intervensjoner som kan hjelpe pasientene å oppnå høyest mulig 

funksjonsnivå. Før vi går inn i dette kan det være nyttig å vite hva epilepsi er samt hva som 

kjennetegner TLE.  
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Epilepsi er en fellesbetegnelse på flere ulike hjernesykdommer som karakteriseres av 

gjentagende forstyrrelser i normal hjerneaktivitet, eller epileptiske anfall (Fisher et al., 2005). 

Et epileptisk anfall kan defineres som en forbigående forekomst av symptomer som skyldes 

unormalt kraftig eller hypersynkron nevral aktivitet i hjernen (Fisher et al., 2005; Gjerstad & 

Taubøll, 2003). Den kliniske manifestasjonen av et epileptisk anfall avhenger av hvilke 

områder i hjernen som er affisert, og kan variere fra lette symptomer, kun merkbare for 

pasienten selv, til tydelige endringer i bevissthet og motorikk (Gjerstad & Taubøll, 2003). 

Minst ett epileptisk anfall må ha forekommet for å kunne konstatere forekomsten av epilepsi 

(Fisher et al., 2005), og i Norge setter man vanligvis ikke diagnosen før det har forekommet 

to uavhengige og tilsynelatende uprovoserte anfall (Gjerstad & Taubøll, 2003).  

Det krever en nøye utredning med EEG, MR og detaljert klinisk informasjon for å 

fastslå hvilken epilepsi som foreligger (Gjerstad & Taubøll, 2003). Man kategoriserer gjerne 

epileptiske anfall som fokale, det vil si med et bestemt, avgrenset opphav, eller generaliserte 

anfall der hele hjernen er affisert fra begynnelsen av (Gjerstad & Taubøll, 2003). Videre deler 

man inn i symptomatiske epilepsier, hvor det er en bestemt og påvisbar årsak til epilepsien, 

og genetisk generaliserte epilepsier, hvor en ikke finner noen årsak (Gjerstad & Taubøll, 

2003). Disse deles igjen inn etter hvor i hjernen epilepsien har sitt utgangspunkt, som 

frontallappsepilepsi og temporallappsepilepsi (Gjerstad & Taubøll, 2003).  

Videre blir begrepet tempporallappsepilepsi (TLE) brukt noe forskjellig, der noen 

refererer til det som alle former for epilepsi med anfall som starter i temporallappen, mens 

andre mener det bare gjelder anfall som har sitt opphav i de mediale strukturene i 

hippocampus, amygdala og entorhinal korteks – mer spesifikt medial temporallappsepilepsi 

(mTLE) (Thom & Bertram, 2012). mTLE er assosiert med hippokampal sklerose (HS), eller 

celledød (atrofi) i hippocampus (Witt & Helmstaedter, 2012). Årsaken til den hippokampale 

sklerosen assosiert med mTLE er fremdeles ukjent, men mange antar at den har sitt opphav 

allerede i tidlig barndom (Thom & Bertram, 2012). TLE med opphav andre steder i 

temporallappen kan klassifiseres som neokortikal temporallappsepilepsi (nTLE), og kan i 

større grad knyttes til medfødt etiologi som kortikale dysplasier. I den foreliggende 

litteraturgjennomgangen vil det ikke skilles mellom mTLE og nTLE. 

Skadeomfang og forstyrrelse i den normale funksjonen i temporallappen varierer fra 

pasient til pasient (Leritz, Grande, & Bauer, 2006). For eksempel har man funnet at alder ved 

sykdomsdebut, alvorlighetsgrad, frekvens og type anfall, lateralisering av anfall og effekt av 

medisinering kan knyttes til hukommelse og kognitiv endring hos pasienter med TLE (Leritz 

et al., 2006). TLE er ikke assosiert med en uniform patologi, men store variasjoner som igjen 
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er knyttet til ulike årsaker, fysiologi, funksjonell anatomi og utfall ved behandling (Thom & 

Bertram, 2012). Vanlige kliniske trekk ved TLE er aura, plutselig frykt eller angst, en følelse 

av familiaritet (deja vú) og autonome symptomer, som svimmelhet, svette og følelse av 

oppadstigende sug fra magen (Thom & Bertram, 2012). I tillegg kan det forekomme lukt eller 

smaksfornemmelser og visuelle forstyrrelser (Nakken, 2010). Anfallene kan foregå med både 

bevart og svekket bevissthet. Anfall under svekket bevissthet vil ofte innebære automatismer, 

det vil si formålsløse, automatiske bevegelser, som smatting eller tygging. Noen vil også 

oppleve en tilstivning i enkelte kroppsdeler på motsatt side av anfallsfokus (Nakken., 2010).  

Når medikamenter ikke hjelper for å kontrollere anfall, kan operasjon være et alternativ 

for pasienter med epilepsi (Helmstaedter, Kurthen, Lux, Reuber, & Elger, 2003). For 

pasienter med TLE vil det kunne være aktuelt å fjerne fremre deler av temporallappen, som 

omfatter amygdala, fremre deler av hippocampus og de fremre neokortikale områder. Før 

eventuell operasjon kreves nøye utredning, blant annet for å lokalisere det anfallsgivende 

området (Nakken, 2010).  

Et viktig aspekt ved TLE er at sykdommen er forbundet med kognitive vansker (Elger, 

Helmstaedter, & Kurthen, 2004; Hermann et al., 2006; Hermann, Seidenberg, Lee, Chan, & 

Rutecki, 2007), noe mange pasienter opplever som den mest alvorlige komplikasjonen 

(Fisher et al., 2000). Hos TLE-pasienter er det videre funnet at særlig hukommelsen er 

affisert (Hoppe, Elger, & Helmstaedter, 2007; McAndrews, 2012), og mange pasienter oppgir 

å ha problemer med hukommelsen i hverdagen (Elixhauser, Leidy, Meador, Means, & 

Willian, 1999) Videre vil vi gå nærmere inn på hvilke funn man har fra 

hukommelsesforskning på TLE-pasienter. I studiene som presenteres nedenfor er det 

hovedsakelig benyttet tradisjonelle nevrokpsykologiske tester, som verbale 

listelæringsoppgaver. Basert på disse testene, hva vet vi foreløpig om hukommelse hos 

pasienter med TLE? Er det forskjell i hukommelsesfunksjon hos pasienter som har hatt 

epilepsi over mange år og nydiagnostiserte pasienter? 

 

1.2 Hukommelse hos pasienter med TLE 
Mesteparten av forskningen på hukommelse hos TLE-pasienter er gjort på kroniske pasienter, 

det vil si pasienter som har hatt diagnosen over lengre tid. Studier av kroniske pasienter 

finner at hukommelse virker å være systematisk påvirket av TLE (se Engman & Malmgren, 

2012 for en litteraturgjennomgang.) Hukommelsesproblemene ved TLE knyttes gjerne opp til 

celletapet i hippocampus og omkringliggende MTL-strukturer (Leritz et al., 2006). For 
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eksempel indikerer prestasjoner på Wechsler Memory Scale -III (WMS-III) og 

listelæringsoppgaver svakere hukommelsesprestasjoner hos pasienter sammenlignet med 

kontroller (Helmstaedter, 2002; Leritz et al., 2006). Flere studier finner at pasienter med 

venstresidig TLE har nedsatt verbal hukommelse (Helmstaedter & Elger, 1999; Helmstaedter 

et al., 2003; Peng, Wu, Zhang, & Chen, 2014), og noen studier indikerer større visuelle 

hukommelsesvansker hos pasienter med høyresidig TLE (Helmstaedter et al., 2003; Peng et 

al., 2014).  

En av grunnene til at forskningen har fokusert på pasienter med kronisk epilepsi, kan 

være at kognitiv svekkelse ved epilepsi har vært antatt å resultere hovedsakelig fra 

ukontrollerte anfall og medisinering (Witt & Helmstaedter, 2012). Det er funnet indikasjoner 

på at TLE-pasienter har progredierende nedgang i hukommelsen (Helmstaedter et al., 2003; 

Hermann et al., 2006), men at utviklingen kan stoppes eller reverseres ved anfallskontroll 

(Helmstaedter et al., 2003). Flere studier finner også at kognitiv nedgang henger sammen 

med epileptiske anfall (Dodrill, 2004; Helmstaedter, 2002) og varigheten av epilepsien 

(Jokeit & Ebner, 1999, 2002). Samtidig finner andre studier at hukommelsessvekkelsen hos 

TLE-pasienter virker stabil fremfor progredierende (Helmstaedter & Elger, 2009), og 

resultater fra dyrestudier og operasjon- og hjerneavbildningsstudier viser sprikende evidens 

på om TLE er forbundet med økt grad av atrofi i hippocampus over tid (Thom & Bertram, 

2012). 

Videre indikerer forskning at hele 60-70% av epilepsipasienter opplever negative 

bivirkninger av antiepileptika (Carpay, Aldenkamp, & van Donselaar, 2005; Perucca & 

Meador, 2005) hvorav kognitive svekkelser er en av dem (Taylor & Baker, 2012). Basert på 

en gjennomgang av tilgjengelig forskning er det generell enighet om at antiepileptika har en 

viss innvirkning på kognisjon, deriblant hukommelse (Mula & Trimble, 2009; Taylor & 

Baker, 2012). Særlig høydosemedisinering og polyterapi virker å ha negativ effekt på 

kognisjon (Mula & Trimble, 2009). Samtidig er det funnet at medisinering har en relativt 

moderat innvirkning på læring og hukommelse (Loring, Marino, & Meador, 2007; Meador, 

2006), og at nyere antiepileptika trolig fører til liten kognitiv svekkelse, gitt riktig dosering 

og monoterapi (Taylor & Baker, 2012). Det er generelt mange faktorer som påvirker 

kognisjon hos epilepsipasienter, deriblant type epilepsi, anfallsfrekvens, debutalder og 

varighet av sykdommen (Taylor & Baker, 2012). Det er derfor vanskelig å skulle avgjøre 

hvilken innvirkning hver enkelt av faktorene har på kognisjon, og det er per i dag ikke mulig 

å si med sikkerhet hvilken effekt medisinering i seg selv har for kognisjon hos 

pasientgruppen (Taylor & Baker, 2012). 
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Det er altså ikke entydige funn på om TLE er forbundet med en progredierende nedgang i 

kognisjon og hukommelse, eller i hvilken grad dette er knyttet til anfall og medisinering. 

Forskning på nydiagnostiserte pasienter er derfor av stor interesse ettersom det vil kunne 

belyse i hvilken grad TLE er en progredierende lidelse, og om kognitiv svekkelse er til stede 

allerede tidlig i sykdomsforløpet. Dersom dette er tilfellet indikerer det at også andre faktorer 

enn anfall og medisinering er medvirkende til den kognitive nedgangen. 

Det er foreløpig gjort svært få studier av nydiagnostiserte epilepsipasienter generelt, og 

oss bekjent er det kun tre studier som tar for seg hukommelse hos pasienter med 

nydiagnostisert TLE (Gigli et al., 1996; Helmstaedter, Wagner, & Elger, 1993; Äikiä, 

Salmenperä, Partanen, & Kälviäinen, 2001). Helmstaedter, Wagner og Elger (1993) fant at 

pasienter med ubehandlet nydiagnostisert TLE presterte signifikant dårligere enn 

kontrollgruppen både på tester for verbal og visuell hukommelse. Videre fant Aïkiä et al. 

(2001) signifikant nedsatt verbal hukommelse for pasienter med nydiagnostisert venstresidig 

TLE sammenlignet med friske kontroller. I motsetning til dette fant Gigli et al. (1996) ingen 

signifikante forskjeller i verbal hukommelse mellom pasientgruppen med nydiagnostisert 

TLE og kontrollgruppen. De få studiene som har sett på hukommelse hos pasienter med TLE 

viser altså noe sprikende resultater, men indikerer at hukommelsesvansker kan være til stede 

allerede tidlig i sykdomsforløpet (Helmstaedter et al., 1993; Äikiä et al., 2001).  

Fordi det er såpass få studier som tar for seg utelukkende pasienter med nydiagnostisert 

TLE, kan det være nyttig å se til forskning som ser på nydiagnostiserte epilepsipasienter 

generelt. Under ett finner også disse studiene at hukommelsesvansker ser ut til å være til 

stede tidlig i sykdomsforløpet. Antall studier av pasientgruppen sett under ett er da også svært 

begrenset, og i en gjennomgang av forskningslitteraturen fant Witt og Helmstaedter (2015) 

kun elleve studier som omhandler kognisjon hos voksne pasienter med ubehandlet, 

nydiagnostisert epilepsi. Blant disse har flere av studiene funnet nedsatt verbal hukommelse 

hos pasientgruppen (Helmstaedter et al., 1993; Kälviäinen, Äikiä, Helkala, Mervaala, & 

Riekkinen, 1992; Prevey, Delaney, Cramer, & Mattson, 1998; Taylor et al., 2010; Witt & 

Helmstaedter, 2012; Äikiä, Kälviäinen, & Riekkinen, 1995). Færre studier har tatt for seg 

visuell hukommelse, og resultatene er noe sprikende, der én studie finner nedsatt visuell 

hukommelse hos pasientgruppen (Pulliainen, Kuikka, & Jokelainen, 2000), mens en annen 

ikke gjør det (Prevey et al., 1998). Studier av Wesnes, Edgar, Dean, og Wroe (2009) og 

Ogunrin, Adamolekun, Ogunniyi, og Aldenkamp (2000) støtter øvrige funn om nedsatt 

hukommelse hos pasienter med nydiagnostisert epilepsi.  
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 Verdt å merke er at det ofte ikke differensieres mellom nydiagnostisert og nydebutert 

epilepsi. I mange av studiene fremkommer det at pasientgruppen har hatt epilepsi i mange år 

før diagnosetidspunkt, i tillegg til at det er store variasjoner mellom de ulike pasientgruppene 

(Witt & Helmstaedter, 2015). Pasientene kan altså ha hatt epileptiske anfall i flere år før 

diagnostisering, og det er dermed ikke sikkert at resultatene reflekterer kognitiv status ved 

starten av sykdomsforløpet. Basert på forskningen som foreligger kan vi derfor kun trekke 

tentative konklusjoner om at hukommelsesvansker ser ut til å være til stede allerede tidlig i 

sykdomsforløpet. 

Samlet viser forskning at kronisk TLE er forbundet med nedsatt hukommelse, mens det 

foreløpig er mer usikkert i hvilken grad hukommelse er svekket hos nydiagnostiserte 

pasienter. Hvis nedsatt hukommelse hos pasienter med TLE er til stede allerede tidlig i 

forløpet, vil dette støtte opp om at svekkelsen ikke utelukkende er en følge av medisinering 

eller tilbakevennende anfall. Dette kan tyde på at det kan være en felles underliggende 

patologi som både er forbundet med nedsatt kognisjon og epileptiske anfall (Witt & 

Helmstaedter, 2015).  

 

1.3 Testing av hukommelse hos epilepsipasienter 
Som det fremkommer ovenfor, finner man at kronisk TLE er forbundet med nedsatt 

hukommelse, samt indikasjoner på at hukommelsesvansker er til stede allerede ved 

diagnostisering av TLE og epilepsi generelt. Disse hukommelsesvanskene måles ofte ved 

hjelp av såkalte listelæringsoppgaver, som går ut på at en testadministrator leser opp en liste 

med ord gjentatte ganger, hvor forsøkspersonen skal gjenta listen etter hver gang. De blir så 

bedt om å gjenta listen igjen etter minst ett kortere (5 min) og ett lengre (30 min) intervall. 

Helmstaedter og Elger (2009) hevder at når listelæringsoppgaver blir benyttet før og etter 

operasjon, gir de et reliabelt mål på funksjon og patologi i temporallappene samt de kognitive 

svekkelsene forbundet med TLE. Testene har blitt brukt for å se på blant annet gangen i 

kognitiv nedgang ved TLE og utfallet av vellykket behandling, både hos pasienter som har 

gjennomgått medikamentell behandling og operasjon (Helmstaedter & Elger, 2009; 

Helmstaedter et al., 2003). Flere studier har også funnet at pasienter med nydiagnostisert 

epilepsi presterer dårligere enn kontroller på listelæringsoppgaver (Helmstaedter et al., 1993; 

Kälviäinen et al., 1992; Prevey et al., 1998; Taylor et al., 2010; Witt & Helmstaedter, 2012; 

Äikiä et al., 1995). Dette er interessant fordi flere av studiene ikke finner at pasientene skiller 

seg fra kontroller på andre hukommelsestester, som historiegjenkallingstester (Helmstaedter 
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et al., 1993; Kälviäinen et al., 1992; Äikiä et al., 1995). Listelæringsoppgavene virker altså å 

være et sensitivt mål på verbal hukommelse som plukker opp svikt der andre tester ikke 

nødvendigvis gjør det. Det er dermed liten tvil om at listelæringsoppgaver har vært verdifulle 

for å se på graden av og gangen i hukommelsesvansker hos pasienter med TLE. 

 Men hva slags hukommelsesfunksjoner er det som ligger til grunn for denne typen 

oppgaver? Helmstaedter og Elger (2009) hevder testene måler episodisk hukommelse, noe 

Helmstaedter (2002) definerer som ”hukommelse for tids- og kontekstavhengig 

informasjon”. Andre forskere har imidlertid hevdet at listelæringsoppgavene ikke samsvarer 

selv med en forenklet versjon av begrepet episodisk hukommelse, og i stedet baserer seg på 

semantiske hukommelsesfunksjoner.  

 

1.4 Hva er episodisk hukommelse? 
Innenfor klinisk nevropsykologi har det altså vært en tradisjon for å teste episodisk 

hukommelse med standardiserte listelæringsoppgaver, noe som delvis samsvarer med en 

tidlig forståelse av episodisk hukommelse som personlig erfarte hendelser (Tulving, 1972). 

Dette står imidlertid i stor kontrast til hvordan episodisk hukommelse behandles i 

forskningslitteraturen for øvrig. Som vi skal se har begrepet utviklet seg til å bli mer 

komplekst, der karakteristika ved selve minneopplevelsen anses som avgjørende for hvorvidt 

det er snakk om episodisk eller mer semantisk/generell hukommelse. Vi vil derfor utforske 

begrepet episodisk hukommelse før vi ser på hvordan det har blitt og kan bli testet hos 

pasienter med TLE. 

Deklarativ hukommelse er minner vi har bevisst tilgang til, og blir skilt fra non-

deklarativ hukommelse som er kunnskap vi ikke har bevisst tilgang til, som motoriske 

ferdigheter og priming-prosesser (Gazzaniga, 2009). Deklarative minner kan igjen deles inn i 

semantiske og episodiske minner (Gazzaniga, 2009). Dette skillet ble først introdusert av 

Tulving (1972), og distinksjonen var da hovedsakelig forankret i skillet mellom generelle 

fakta (semantisk hukommelse) og personlig erfarte hendelser (episodisk hukommelse). I løpet 

av det neste tiåret utviklet begrepet seg til å inkludere også sted og tid for en personlig erfart 

hendelse, og episodisk hukommelse handlet såldes om «hva», «hvor» og «når» (Tulving, 

2002). Dersom man definerer episodisk hukommelsen som personlig erfarte hendelser som 

gir informasjon om ”hva”, ”hvor” og når” er det mulig å tenke seg at listelæringsoppgavene 

måler dette, fordi de krever at man skal huske innholdet for listene (hva) og dermed må gå 
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tilbake og huske konteksten man lærte dem i (hvor og når). Tidlig forskning på episodisk 

hukommelse har i stor grad basert seg på slike oppgaver (Tulving, 2002). 

Tulving (2002) har senere redefinert begrepet episodisk hukommelse til å omhandle 

minner som har følgende tre kjernekomponenter: En subjektiv tidsforståelse (mental 

tidsreise), en forankring til selvet og såkalt autonoetisk bevissthet, det vil si en fornemmelse 

av å faktisk være til stede i fortiden. Her ser vi altså at betydningen av selve 

minneopplevelsen har blitt en sentral del av definisjonen på episodisk hukommelse. Fokus på 

de kvalitative karakteristika ved minneopplevelsen har, som vi skal se, også hatt teoretiske 

implikasjoner, da i hvilken grad man måler om minnet er levende og detaljert har gitt ulike 

forskningsfunn.  

I det følgende presenteres ulike teoretiske syn på hukommelsesprosessen og 

gjenhentingen av episodiske minner.  

 

1.5 Hukommelsen som en konstruksjonsprosess 
Standard konsolideringsteori (SCT; Alvarez & Squire, 1994) hevder at minner, semantiske 

som episodiske, gjennomgår en trinnvis konsolideringsprosess, der de over tid lagres i 

neokorteks og blir uavhengige av MTL-strukturene. Det foreslås at minner i første omgang 

dannes gjennom koaktivering av ulike områder i neokorteks, og at MTL-strukturene er 

essensielle i aktiveringen av de samme områdene ved gjenhenting (Alvarez & Squire, 1994). 

Gjennom resiproke forbindelser til neokorteks, vil MTL-strukturen danne et nevralt nettverk 

som reaktiverer og binder sammen de kortikale områdene for det bestemte minnet. Etter 

gjentatt aktivering av de neokortikale områdene skjer en tidsavhengig reorganisering, en 

konsolideringsprosess, der minner blir løsrevet fra MTL-strukturene og lagret i neokorteks. 

Ved skader på MTL predikerer teorien en tidsmessig gradient for retrograd amnesi, der nyere 

minner er mer utsatt for hukommelsestap enn eldre (Alvarez & Squire, 1994). Teorien har 

blitt støttet opp av forskning på amnesipasienter (Bayley et al., 2005; Bayley et al., 2003; 

Reed & Squire, 1998) samt enkelte hjerneavbildningsstudier av friske forsøkspersoner (Niki 

& Luo, 2002; Piefke, Weiss, Zilles, Markowitsch, & Fink, 2003). 

Med årene har grunnantagelsen i Standard konsolideringsteori blitt utfordret av nyere 

teorier som hevder at hippocampus alltid er nødvendig i gjenkallingen av rike episodiske 

minner, uavhengig av minnets alder (Hassabis & Maguire, 2009). Nyere konstruksjonsteorier 

for episodisk hukommelse (Multiple Trace Theory, Nadel & Moscovitch, 1997; The 

constructive episodic simulation hypothesis, Schacter & Addis 2007a; Scene Construction 
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Theory, Hassabis & Maguire, 2007) antar i likhet med SCT at minnespor i utgangspunktet 

dannes gjennom hippocampus-neokortikale forbindelser, men ser gjenhentingen av 

episodiske minner som en dynamisk prosess der minnet konstrueres på nytt hver gang man 

tenker på det. Det er foreslått at for hver gang et episodisk minne hentes opp innkodes det på 

nytt gjennom disse forbindelsene, noe som resulterer i et distribuert sett av minnespor 

mellom hippocampus-komplekset og neokorteks (Nadel & Moscovitch, 1997).  

Essensielt for konstruksjonsteoriene er at de legger til grunn en forståelse av episodisk 

hukommelse som gjenopplevelsen av detaljrike og livaktige minner, og ikke bare gjenhenting 

av informasjon knyttet til tid eller kontekst. En innvending mot flere av pasientstudiene som 

støtter opp om SCT har vært at de ikke bruker tester som er sensitive nok for å måle 

episodisk hukommelse (Nadel, Samsonovich, Ryan, & Moscovitch, 2000; Steinvorth et al., 

2005). Ved å anvende tester som måler nettopp grad av gjenopplevelse for personlige erfarte 

hendelser, har man funnet at pasienter med skader på MTL-strukturene viser ugradert amnesi 

for episodiske minner (Rosenbaum et al., 2008; Steinvorth et al., 2005). Det settes altså 

”strengere krav” til hva som kan defineres som et episodisk minne. Teoriene antar at 

hippocampuskomplekset alltid vil være involvert i gjenhentingen av minner som oppleves 

som levende og detaljerte, og der personen har en reell følelse av å gjenoppleve hendelsen 

(Hassabis og Maguire 2009; Moscovitch, Nadel, Winocur, Gilboa, & Rosenbaum, 2006; 

Piolino et al., 2008; Winocur, Moscovitch, & Bontempi, 2010). Nyere evidens peker i tråd 

med dette mot at hippocampus er kritisk i gjenhenting av levende, detaljerte episodiske 

minner, uavhengig av alder (Hassabis & Maguire, 2009). Teoriene støttes videre opp av 

studier på amnesipasienter (Cipolotti et al., 2001; Rosenbaum et al., 2008; Steinvorth et al., 

2005) og hjerneavbildningsstudier (Gilboa, Winocur, Grady, Hevenor, & Moscovitch, 2004; 

Maguire, 2001; Ryan et al., 2001; Viard et al., 2010; Viard et al., 2007). 

Schacter og Addis (2007b) foreslår at en av hovedgrunnene til at det episodiske 

hukommelsessystemet kan anses som en konstruksjonsprosess, er at en viktig funksjon ved 

hukommelsen er å gjøre informasjon tilgjengelig for simuleringen av fremtidige hendelser. 

Det foreslås at tanker om fortidige og fremtidige hendelser benytter lignende informasjon og 

baserer seg på de samme underliggende prosessene (Schacter, Addis, & Buckner, 2007). I 

tråd med dette har flere studier funnet redusert evne til fremtidsforestillinger hos grupper som 

har nedsatt episodisk hukommelse og hippokampal atrofi, som pasienter med suicidal 

depresjon, personer med schizofreni og eldre (D'Argembeau, Raffard, & Van Der Linden, 

2008; Mullally & Maguire, 2014; Schacter et al., 2007; Williams et al., 1996). Antagelsen 

støttes videre av kognitive studier, hjerneavbildningsstudier og pasientstudier (Addis, Wong, 
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& Schacter, 2007; D’argembeau & Van Der Linden, 2004; Klein, Loftus, & Kihlstrom, 2002; 

Okuda et al., 2003; Szpunar, Watson, & McDermott, 2007; Tulving, Schacter, McLachlan, & 

Moscovitch, 1988). Man har blant annet funnet indikasjoner på at prosessene med å tenke på 

fortiden og se for seg fremtiden er assosiert med et spesifikt kjernesystem i hjernen som 

involverer prefrontale og mediale temporallappsregioner samt posteriore regioner (Schacter 

et al., 2007).  

Hassabis og Maguire (2007) har foreslått konseptet scenekonstruksjon som et samlende 

element i hippocampusavhengige prosesser, som episodisk hukommelse, fremtidstenkning, 

navigering og scenepersepsjon. Scenekonstruksjon defineres som ”mental generering og 

opprettholdelse av en kompleks og koherent scene eller hendelse” (Hassabis & Maguire, 

2009). Scenekonstruksjonsteorien hevder at ved gjenhenting av episodiske minner hentes 

elementer fra modalitetsspesifikke kortikale områder og plasseres i en spatial kontekst 

(scene), der komponentene bindes sammen (Hassabis & Maguire, 2009). Det foreslås at 

hippocampus primært fungerer som en fasilitator i denne konstruksjonsprosessen (Mullally & 

Maguire, 2014). Gjenopplevelsen av et rikt episodisk minne vil nesten alltid innebære 

kompleks visuell forestilling av hendelsen som utspiller seg i en spatial kontekst, og det 

samme gjelder forestilling av hendelser som kan utspille seg i fremtiden (Hassabis & 

Maguire, 2009). Teorien vektlegger at hippocampus ikke alene er ansvarlig for episodisk 

hukommelse, fremtidstenkning eller spatial navigering, men heller bidrar med det kritiske 

elementet scenekonstruksjon som alle prosessene fordrer (Mullally & Maguire, 2014). 

Empirisk støttes teorien av observasjoner som viser at pasienter med bilaterale skader på 

hippocampus har signifikante vansker med å konstruere fiktive forestillinger (Hassabis, 

Kumaran, Vann, & Maguire, 2007; Kurczek et al., 2015; Mullally, Intraub, & Maguire, 

2012). Videre fant Hassabis, Kumaran og Maguire (2007) aktivering av et felles nevralt 

nettverk for gjenhenting av episodiske minner og konstruerte forestillinger i et 

hjerneavbildningsstudie. 

Samlet hevder altså konstruksjonsteoriene at episodisk hukommelse er en 

konstruksjonsprosess der hippocampus spiller en viktig rolle i rekonstrueringen, og dermed 

gjenhentingen, av episodiske minner. Teoriene vil predikere at pasienter med skader i 

mediale temporallappsstrukturer vil ha nedsatt kvalitet på alle episodiske minner, uavhengig 

av minnets alder.  
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1.6 Testing av episodisk hukommelse i forskning og 

klinisk setting 
Når vi ser på de ovenstående teoriene, finner vi at de tradisjonelle listelæringsoppgavene i 

liten grad samsvarer med begrepet om episodisk hukommelse som en konstruksjonsprosess. 

Pause et al. (2013) hevder at et problem med verbale listelæringsoppgaver, som Rey Auditory 

Verbal Learning test (RAVLT; Schmidt, 1996), er at de ikke eksplisitt måler om den spatiale 

og temporale konteksten for innlæringen faktisk er gjenkalt. Videre trekkes det frem at i 

listelæringsoppgaver og billedgjenkjenningstester blir gjerne forsøkspersonen instruert til å 

memorisere læringsinnholdet, noe de hevder sannsynligvis aktiverer semantiske heller enn 

episodiske hukommelsessystemer for læring og konsolidering (Pause et al., 2013). Testene 

som blir brukt krever også gjerne høy verbal kompetanse (Pause et al., 2013), og det er 

nærliggende å anta at verbale evner vil virke inn på prestasjonene, uavhengig av om 

pasientene faktisk har nedsatt hukommelse. Dette er spesielt problematisk når man tar i 

betraktning at Taylor et al. (2010) fant at pasienter med nydiagnostisert epilepsi faktisk hadde 

nedsatt verbal flyt.  

Poenget med disse innvendingene er ikke at de tradisjonelle listelæringsoppgavene er 

uten verdi eller skal forkastes. Tvert imot er oppgavene både enkle å administrere og skåre, 

og gir verdifull informasjon om funksjon og patologi i temporallappene samt de kognitive 

svekkelsene ved TLE. Imidlertid kan det argumenteres for at det både i forskning og klinisk 

praksis kanskje også er behov for tester som måler det som fra et konstruksjonsperspektiv 

faktisk kan sies å være episodisk hukommelse. Dette fordi gjenopplevelsen av detaljrike og 

levende minner virker å fordre andre hukommelsesprosesser enn gjenhenting av enkel 

informasjon, og også påvirkes ulikt av hjernepatologi. Videre ser man i klinisk setting gjerne 

at når pasienter klager over hukommelsesvansker trekker de frem personlig erfarte hendelser 

som ferier og familiebesøk. Hvis dette er noe som preger pasientenes hverdag er det også noe 

vi ønsker å få frem ved utredning og testing. Tester som i større grad måler gjenopplevelse av 

personlige minner vil dermed kunne gi viktig tilleggsinformasjon om pasientenes 

hukommelsesvansker. Videre er det foreslått at kompleksiteten til denne formen for 

episodiske minner gjør at de er spesielt sårbare for sykdommer og lett blir forstyrret (Pause et 

al., 2013). Pause et al. (2013) argumenterer derfor for at episodisk hukommelsesfunksjon er 

en svært sensitiv indikator på tidlig hjernepatologi. Det er dermed mulig at en test som måler 

minnets kvalitative karakter vil plukke opp hukommelsesvansker tidligere enn for eksempel 

listelæringsoppgaver, og således være et mer sensitivt mål på hukommelsesvansker hos 
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nydiagnostiserte TLE-pasienter. Dette er det foreløpig ingen studier som har undersøkt. Det 

er imidlertid gjort mye forskning som undersøker episodisk minnekvalitet hos pasienter med 

kronisk TLE, og som vi skal se virker det som funnene herfra underbygger behovet for å rette 

mer fokus mot episodisk minnekvalitet også hos nydiagnostiserte pasienter.  

 

1.7 Autobiografisk episodisk hukommelse hos pasienter 

med kronisk TLE 
Som nevnt innledningsvis har nyere forskning på pasienten H.M avdekket at han 

demonstrerte alvorlig svekkelse i autobiografisk episodisk hukommelse for både nyere og 

eldre minner (Steinvorth et al., 2005) Dette ble målt gjennom Det autobiografiske intervjuet 

(AI), som går ut på at man skal fortelle så detaljert man kan om ulike personlige minner 

(Levine, Svoboda, Hay, Winocur, & Moscovitch, 2002). Forskningen på H.M.s episodiske 

hukommelse må sees i lys av at han på dette tidspunkt hadde levd med epilepsi og 

antiepileptiske medisiner i over 70 år, så det er vanskelig å si i hvilken grad 

hukommelsesnedsettelsen kan knyttes spesifikt til svekkelse i MTL-strukturene (McAndrews, 

2012).  

Imidlertid har forskning det siste tiåret etablert at evnen til å gjenkalle episodiske 

minner er svekket hos pasienter med TLE. Samlet viser forskningen at TLE-pasienter har 

nedsatt hukommelse for sted og tid for hendelser (Addis, Moscovitch, & McAndrews, 2007; 

Lechowicz et al., 2016; Viskontas et al., 2000; Voltzenlogel et al., 2006), og at de gir mindre 

fyldige og rike minnebeskrivelser enn friske kontroller (Viskontas et al., 2000; Voltzenlogel 

et al., 2006). Pasientgruppen ser ut til å ha vansker med å gjenkalle følelser og tanker knyttet 

til minnet, samt perseptuelle detaljer, som lyd og lukt (Addis, Moscovitch, et al., 2007; 

Lechowicz et al., 2016; St-Laurent, Moscovitch, Levine, & McAndrews, 2009). Noen studier 

finner at TLE-pasienter har særlige vansker med å generere perseptuelle detaljer for minnet, 

og lettere for å gjenkalle informasjon om selve hendelsen, som hva som skjedde og hvem 

som var til stede (St-Laurent et al., 2009; St‐Laurent, Moscovitch, Jadd, & McAndrews, 

2014). Videre er det funnet at pasientgruppen oftere oppgir å bare kjenne til minnet fremfor å 

faktisk huske det (Noulhiane et al., 2007). Resultatene fra disse studiene tyder i alt på at TLE-

pasienter har minner som er mindre levende og detaljerte enn friske kontroller. Evidens fra 

fMRI-studier indikerer også at hippocampus er involvert i gjenkallingen av detaljerte og 

levende minner (Addis, Moscovitch, Crawley, & McAndrews, 2004; Gilboa et al., 2004; 

Viard et al., 2007). 
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I motsetning til det som er fremkommet om episodisk hukommelse, er det ikke funnet 

forskjell på TLE-pasienter og friske kontroller hva gjelder evnen til å gjenkalle 

autobiografisk semantisk informasjon, som navn på skoler eller personer fra egen fortid 

(Addis, Moscovitch, et al., 2007; Lah, Grayson, Lee, & Miller, 2004; Lechowicz et al., 2016; 

St-Laurent et al., 2009; Viskontas et al., 2000; Voltzenlogel et al., 2006). Dette tyder på at 

temporallappspatologi er forbundet med nedsatt autobiografisk episodisk hukommelse og i 

mindre grad svikt i autobiografisk semantisk hukommelse.  

Det er fremdeles uklart hvordan høyre og venstre temporallapp spesifikt er involvert i 

gjenkallingen av personlig erfarte hendelser. Noen studier har vist vansker hos pasienter med 

venstresidig TLE (Leeman, Macklin, Schomer, & O’connor, 2009; Voltzenlogel et al., 2006), 

mens andre studier har vist vansker hos pasienter med høyresidig TLE (Lah, Lee, Grayson, & 

Miller, 2006; Múnera et al., 2014). 

Viktig å merke er at flere studier som måler episodisk hukommelse har funnet at TLE-

pasienter har vansker med å gjenkalle både eldre og nyere minner (Lah et al., 2006; Lah, Lee, 

Grayson, & Miller, 2008; Noulhiane et al., 2007; Viskontas et al., 2000; Voltzenlogel et al., 

2006). Dette strider altså med Standard konsolideringsteori som antar at eldre episodiske 

minner, i motsetning til nye, er uavhengig av MTL-strukturene. At det ikke er funnet en 

temporal gradient for gjenkallingsvanskene støtter opp om et konstruksjonsperspektiv på 

hukommelsen, som legger til grunn at MTL-strukturene er involvert i gjenhentingen av 

detaljerte og levende minner, uansett alder på minnet. 

Stadig flere studier av episodisk hukommelse bruker altså tester og metoder som 

forsøker å måle kvalitative aspekter ved minnet. Mer konkret har man for eksempel forsøkt å 

skåre forsøkspersonenes minnebeskrivelser ut ifra kategorier som ”deskriptiv rikhet” 

(Autobiografisk hukommelsesintervju, AMI; Kopelman, Wilson, & Baddeley, 1989), og 

”episodiske detaljer” knyttet til hendelse, sted, tid, perseptuell informasjon og følelse/tanke 

relatert til minnet (Det autobiografiske intervjuet, AI; Levine et al., 2002). Det er også gjort 

forsøk på å stille forsøkspersonene spesifikke spørsmål om hendelsen (specific probing) for å 

ytterligere måle grad av episodisk minnekvalitet (Levine et al., 2002). En annen mulighet er 

at episodisk minnekvalitet skåres av forsøkspersonene selv ut ifra kategorier som spesifisitet 

(dvs. enkeltstående/gjentakende hendelse), spatio-temporal situasjon og detaljrikhet 

(Noulhiane et al., 2007). 

Vi finner altså at en del nyere forskning anvender tester som i større grad samsvarer 

med en mer kompleks forståelse av begrepet episodisk hukommelse enn det som tradisjonelt 

har vært anvendt. Ved å måle kvalitative aspekter ved minnet og fokusere på selve 



	15	

minneopplevelsen er det mulig å avdekke mer spesifikke svekkelser i episodisk 

minnekvalitet, som standardiserte listelæringsoppgaver ikke har mulighet til. Eksamineringen 

av autobiografiske minner gir kanskje ikke en høy grad av eksperimentell kontroll, men det 

gir en innsikt i naturlige minneprosesser og de nevrale nettverkene som ligger bak disse 

(McAndrews, 2012). Kanskje kan de også i større grad reflektere hukommelsesvanskene 

pasientene opplever i hverdagen. Evidens fra TLE-pasienter taler mot en klar temporal 

gradient og heller for en konsistent svekkelse gjennom hele livsspennet. På grunnlag av flere 

måleskalaer har man funnet at også eldre minner hos kroniske TLE-pasienter er mindre 

levende og personlig relevante.  

Et helt essensielt spørsmål som gjenstår er imidlertid hva pasientene selv rapporterer 

som de største utfordringene knyttet til kognisjon og hukommelse. Er det slik at de 

tradisjonelle hukommelsestestene som benyttes i nevrokognitive studier og utredninger 

fanger opp de hukommelsesvanskene som pasientene møter på i hverdagen? Som vi skal se i 

det følgende er det ofte manglende samsvar mellom testresultater på tradisjonelle 

nevropsykologiske tester og pasienters selvopplevde hukommelsesvansker. I forlengelse av 

dette vil man kunne tenke seg at tester som tar sikte på å måle episodisk minnekvalitet, i 

større grad vil kunne henge sammen med pasientenes selvopplevde hukommelsesproblemer, 

enn de klassiske listelæringsoppgavene. 

 

1.8 Sammenhengen mellom subjektive og objektive 

hukommelsesvansker 
Man finner altså at kronisk TLE er forbundet med nedsatt hukommelse, målt gjennom både 

standardiserte nevropsykologiske tester og tester som spesifikt tar sikte på å måle 

autobiografisk episodisk hukommelse. I tråd med dette ser man at mange epilepsipasienter 

oppgir hukommelsesvansker knyttet til hverdagssituasjoner, og utfordringene manifesterer 

seg blant annet gjennom glemsel for navn, ord eller nylig ervervet informasjon (Elixhauser et 

al., 1999). Imidlertid er det gjerne mindre fokus på pasientenes subjektive 

hukommelsesvansker enn prestasjoner på nevropsykologiske tester (Huang, Hayman-Abello, 

Hayman-Abello, Derry, & McLachlan, 2014), og studier som ser på sammenhengen mellom 

selvrapporterte plager og ”objektive” prestasjoner finner varierende grad av samsvar 

(Giovagnoli, Mascheroni, & Avanzini, 1997; Hall, Isaac, & Harris, 2009). I denne 

sammenheng har man både funnet at pasienter som har nedsatt skåre på hukommelsestester 

ikke nødvendigvis rapporterer om subjektive plager (Witt & Helmstaedter, 2012), og at 
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pasienter rapporterer om subjektive hukommelsesplager som i liten grad reflekteres av 

nedsatt skåre på objektive hukommelsestester (Baños et al., 2004; Giovagnoli et al., 1997; 

Lineweaver, Naugle, Cafaro, Bingaman, & Lüders, 2004; Narayanan et al., 2012; Piazzini, 

Canevini, Maggiori, & Canger, 2001). Én årsak til dette kan være at man ikke tar høyde for 

hvilken pasientpopulasjon man tester. For eksempel er det mulig at pasienter med lavere 

premorbid fungering i liten grad plages av nedsatt hukommelse i hverdagen, mens pasienter 

med høyere premorbid nivå vil oppleve økende vansker sammenlignet med eget tidligere 

nivå. De selvrapporterte vanskene speiler dermed kanskje ikke nedsatt hukommelse 

sammenlignet med et normert gjennomsnitt, men pasientenes opplevelse av relativ forskjell 

fra sitt tidligere nivå (Hall et al., 2009). I tråd med dette finner Lineweaver, Naugle, Cafaro, 

Bingaman og Lüders (2004) en signifikant korrelasjon mellom testresultater og 

selvrapporterte vansker før og etter operasjon hos pasienter som viste nedgang i hukommelse, 

noe som tydet på at disse pasientene var sensitive til egen nedgang. Videre finner Giovagnoli 

(2013) at pasienter som undervurder egne kognitive evner har høyere utdannelse, er yngre og 

presterer bedre på nevropsykologiske tester enn de som overvurderer egne kognitive evner.  

Utover dette kan det manglende samsvaret mellom selvrapporterte 

hukommelsesvansker og prestasjoner på nevropsykologiske tester i hovedsak bety to ting: 1) 

De selvrapporterte vanskene speiler ikke reelle hukommelsesvansker, men tapper andre 

aspekter ved det å være pasient, som forventet nedsatt hukommelse eller depresjon. 2) De 

selvrapporterte hukommelsesvanskene reflekterer reelle hukommelsesproblemer som ikke 

avdekkes av de standardiserte testene. 

Til tross for at pasienter med psykiske lidelser ofte ekskluderes fra studier, har det 

fremkommet at pasienter med epilepsi har et signifikant høyere nivå av depresjon enn 

kontrollgruppen (Hall et al., 2009). Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom 

depresjon og angstrelaterte symptomer og subjektiv hukommelse hos pasienter med epilepsi 

(Au et al., 2006; Elixhauser et al., 1999; Giovagnoli et al., 1997). Samlet viser resultatene at 

de humørrelaterte variablene er en bedre prediktor for selvrapporterte hukommelsesplager 

enn tradisjonelle nevropsykologiske hukommelsestester (Au et al., 2006; Elixhauser et al., 

1999; Giovagnoli et al., 1997).  

Flere studier har forsøkt å finne mål på hukommelse som vil samsvare bedre med 

selvrapporterte plager enn de tradisjonelle hukommelsestestene. En mulig årsaksforklaring til 

diskrepansen mellom de objektive og subjektive målene er at standardiserte tester gjerne bare 

måler hukommelse over korte tidsperioder, og ikke tar høyde for hvordan informasjon lagres 

over tid. Accelerated forgetting (AF; Howard et al., 2010) eller accelerated long term 
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forgetting (ALF; Elliott, Isaac, & Muhlert, 2014) viser til fenomenet der minner blir innkodet 

og gjenhentet normalt over kortere tidsspenn (30 min), men så glemt raskere enn normalt 

over de neste dagene eller ukene (Elliott et al., 2014). Det er foreslått at pasienter med 

epilepsi viser tilnærmet normale prestasjoner kort tid etter innlæring, men så glemmer 

hendelsene dager eller uker etter de har forekommet (Narayanan et al., 2012). Fordi 

standardiserte tester av hukommelse typisk bare tester etter maksimalt 40 minutters utsettelse 

vil man ofte ikke oppdage ALF i vanlig klinisk praksis (Elliott et al., 2014). Elliott et al. 

(2014) hevder at foreliggende studier tyder på at ALF er karakteristisk i TLE-pasienter og at 

dette også bør tas høyde for i fremtidig forskning. Imidlertid er funnene på dette noe 

sprikende (Howard et al., 2010; Narayanan et al., 2012), i tillegg til at det er lite forskning 

som utforsker hvordan eventuelt forhøyet ALF henger sammen med selvrapporterte 

hukommelsesvansker. 

Videre har det blitt foreslått at de objektive testene har for lav økologisk validitet og 

derfor i liten grad kan generaliseres til faktiske vansker i dagliglivet (Hall et al., 2009). For å 

undersøke dette har flere studier prøvd å utvikle objektive testprosedyrer med en mer 

virkelighetsnær profil. Det har vært forsøkt å lage objektive tester der forsøkspersonene får i 

oppgave å huske aspekter ved simulerte dagligdagse hendelser, som å finne en gjemt 

gjenstand (Elixhauser et al., 1999) eller huske aspekter ved nevropsykologiske testinger, som 

prosedyrer eller lignende (Helmstaedter, Hauff, & Elger, 1998). Tanken er at disse testene 

måler komponenter som ligger noe nærmere aspektene som måles ved selvrapporterte 

vansker enn de tradisjonelle listelæringsoppgavene. Likevel finner man fremdeles relativt lite 

sammenheng mellom testresultatene og selvrapporterte plager (Elixhauser et al., 1999; 

Helmstaedter et al., 1998).  

Det er i alt mange faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom objektiv og 

subjektiv hukommelse, deriblant metodologiske svakheter og pasientvariabler som høy 

premorbid fungering og depresjon og humørrelaterte symptomer. Til tross for at noen studier 

har forsøkt å ta høyde for en eller flere av de ovennevnte variablene, vil vi argumentere for at 

feltet fremdeles er for lite utforsket til å anta at de subjektive hukommelsesplagene ikke er 

reelle. Oss bekjent er det foreløpig ingen studier som ser på sammenhengen mellom objektive 

og subjektive hukommelsesvansker hos pasienter med nydiagnostisert TLE. For epilepsifeltet 

er funnene om manglende samsvar mellom objektive og subjektive hukommelsestester av 

særlig klinisk betydning ettersom objektive tester ofte er en del av prosedyrene når man skal 

vurdere mulighet for og utfall av kirurgi (Helmstaedter et al., 1998). Det er videre lite 

utforsket hvilke grunnleggende hukommelsesfunksjoner som ligger under de selvrapporterte 
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vanskene, altså om det er semantiske eller episodiske hukommelsesfunksjoner. Hvis de 

selvrapporterte vanskene grunner i nedsatt episodisk hukommelse og nedsatt skåre på de 

nevropsykologiske testresultatene ikke gjør det, vil dette kunne være med på å forklare 

diskrepansen mellom resultatene.  

I denne studien vil vi undersøke sammenhengen mellom objektiv og subjektiv 

hukommelse ved å benytte en mer virkelighetsnær test for episodisk minnekvalitet, i tillegg 

til å ta høyde for hvordan faktorer som depresjon, ALF og premorbid nivå vil kunne virke inn 

på målene.  

 

1.9 Sammenheng mellom episodisk minnekvalitet og 

resultater på standardiserte tester 
Til slutt er det interessant å utforske hvordan episodisk hukommelse, som definert av 

konstruksjonsteoriene, henger sammen med den type hukommelse som måles gjennom 

standardiserte hukommelsestester. I et konstruksjonsperspektiv på hukommelse vil man tenke 

at tradisjonelle listelæringsoppgaver baserer seg mer på semantiske hukommelsesfunksjoner 

enn hva tester for mer komplekse episodiske minner gjør. Vi kan likevel ikke anta at de ulike 

hukommelsesdomenene er helt atskilt. Mer spesifikt tyder jo nettopp forskning på nedsatt 

episodisk hukommelse (Addis, Moscovitch, et al., 2007; Lechowicz et al., 2016; Noulhiane et 

al., 2007; St-Laurent et al., 2009; St‐Laurent et al., 2014) og svakere resultater på 

tradisjonelle hukommelsestester (Helmstaedter, 2002; Leritz et al., 2006; Witt & 

Helmstaedter, 2012) hos kroniske TLE-pasienter. Dersom vi finner det samme mønsteret i 

nydiagnostiserte TLE-pasienter i den foreliggende studien, og antar at underliggende 

temporallapspatologi er årsaken til begge deler, vil vi anta at testresultatene vil ha en svak, 

men positiv korrelasjon.  

 

1.10 Målsetting og hypoteser 
Helt siden studien av H.M har altså forskning på epilepsipasienter bidratt til økt forståelse av 

hukommelsesprosesser for episodiske minner. I den aktuelle studien ønsker vi å undersøke 

episodisk minneopplevelse hos nydiagnostiserte TLE-pasienter med en test som tar høyde for 

kvalitative aspekter ved slike minner, som for eksempel om de er levende og detaljerte. Dette 

er i overenstemmelse med en nyere forståelse av hva som kjennetegner episodisk minner, og 

teorier som anser hukommelsen som en konstruksjonsprosess. Studien ønsker på denne 



	19	

måten å bidra til grunnforskning på episodisk minneopplevelse. Det eksisterer lite forskning 

på hukommelse hos nydiagnostiserte TLE-pasienter. Oss bekjent har ingen studier sett på 

episodisk hukommelse i denne pasientgruppen, utover en tidligere innlevert hovedoppgave 

som baserer seg på et mindre utvalg forsøkspersoner fra ProTLE (Grahl, 2015).Vi 

argumenterer derfor for at studien vil kunne bidra med klinisk relevant informasjon om 

hukommelsesfunksjon hos nydiagnostiserte TLE-pasienter.  

Mer spesifikt ønsker vi å undersøke om pasientene har nedsatt episodisk minnekvalitet 

allerede ved diagnosetidspunkt, og om skårer på episodisk minnekvalitet korrelerer med 

skårer på selvrapporterte hukommelsesproblemer. Vi vil også se på hvordan skårer på 

episodisk minnekvalitet henger sammen med skårer på standardiserte hukommelsestester. 

Resultatene fra undersøkelsen vil være et sammenligningsgrunnlag for senere retester, og 

studien vil på sikt kunne belyse spørsmålet om TLE er en progressiv sykdom.  

På bakgrunn av overstående teoretiske og empiriske implikasjoner har vi tre tentative 

hypoteser:  

1. Pasientgruppen vil ha nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet med 

kontrollgruppen. Antagelsen er gjort på bakgrunn av forskning som har vist at 

nydiagnostiserte TLE-pasienter viser tegn til nedsatt verbal og visuell hukommelse. I 

tillegg har et betydelig antall studier funnet at kroniske TLE-pasienter har nedsatt 

episodisk hukommelse. 

2. Skårer på episodisk minnekvalitet vil predikere selvrapporterte hukommelsesvansker 

bedre enn tradisjonelle nevropsykologiske tester. Vi mener det er nærliggende å tro at 

en episodisk minnetest som tar høyde for kvalitative aspekter ved minnet, som 

hvorvidt det er levende, detaljrikt og sammenhengende, er tettere knyttet opp til de 

hukommelsesproblemene pasientene opplever i hverdagen enn tester som måler 

hukommelse for lister med ord/figurer. 

3. Skårene på episodisk minnekvalitet vil ha en svak, men positiv, korrelasjon med 

skårer på standardiserte nevropsykologiske tester. Dette knyttes til en antagelse om at 

svekket episodisk minnekvalitet reflekterer et annet aspekt ved hukommelsen enn 

nedsatt prestasjon på standardiserte tester, men at underliggende 

temporallappspatologi er årsaken til begge deler. 
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2 Metode 
2.1 Utvalg 
Deltagerne i studien er en del av ProTLE, en prospektiv longitudinell studie som er et 

samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus (Nevrologisk avdeling og Spesialsykehuset for 

epilepsi (SSE)) og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Studien har som målsetting 

å følge nydiagnostiserte TLE-pasienter over en 10-års periode og undersøker deltagerne ved 

inntak, samt etter ett, to, fem og ti år. Den foreliggende studien begrenser seg til 

undersøkelsene ved diagnosetidspunkt. Undersøkelsene innebærer ingen kjent helserisiko, 

men kan oppleves som krevende. Deltagere med omfattende kognitive vansker blir tilbudt 

oppfølging. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK sør-øst).  

Pasientene er rekruttert fortløpende gjennom lokale nevrologiske avdelinger i Norge. 

Rekrutteringen ble påbegynt i januar 2014, og 19 pasienter og 13 kontroller fra prosjektet var 

inkludert ved tidspunktet for analysene i denne oppgaven. Kriteriene for å inkluderes som 

pasient i ProTLE er at man er i aldersgruppen 12-58 år, er motivert for å delta i studien og har 

fått diagnosen TLE i løpet av de siste 2 årene. Diagnosen stilles i hovedsak på bakgrunn av 

anfallssemiologi (dvs. hvordan anfallene arter seg) og EEG, men ikke alle pasientene har 

patologisk EEG. Dette fordi personer med TLE kan ha normalt EEG utenom anfall, og det er 

svært sjelden man får målt selve anfallet i løpet av et standard EEG-opptak. For utvalget i den 

aktuelle studien finner vi at 11 (57,9%) av pasientene har EEG-funn basert på kliniske EEG-

undersøkelser. Videre har 9 av pasientene tegn til lateralisering ved EEG, der 6 pasienter har 

venstresidig fokus og 3 av pasientene har høyresidig fokus. 

 3 (15,5%) av pasientene har positiv MR-diagnostikk. En av pasientene har fått påvist 

et lite meningoencephalocele, det vil si utposning av hjernevev, basalt i venstre temporallapp. 

Dette kan være et mulig fokus for epilepsien, men dette er ikke stadfestet. Lesjonen er ikke i 

forbindelse med hippocampus/mesiale strukturer. En av pasientene har tegn til en minimal 

blødningsrest i temporallappen, som kun var synlig på en av de mest sensitive sekvensene 

(SWI). Det er usikkert om dette har klinisk betydning for epilepsien, men det kan ikke 

utelukkes at skaden har betydning for kognitiv funksjon. En av pasientene har tegn til en 

signaløkning i corpus callosum, av ukjent klinisk betydning, som ikke tillegges vekt med 

tanke på epilepsidiagnostikken. Det er ingen tegn til hippokampal sklerose hos noen av 

pasientene. Vi tror dette har minimal betydning for resultatene. 
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Eksklusjonskriteriene i studien inkluderer tidligere hjernekirurgi, svulster, kortikale 

dysplasier i temporallappene, vaskulære malformasjoner, limbisk encefalitt, pågående 

alvorlige kroniske medisinske tilstander, kontraindikasjon ved MR-undersøkelse, alvorlig 

psykisk lidelse og alkohol- eller stoffmisbruk. Pasientene rekrutteres fra hele landet, men er 

primært fra østlandsområdet. Hver pasient ble bedt om å finne en kontrollperson som matchet 

dem i alder, kjønn og utdanning. Der pasienten ikke klarte dette ble kontroller rekruttert av 

ProTLE gjennom oppslag på Rikshospitalet og rekruttering blant bekjente. Ved inklusjon i 

studien ble det hentet inn kliniske og demografiske data som medikasjon, selvrapporterte 

hukommelsesproblemer, utdanning og arbeidssituasjon.  

Når vi ser på utdanning ser vi at 9 (47.4%) av pasientene har videregående som høyeste 

utdanning, 2 (10.5%) har fagbrev og 8 (42.1%) har gått på høyskole eller universitet. I 

kontrollgruppen i ProTLE har 9 (69.2%) videregående som høyeste utdanning, mens 4 

(30.8%) har gått på høyskole eller universitet. 

I tillegg er det inkludert til sammen 43 kontroller fra prosjektet Biologiske prediktorer 

for hukommelse (tidligere kalt Kognisjon og plastisitet gjennom livsløpet) som gjennomføres 

av forskningsgruppen Livstidsendringer i hjerne og kognisjon ved Psykologisk Institutt ved 

Universitetet i Oslo. Kontrollene ble inkludert fordi det manglet noen matchede kontroller i 

ProTLE, i tillegg til at vi vet lite om hvordan en normalbefolkning presterer/responderer på 

testen for episodisk minnekvalitet, og det derfor er nødvendig med et større 

sammenligningsgrunnlag ved analysene av denne testen. Kontrollene er rekruttert 

hovedsakelig gjennom annonser i avisen, og eksklusjonskriterier i studien er sentralnervøse 

skader/sykdom, medisinering som påvirker sentralnervesystemet, pågående psykologisk 

behandling og kontraindikasjoner ved MR-scanning. En forutsetning for inklusjon i studien 

er også skåre på ≥26 på Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, & 

McHugh), ≤16 på Beck Depression Inventory (BDI; Beck & Steer, 1987) og ≥85 på 

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI; Wechsler, 1999). Deltagerne ble testet 

på første tidspunkt i perioden 2006-2008 og på andre tidspunkt i perioden 2011-2012. 

Resultatene på WASI er hentet fra første testtidspunkt, og resultatene fra testen for episodisk 

minnekvalitet er hentet fra andre tidspunkt. Seks av kontrollene ble matchet med ProTLE-

pasientene som manglet matchede kontroller på kjønn, utdanning og alder så langt det lot seg 

gjøre. De øvrige kontrollene er matchet med hele utvalget av ProTLE-pasienter på alder så 

langt det lot seg gjøre.  
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2.1.1 Demografiske karakteristika og IQ 
TLE-pasienter sammenlignet med matchede kontroller inkludert i ProTLE  
Tabell 1 

 
 

TLE 
M (SD) 
(n=19) 

Kontrollgruppe  
M (SD) 
(n=13) 

p-verdi Cohen`s d 

Alder 31.47 (11.98) 29.23 (11.11) .57 .19 
WASI IQ 114.21 (12.00) 114.23 (11.55) .996 .001 
Ordforståelse 58.90 (5.36) 58.85 (7.01) .98 .01 
Matriser 56.84 (10.84) 57.31 (8.00) .90 .05 

 

Som vi ser i tabell 1 fremkommer det ingen signifikante forskjeller i alder og estimert IQ 

mellom pasient- og kontrollgruppen inkludert i ProTLE . 

 

TLE-pasienter sammenlignet med en utvidet kontrollgruppe fra Biologiske prediktorer 

for hukommelse 
Tabell 2 

 TLE 
M (SD) 
(n=19) 

Utvidet 
kontrollgruppe  
M (SD) 
(n=56) 

p-verdi Cohen`s d 

Alder 31.47 (11.98) 32.16 (11.20) .82 .059 
WASI IQ 114.21 (12.00) 113.45 (8.71) .77 .072 
Ordforståelse 58.90 (5.36) 54.05 (7.66) .01* .733 
Matriser 56.84 (10.84) 61.38 (5.90) .10 .330 

*p<.05 **p<.01, kursiv skrift: gruppene hadde signifikant forskjellig varians på Levene´s Test for Equality of Variances (p<.05) p-verdi er 
oppgitt heretter 

 

Det fremkommer heller ingen signifikante forskjeller i alder og estimert fullskala IQ mellom 

pasientgruppen og den utvidete kontrollgruppen, men TLE-gruppen gjør det signifikant bedre 

på deltesten Ordforståelse (se tabell 2). Kontrollgruppen presterer over TLE-gruppen på 

deltesten Matriser, men etter korrigering for ulik varians (der vi ser langt mer varians i 

pasientgruppen enn kontrollgruppen) når ikke denne forskjellen statistisk signifikans.  

 

2.2 Undersøkelsesprosedyre 
Deltagerne som er en del av ProTLE har gjennomgått et bredt nevropsykologisk testbatteri 

som en del av en hel dag med undersøkelser på Rikshospitalet. Testingen er gjennomført på 

et eget avgrenset kontor av u.t. Kaja Thorshaug, Simon Grahl og spesialist i klinisk 

nevropsykologi (Ylva Østby). Gjennomføringen av testbatteriet tar omkring to timer, og det 

har blitt lagt inn pauser etter behov. For å kontrollere for mulige effekter av andre prosedyrer 

har testtidspunkt variert fra morgen til ettermiddag, så langt det har vært mulig. Testbatteriet 
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består hovedsakelig av velkjente, standardiserte og validerte nevropsykologiske tester, med 

unntak av testen for episodisk minnekvalitet. Testene som er anvendt i analysene i den 

foreliggende studien vil i korthet gjennomgås under, med en mer utdypende beskrivelse av 

testen for episodisk minnekvalitet.   

Kontrollpersonene som er hentet fra det pågående prosjektet Biologiske prediktorer for 

hukommelse har også gjennomgått brede nevropsykologiske testbatterier som tar i overkant 

av tre timer. Testene i prosjektet gjennomføres av doktorgradsstipendiater og vitenskapelig 

assistenter i gruppa, deriblant u.t. Johanne Torper Solem. Til den foreliggende studien brukes 

bare WASI Ordforståelse og Matriser samt testen for episodisk minnekvalitet i analyser fra 

disse forsøkspersonene.  

 

2.3 Generelt evnenivå 
Generelt evnenivå estimeres ut ifra to deltester (Ordforståelse og Matriser) fra Wechsler 

Abbreviated Scale of Intelligence (WASI; Wechsler, 1999) som har blitt administrert både i 

ProTLE og Biologiske prediktorer for hukommelse. Råskårene til testene blir regnet om til T-

skårer før de danner grunnlag for estimat av generelt evnenivå (Wechsler, 1999). 

 

2.4 Innlæring og hukommelse 
Som mål på verbal innlæring og hukommelse brukes Rey Auditory Verbal Learning test 

(RAVLT; Schmidt, 1996). Testen er en listelæringsoppgave der testleder leser opp en liste 

med 15 ord, fem ganger, og forsøkspersonen skal gjenta listen hver gang. Det administreres 

deretter en interferensliste, det vil si en ny liste med ord, som forsøkspersonen også skal 

gjenta. Forsøkspersonen blir så bedt om å umiddelbart gjenkalle så mange ord vedkommende 

husker fra den første lista med ord. Etter 30 minutter og senere 24 timer blir forsøkspersonen 

igjen bedt om å gjenkalle så mange ord hen husker fra den første lista med ord. 

Målene/variablene som benyttes i våre analyser er som følger: Total innlæring, umiddelbar 

gjenkalling, utsatt gjenkalling 30 minutter, utsatt gjenkalling 24 timer. Sammenlignet med 

andre verbale hukommelsestester (California verbal learning test og Wechler memory scale, 

revised) har RAVLT vist seg å være den testen som har lavest korrelasjon med andre 

nevropsykologiske mål, som språkfunksjon og oppmerksomhet (Helmstaedter, Wietzke, & 

Lutz, 2009). Testen kan derfor anses som et relativt rent mål på verbal innlæring og 

hukommelse.  
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For å måle visuell innlæring og hukommelse brukes Aggie Figures Learning Test 

(AFLT; Majdan, Sziklas, & Jones-Gotman, 1996). Denne testen er utviklet som en ekvivalent 

til RAVLT, og er derfor bygget opp på samme måte. Forsøkspersonene får se en liste med 15 

figurer, fem ganger, og skal etter hver gang tegne så mange av figurene de husker så nøyaktig 

som mulig. Hver figur fremvises i tre sekunder. Etter fem innlæringsrunder for den første 

lista med figurer, administreres en interferensliste, og forsøkspersonen skal deretter tegne 

figurene de husker umiddelbart og så igjen etter 30 minutter og 24 timer. Figurene som 

benyttes er abstrakte for at de ikke skal verbaliseres, slik at testen skal være et renest mulig 

mål på visuell innlæring/hukommelse. For at figuren skal få uttelling ved skåring (1 poeng 

per riktig tegnet figur) må den være lett å kjenne igjen og ikke kunne forveksles med andre 

figurer fra lista, men den kan inneholde feil som f.eks. ekstra strek, speilvending el.l. 

Variablene som inngår i våre analyser er tilsvarende som for RAVLT: Total innlæring, 

umiddelbar gjenkalling, utsatt gjenkalling 30 minutter og utsatt gjenkalling 24 timer. 

AFLT er laget som en visuell ekvivalent til RAVLT med det formål å sammenligne 

integritet i høyre og venstre hippocampus i forbindelse med operasjonsutredning hos 

pasienter med refraktær epilepsi (Majdan et al., 1996). Man finner at friske deltagere får 

tilnærmet ekvivalente resultater på de to testene, mens pasienter med reseksjon av høyre 

temporallapp presterer signifikant svakere enn friske kontrollpersoner og pasienter med 

reseksjon av venstre temporallapp (Majdan et al., 1996). 

Testen for episodisk minnekvalitet er todelt og basert på en mye brukt stikkordsoppgave 

(Schacter et al., 2007) samt en oversatt versjon av The Memory Experiences Questionnaire 

(Sutin & Robins, 2007; Østby et al., 2012) som måler den fenomenologiske kvaliteten ved 

episodiske minner. Testen administreres digitalt gjennom Microsoft Powerpoint 2010, og blir 

forklart i sin helhet til forsøkspersonene før de starter. Oppgaven går ut på at 

forsøkspersonene får se et stikkord på skjermen (f.eks. sykkel), som de skal bruke for å finne 

fram til en personlig opplevd hendelse. Minnet skal ha funnet sted i løpet av de siste to årene 

og være en avgrenset hendelse som ikke strekker seg over mer enn et par timer. De får 40 

sekunder til å tenke på hvert minne med lukkede øyne, før de skal fylle ut et spørreskjema for 

å beskrive opplevelsen. Det er til sammen tre oppgaver. Spørreskjemaet består av 12 

påstander, hvor hver påstand skåres på en skala fra 1 til 5, fra henholdsvis ”helt uenig” til 

”helt enig”. Sentrale fenomenologiske aspekter ved minnene måles gjennom subskalaene 

perspektiv (”Jeg så hendelsen gjennom mine egne øyne”), koherens (”Rekkefølgen på det 

som skjedde var tydelig.”), livaktighet (”Det var livaktig, nesten som å være der”) og 

sensoriske detaljer (”Jeg så for meg mye, for eksempel ansikter, ting, farger.”). I tillegg 
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estimeres også en totalskåre for opplevd minnekvalitet basert på gjennomsnittet fra 

subskalaene. Testen er valgt fordi den måler flere sentrale aspekter ved episodisk 

minneopplevelse; virker minnet levende, kan man fornemme sanseopplevelser som lyd eller 

lukt, og fremstår minnet som helhetlig? Man kan dermed anta at testen er et bedre mål for 

episodisk minneopplevelse enn tradisjonelle listelæringsoppgaver. Videre vil den være godt 

egnet til å bruke i klinisk setting, da den er enkel å administrere og tar betydelig kortere tid 

enn for eksempel Det autobiografiske intervjuet (AI) og Det autobiografiske 

hukommelsesintervjuet (AMI). En annen fordel med testen er at man i stor grad unngår 

utfordringer knyttet til interraterreliabilitet, fordi det ikke er opp til testadministrator å 

vurdere hva som anses som episodiske detaljer (jmf. AMI), men forsøkspersonene selv som 

skårer minneopplevelsen gjennom et spørreskjema. At minnene ikke skal beskrives med ord 

gjør også at testen i mindre grad baserer seg på verbale evner, og man unngår slik at språklige 

ferdigheter virker som en konfunderende variabel.  

 

2.5 Selvrapportert hukommelse og depresjon 
Spørreskjemaet Quality of life in Epilepsi Inventory (QOLIE-89) ble brukt som mål på 

selvrapporterte hukommelsesvansker og depresjon. QOLIE-89 er utviklet som et mål på 

livskvalitet hos pasienter med epilepsi, og består i alt av 17 ulike mål. Skjemaet for 

selvrapportert hukommelse består av et innledningsspørsmål der deltagerne skal rangere hvor 

mye hukommelsesproblemer de har opplevd de siste ukene på en skala fra 1 til 4, der 1 er ”en 

hel del” og 4 ”ikke i det hele tatt”. Videre får deltagerne spørsmål om å rangere hvor ofte de 

har hatt problemer med å huske fire spesifikke ting i dagliglivet (navn, hvor de har lagt ting, 

ting de blir fortalt og ting de har lest). De skal rangere hvor ofte problemene oppstår i 

hverdagen på en skala fra 1 til 6, der 1 er ”hele tiden” og 6 ”ikke i det hele tatt”. Skjemaet 

skiller ikke mellom verbal og visuell hukommelse (Hall et al., 2009), og en studie har for 

eksempel funnet korrelasjon mellom skjemaet og verbal, men ikke visuell hukommelse (Au 

et al., 2006). Man vil kunne se for seg at hukommelse for navn for eksempel vil være mer 

knyttet til verbal hukommelse, mens hukommelse for hvor man har lagt ting kan være mer 

knyttet til visuell hukommelse. I analysene har vi derfor valgt å se på de ulike spørsmålene 

separat i tillegg til en totalskåre for selvrapportert hukommelse, som er et gjennomsnitt av 

disse skårene.  

Skjemaet for depressive symptomer består av til sammen ni påstander der deltagerne 

skal rangere hvordan de har følt seg de siste fire ukene, som hvor ofte de har vært nervøse, 
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utslitte eller fulle av energi. Også her brukes en skala fra 1 til 6 der 1 er ”hele tiden” og 6 

”ikke i det hele tatt.” Det er viktig å fremheve at dette ikke er et klinisk mål på depresjon, 

men en indikator på depressive symptomer. Som totalskåre for depressive symptomer regnes 

et gjennomsnitt av disse skårene, der ”positive” testledd reverseres og lav skåre indikerer 

flere depressive symptomer.  

 

2.6 Statistiske analyser 
De statistiske analysene er gjennomført ved hjelp av SPSS (versjon22). Antagelser om 

homogen varians ble undersøkt ved å bruke Levene’s test of homogeneity of variance (Field, 

2009). For å sammenligne resultatene til pasient- og kontrollgruppen på de 

nevropsykologiske testene benyttet vi oss av uavhengige t-tester (independent t-tests). 

Gruppene ble sammenlignet på følgende variabler: Verbal hukommelse (RAVLT), visuell 

hukommelse (AFLT), episodisk minnekvalitet, selvrapportert hukommelse og depresjon.  

Sammenligningen av episodisk minnekvalitet inkluderte den utvidede kontrollgruppen 

fra Biologiske prediktorer for hukommelse, mens øvrige sammenligninger kun inkluderte 

kontrollgruppen fra ProTLE. For samtlige resultater har vi regnet ut Cohen’s d (Cohen, 

1988), da det er nyttig å undersøke effektstørrelsen av resultatene uavhengig av 

signifikansnivå. Effektstørrelsene basert på Cohens’s d kan klassifiseres som følger: .2-.5 = 

liten, .5-.8 = middels, > .8 = stor (Cohen, 1988). Disse grenseverdiene er ikke rigide, men kan 

brukes som en indikasjon på hvordan man bør forholde seg til de oppgitte effektstørrelsene.  

For å undersøke sammenhengen mellom selvrapportert hukommelse og episodisk 

minnekvalitet har vi gjennomført en bivariat korrelasjonsanalyse. Korrelasjonsanalysen 

inkluderte hvert av de fem testleddene fra QOLIE-89, samt en sammenlagt skåre for 

selvopplevd hukommelse, og hver av de fire subskalaene samt totalskåren fra den episodiske 

minnetesten. For alle signifikante forhold mellom episodisk minnekvalitet og selvrapportert 

hukommelse undersøkte vi effekten av depressive symptomer som konfunderende variabel 

gjennom partiell korrelasjonsanalyse. Vi har også anvendt en bivariat korrelasjonsanalyse for 

å se på sammenhengen mellom selvrapportert hukommelse og depresjon i pasientgruppen. 

Videre har vi anvendt bivariat korrelasjonsanalyse for å undersøke sammenhengen mellom 

selvrapportert hukommelse og visuell og verbal hukommelse, og for å se på sammenhengen 

mellom episodisk minnekvalitet og visuell og verbal hukommelse. Også her har vi brukt 

Cohens (1988) retningslinjer, som foreslår å klassifisere korrelasjonene som små hvis r=.1-
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.29, moderate hvis r=.30-.49 og store hvis r=.50-1. Kjønnsfordelingen i pasient- og 

kontrollgruppa har blitt undersøkt ved hjelp av Chi-square. 

I analyser med multiple sammenligninger (som den foreliggende studien) kan den 

såkalte Bonferroni-korreksjonen brukes for å redusere type I-feil (avvisning av Ho når Ho er 

sann; Nagakawa, 2004). I et lite utvalg er imidlertid sannsynligheten for å gjøre en type II-feil 

(å ikke avvise Ho når er Ho er feil) allerede forhøyet (Field, 2009) og bruk av Bonferroni-

korreksjonen vil øke sannsynligheten for type II-feil ytterligere (Nakagawa, 2004). Vi har 

derfor valgt å ikke korrigere for multiple sammenligninger i analysene.  
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3 Resultater 
 

3.1 Resultater på standardiserte tester 
Tabell 3 

  TLE 
M (SD) 
(n=19) 

Kontroll 
M (SD) 
(n=13) 

t-verdi 
(df) 

p-verdi Cohen`s 
d 

Visuell 
innlæring og 
hukommelse 

      

 AFLT total 
innlæring 

44.11 (12.94) 51.54 (6.40) -2.15 
(27.88) 

.04* -.73 

 AFLT umiddelbar 
gjenkalling 

10.68 (3.42) 12.46 (1.39) -2.03 
(25.53) 

.05 -.68 

 AFLT utsatt 
gjenkalling 30 
min 

10.95 (3.60) 13.38 (1.45) -2.66 
(25.38) 

.01* -.89 

 AFLT utsatt 
gjenkalling 24t  
 

10.78 (3.49) 
(n=14) 

12.82 (1.99) 
(n=11) 

-1.72 (23) .10 -.72 

Verbal 
innlæring og 
hukommelse 

      

 RAVLT total 
innlæring 

57.42 (10.17) 56.23 (7.99) 
  

.35 (30) .73 .13 

 RAVLT 
umiddelbar 
gjenkalling 

12.26 (3.33) 12.31 (2.25) 
 

-.04 (30) .97 -.01 

 RAVLT utsatt 
gjenkalling 30 
min 

11.37 (3.56) 11.92 (2.43) -.49 (30) .63 -.18 

 RAVLT utsatt 
gjenkalling 24t  

9.88 (3.83) 
(n=16) 

10.80 (2.94) 
(n=10) 

-.65 (24) .52 -.27 

*p<.05 **p<.01 kursiv skrift: gruppene hadde signifikant forskjellig varians på Levene´s Test for Equality of 
Variances (p<.05), t-verdi og p-verdi er oppgitt heretter, fet skrift: effektstørrelsen regnes som stor 

 

Som vi ser i tabell 3 presterer pasientene signifikant dårligere enn kontrollene på AFLT total 

innlæring og utsatt gjenkalling 30 minutter. Forskjellen i umiddelbar gjenkalling når så vidt 

ikke statistisk signifikans (p=.05). Totalt lærer pasientene i gjennomsnitt 7,4 figurer mindre 

over de fem innlæringsforsøkene (d=.73). Etter administrering av interferensliste husker 

pasientene i snitt 1,8 figurer mindre (d=.68). Pasientene husker også i snitt 2,4 figurer mindre 

ved utsatt gjenkalling 30 minutter (d=.89). Det fremkommer ingen signifikant forskjell 

mellom pasientene og kontrollgruppen på AFLT utsatt gjenkalling 24 timer, men vi ser også 

her en tendens til at pasientgruppen gjør det dårligere og i snitt husker 2 figurer mindre enn 

kontrollgruppen (d=.72). Grunnet manglende data var bare 14 pasienter og 11 kontroller med 

i denne analysen, noe som kan være med på å forklare hvorfor forskjellen ikke når statistisk 

signifikans.  
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Resultatene viser ingen signifikant forskjell på testene for verbal innlæring og 

hukommelse og heller ingen moderate eller store effektstørrelser. På grunn av manglende 

data er bare 16 pasienter og 10 kontroller inkludert i analysen av RAVLT utsatt gjenkalling 

24 timer.  

 

3.2 Episodisk minnekvalitet 
3.2.1 TLE-pasienter sammenlignet med matchede kontroller inkludert i 

ProTLE 
Tabell 4 
 TLE 

M (SD) 
(n=19) 

Kontroll 
M (SD) 
(n=13) 

t-verdi (df) p-verdi Cohen`s d 

      
Livaktighet 3.39 (.75) 4.15 (.40) -3.35 (30) .002** -1.26 
Sensoriske 
detaljer 

3.08 (.81) 3.90 (.66) -3.05 (30) .005** -1.11 

Koherens 3.67 (.54) 4.08 (.56) -2.11 (30) .04* -.75 
Perspektiv 3.64 (.91) 3.57 (.87) .20 (30) .85 .08 
Totalt opplevd 
minnekvalitet 

3.45 (.54) 3.96 (.36) -2.93 (30) .006** -1.11 

*p<.05 **p<.01,fet skrift: effektstørrelsen regnes som stor 
 

Når vi sammenligner pasientene og kontrollgruppen i ProTLE på opplevd minnekvalitet, ser 

vi at pasientene skårer signifikant lavere enn kontrollene på alle områder unntatt perspektiv 

(se tabell 4 og figur 1). Pasient- og kontrollgruppen ser altså ikke ut til å oppleve minnene fra 

ulike perspektiver. Totalt sett virker pasientene å ha nedsatt fenomenologisk minnekvalitet 

(totalt opplevd minnekvalitet p=.006). Pasientene beskriver minnene som signifikant mindre 

sammenhengende og mer fragmenterte enn kontrollgruppen (koherens, p=.04), og oppgir 

færre sensoriske detaljer ved gjenoppleving av minnene (p=.005). Pasientene opplever også 

minnene som mindre livaktige enn kontrollene (p=.002).  
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Figur 1. Gjennomsnittlige resultater på den episodiske minneoppgaven for TLE-pasienter (blått) og kontroller 
fra ProTLE (grønt) 

 

3.2.2 TLE-pasienter sammenlignet med en utvidet kontrollgruppe  
Tabell 5 
 TLE 

M (SD) 
(n=19) 

Kontroll 
M (SD) 
(n=56) 

t-verdi (df) p-verdi Cohen`s d 

      
Livaktighet 3.39 (.75) 4.03 (.63) -3.64 (73) .001** -.92 
Sensoriske 
detaljer 

3.08 (.81) 3.48 (.90) -1.74 (73) .09 -.47 

Koherens 3.67 (.54) 3.98 (.54) 2.18 (73) .03* -.57 
Perspektiv 3.64 (.91) 3.77 (.97) -.53 (73) .60 -.14 
Opplevd 
minnekvalitet 

3.45 (.54) 3.81 (.47) -2.80 (73) .007** -.71 

*p<.05 **p<.01 fet skrift: effektstørrelsen regnes som stor 
 

Vi har også sammenlignet pasientene med den utvidet kontrollgruppen på testen for episodisk 

minnekvalitet (se tabell 5 og figur 2). Også her finner vi at pasientene skårer signifikant 

lavere enn kontrollgruppen på livaktighet (p=.001), koherens (p=.03) og totalt opplevd 

minnekvalitet (p=.007), der forskjellen i livaktighet har en stor effektstørrelse (d= -.92) og 
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forskjellene i koherens og totalt opplevd minnekvalitet oppnår middels effektstørrelser (hhv. 

d= -.57 og d= -.71). Forskjellen i sensoriske detaljer når ikke statistisk signifikans, selv om vi 

ser en tendens til at pasientene skårer noe lavere enn kontrollene, med en liten effektstørrelse. 

Heller ikke her finner vi en forskjell mellom gruppene på subskalaen perspektiv.  

 

 
Figur 2. Gjennomsnittlige resultater på den episodiske minneoppgaven for TLE-pasienter (blått) og den utvidete 
kontrollgruppen (grønt) 

 

3.3 Skårer på spørreskjemaer 
3.3.1 Selvrapporterte hukommelsesproblemer 
Tabell 6 
 TLE 

M (SD) 
(n=18) 

Kontroll 
M (SD) 
(n=13) 

t-verdi (df) p-verdi Cohen`s d 

Generelle 
hukommelsesproblemer 
 

2.44 (.92) 3.62 (.65) -3.92 (29) .000** -1.48 

Navn på personer 
 

4.17 (1.47) 5.69 (.86) -3.6 (27.99) .001** -1.26 

Hvor du har lagt ting 
 

4.28 (1.60) 5.39 (.87) -2.47 (27.27) .02* -.86 

Ting folk forteller deg 4.06 (1.51) 5.39 (.65) -3.33 (24.53) .003** -1.14 
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Ting du har lest 
timer/dager tidligere 
 

4.28 (1.45) 5.39 (1.12) -2.30 (29) .02* -.86 

Totalskåre 4.19 (1.20) 5.46 (.71) -3.67 (28.14) .001** -1.29 
      
*p<.05 **p<.01 kursiv skrift: gruppene hadde signifikant forskjellig varians på Levene´s Test for Equality of 
Variances (p<.05), t-verdi og p-verdi er oppgitt heretter, fet skrift: effektstørrelsen regnes som stor 

 

På de selvrapporterte hukommelsesproblemene ser vi at pasientene jevnt over skårer lavere 

enn kontrollene (der lavere skåre indikerer mer hukommelsesproblemer). Vi finner at 

pasientgruppen skårer signifikant lavere enn kontrollene på samtlige spørsmål i tillegg til den 

totale skåren. Alle resultatene har store effektstørrelser (d>.8), noe som tyder på at de er av 

klinisk betydning. Resultatene under ett indikerer at pasientene opplever signifikant større 

hukommelsesproblemer i dagliglivet. Se tabell 6. 

 

3.3.2 Depressive symptomer  
En uavhengig T-test ble også gjennomført for å sammenligne skårer på depressive 

symptomer målt med QOLIE-89 mellom TLE-pasientene og kontrollene i ProTLE. Det 

fremkom en signifikant forskjell i skårene for pasientene (M=3.49, SD=.94) og kontrollene 

(M=4.33, SD=.87). Pasientene skårer signifikant lavere enn kontrollene (t(29)=-2.53, p=.02), 

noe som indikerer at de jevnt over oppgir flere depressive symptomer. Effektstørrelsen kan 

anses som stor (d=-.93). 
 

3.4 Korrelasjonsanalyser 
3.4.1 Sammenheng mellom episodisk minnekvalitet og selvrapportert 

hukommelse i pasientgruppen 
Tabell 7 

 Livaktighet Detaljrikhet Koherens Perspektiv Minne-
kvalitet 

Generelle 
hukommelsesproblemer 

r .38 .22 -.17 -.03 .12 

p .12 .38 .50 .92 .63 
Navn på personer r .24 .18 .25 .23 .29 

p .35 .48 .33 .37 .25 
Hvor du har lagt ting r .60 .40 .38 .38 .57 

p .008** .10 .12 .12 .01* 
Ting folk forteller deg r .45 .16 .07 .20 .27 

p .06 .53 .79 .44 .29 
Ting du har lest 
timer/dager tidligere 

r .33 .38 .16 .06 .31 
p .18 .12 .54 .82 .21 
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Totalskåre r .51 .35 .27 .28 .46 

p .03* .15 .28 .27 .06 
*p<.05 **p<.01, fet skrift: korrelasjonen anses som høy 
 

Som det fremkommer i tabell 7 finner vi tre statistisk signifikante forhold når vi undersøker 

sammenhengen mellom episodisk minnekvalitet og selvrapportert hukommelse i 

pasientgruppen. Hukommelse for ”hvor du har lagt ting” korrelerer signifikant både med 

livaktighet samt med totalskåren for episodisk minnekvalitet. I tillegg er det en signifikant 

korrelasjon mellom livaktighet for episodisk minnekvalitet og totalskåren for selvopplevd 

hukommelse. Samtlige av de signifikante korrelasjonene anses som høye ut ifra Cohens 

definisjon (r > .5). Øvrige korrelasjoner mellom episodisk minnekvalitet og selvrapportert 

hukommelse anses som små til moderate. Det er verdt å merke at korrelasjonen mellom 

totalskåren for selvrapportert hukommelse og totalskåren for episodisk minnekvalitet er av 

moderat størrelse, og man kan tenke seg at korrelasjonen ville oppnå statistisk signifikans gitt 

en større N.  

For alle signifikante forhold undersøkte vi effekten av depresjon som konfunderende 

variabel. Vi gjorde her partielle korrelasjonsanalyser og kontrollerte for totalskåren på 

depresjon målt gjennom QOLIE-89, og fant at samtlige signifikante forhold fortsatte å være 

signifikante (p<.05) samt at reduksjonen i korrelasjonskoeffisienten var minimal 

(korrelasjonen falt ikke mer enn .02 i noen av forholdene).  

 

3.4.2 Sammenheng mellom selvrapportert hukommelse og depresjon 
Når vi undersøker sammenhengen mellom selvrapportert hukommelse og depresjon i 

pasientgruppen finner vi ingen signifikante korrelasjoner. Depresjonsskåren korrelerer 

moderat med spørsmålet om generelle hukommelsesproblemer (r=.36) og hukommelse for 

ting man har lest (r=.39), men ingen av korrelasjonene når statistisk signifikans. De øvrige 

korrelasjonene anses som små (r<.2).  

     

3.4.3 Sammenheng mellom selvrapportert hukommelse og mål på 

standardiserte tester for verbal og visuell hukommelse  
Når vi undersøker sammenhengen mellom selvrapportert hukommelse og verbal og visuell 

innlæring og hukommelse i pasientgruppen finner vi kun én statistisk signifikant korrelasjon 

mellom ”navn på personer” og RAVLT utsatt gjenkalling 24 timer (r=-.5). Verdt å merke er 

imidlertid at korrelasjonen er negativ. Ingen av de øvrige forholdene nærmer seg statistisk 
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signifikans, og samtlige av korrelasjonene anses som små til moderate (r<.37). En tilsvarende 

korrelasjonsanalyse som inkluderer både pasient- og kontrollgruppa i ProTLE gir ingen 

statistisk signifikante funn.  

 

3.4.4 Sammenheng mellom episodisk minnekvalitet og resultater på 

standardiserte tester for verbal og visuell hukommelse  
I pasientgruppen 

I korrelasjonsanalysen mellom episodisk minnekvalitet og verbal og visuell hukommelse i 

pasientgruppen finner vi statistisk signifikante forhold mellom koherens og følgende 

variabler; AFLT innlæring (r= -.57), AFLT umiddelbar gjenkalling (r= -.55) og RAVLT total 

innlæring (r= -.46). Samtlige av korrelasjonene anses som moderate til høye, og samtlige av 

korrelasjonene er negative. Vi finner også en moderat negativ korrelasjon mellom koherens 

og AFLT utsatt gjenkalling 24 timer (r=-.47), men at korrelasjonen ikke når statistisk 

signifikans (p=.09). Dette kan kanskje knyttes til at vi dessverre kun har data på 14 av 

pasientene på denne oppgaven. Øvrige korrelasjoner når ikke statistisk signifikans og anses 

som små til moderate (r<.40).  

 

I pasientgruppen og kontrollgruppen inkludert i ProTLE 

I korrelasjonsanalysen mellom episodisk minnekvalitet og verbal og visuell hukommelse i 

pasient- og kontrollgruppen i ProTLE fremkommer til sammen fem statistisk signifikante 

forhold. Koherens korrelerer negativt med RAVLT total innlæring (r=-.45), umiddelbar 

gjenkalling (r=-.36) og utsatt gjenkalling 30 min (r=-.35). Vi ser også en negativ korrelasjon 

mellom totalt opplevd minnekvalitet og RAVLT total innlæring (r=-.36). Til slutt ser vi en 

positiv korrelasjon mellom ALFT utsatt gjenkalling 30 min og livaktighet (r=.36). De øvrige 

korrelasjonene når ikke statistisk signifikans og anses som små til moderate (r<.34).  
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4 Diskusjon 
Formålet med studien er å undersøke om pasienter med TLE har nedsatt episodisk 

minnekvalitet allerede tidlig i sykdomsforløpet, samt om skåren på episodisk minnekvalitet 

predikerer selvrapporterte hukommelsesvansker bedre enn nevropsykologiske tester. 

Anerkjennelsen av kognitiv dysfunksjon allerede ved begynnelsen av lidelsen kan bidra til å 

finne behandling og intervensjoner som fokuserer på å bevare kognisjon og etter hvert 

forebygge kognitiv svekkelse ved epilepsi (Witt & Helmstaedter, 2012). Basert på 

eksisterende litteratur hadde vi tre tentative hypoteser:  

1. Pasientgruppen vil ha nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet med 

kontrollgruppen. 

2. Skårer på episodisk minnekvalitet vil predikere selvrapporterte hukommelsesvansker 

bedre enn nevropsykologiske tester. 

3. Skårene på episodisk minnekvalitet vil ha en svak, men positiv, korrelasjon med 

skårer på standardiserte nevropsykologiske tester.  

 

Samlet sett understøtter den aktuelle studien tidligere forskning som indikerer svekket 

hukommelse allerede tidlig i forløpet hos pasienter med TLE. Mer spesifikt finner vi 

signifikant svekket visuell innlæring og hukommelse på AFLT total innlæring og utsatt 

gjenkalling, men ingen signifikante forskjeller i verbal innlæring og hukommelse. 

Pasientgruppen har også signifikant nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet med 

kontrollene. Pasientene skårer signifikant lavere enn kontrollgruppen i ProTLE på alle 

områder bortsett fra perspektiv. Når vi inkluderer den utvidete kontrollgruppen når ikke 

lenger skåren på sensoriske detaljer statistisk signifikans.  

Vi finner også at pasientgruppen jevnt over rapporterer om signifikant høyere 

subjektive hukommelsesproblemer enn kontrollene. Innad i pasientgruppen er det flere 

statistisk signifikante sammenhenger mellom undermålene på selvrapportert hukommelse og 

episodisk minnekvalitet, og vi finner en moderat korrelasjon mellom totalskåren for 

selvrapportert hukommelse og totalskåren for episodisk minnekvalitet. Det er mulig denne 

korrelasjonen ville oppnådd statistisk signifikans gitt en større N. Pasientgruppen rapporterer 

om signifikant flere depressive symptomer enn kontrollgruppen.  

Videre finner vi kun én statistisk signifikant korrelasjon når vi ser på forholdet mellom 

de standardiserte testene og selvrapporterte plager. Overraskende nok finner vi flere negative 
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korrelasjoner mellom resultater på standardiserte tester og mål på episodisk minnekvalitet, 

hovedsakelig på subskalaen koherens. 

Et sentralt aspekt ved studien er at kontrollene er matchet med pasientene på alder, 

generelt evnenivå og utdanning så langt det lar seg gjøre. Dette er viktig fordi pasienter med 

høy premorbid fungering, som pasientene i ProTLE, kan skåre normalt på objektive 

hukommelsestester, men samtidig rapportere om betydelige hukommelsesplager, da de selv 

merker en relativ forskjell fra sitt tidligere nivå (Hall et al., 2009). Det er også funnet at 

pasienter som undervurderer egne kognitive evner har høyere utdannelse, er yngre og 

presterer bedre på nevropsykologiske tester, enn de som overvurderer sine kognitive evner. 

Dette kan blant annet skyldes høyere personlige mål samt krevende skole eller 

jobbsituasjoner som gjør at de i større grad opplever og legger merke til kognitive 

begrensinger (Giovagnoli, 2013). Det er dermed mulig å tenke seg at hvis kontrollene ikke 

hadde blitt matchet på alder, utdanning og generelt evnenivå ville de prestert like godt som, 

eller bedre, enn kontrollgruppen, men likevel rapportert større subjektive 

hukommelsesvansker, fordi de er sensitive til egen nedgang. Slik kunne en eventuell 

svekkelse i hukommelsen blitt maskert.  

Når vi ser på skårene for verbal og visuell innlæring og hukommelse finner vi 

indikasjoner på en lateralisering i resultatene, der pasientgruppen oppnår svakere resultater på 

visuell innlæring og hukommelse, men ikke verbal. Dette samsvarer også med resultatene på 

WASI, der pasientene skårer noe lavere enn kontrollene på deltesten Matriser, men 

signifikant høyere på deltesten Ordforståelse. Disse resultatene antyder mulig overvekt av 

høyrehemisfærisk patologi i utvalget. Det har i den aktuelle studien ikke vært mulig å 

bestemme lokalisering av epileptisk fokus for mer enn 9 av pasientene, men der vi har kunnet 

bestemme lokalisering er det funnet venstresidig fokus hos 6 pasienter og høyresidig fokus 

bare hos 3 av pasientene. Foreliggende MR-funn og EEG-undersøkelser støtter altså ikke opp 

om overvekt av høyrehemisfærisk patologi.  

 

4.1 Episodisk minnekvalitet hos nydiagnostiserte TLE-

pasienter 
Foreløpig er det ingen studier som har undersøkt fenomenologiske aspekter ved episodisk 

hukommelse hos pasienter med nydiagnostisert epilepsi generelt eller nydiagnostisert TLE. 

Resultatene fra et betydelig antall studier, hvor ulike måleskalaer er benyttet, finner 

imidlertid at pasienter med kronisk TLE har nedsatt episodisk hukommelse sammenlignet 
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med kontrollpersoner (Lah et al., 2006; Lechowicz et al., 2016; Noulhiane et al., 2007; St-

Laurent et al., 2009; St‐Laurent et al., 2014; Viskontas et al., 2000; Voltzenlogel et al., 2006). 

Vi argumenterer for at minnetesten i den aktuelle studien gir relevant informasjon om 

episodisk hukommelse, da den tar høyde for kvalitative aspekter ved minnet, som livaktighet, 

koherens og sensoriske detaljer. Til tross for at testen per i dag ikke er en klinisk validert test, 

vil man altså kunne se for seg at den er et sensitivt mål for episodisk minnekvalitet, og at den 

kanskje vil kunne bidra til å avdekke hukommelsespatologi av mindre omfang. Dette er 

særlig relevant ettersom kompleksiteten ved episodiske minner kanskje gjør at de er spesielt 

utsatt ved hjernepatologi (Pause et al., 2013).  

I den aktuelle studien finner vi tydelige forskjeller mellom pasientgruppen og friske 

kontroller på flere av de fenomenologiske karakteristikaene ved episodiske minner. Ved 

gjennomgang av de to analysene som inkluderer ulike kontrollgrupper, ser vi at livaktighet er 

det aspektet ved episodiske minner som synes å være mest svekket hos TLE-pasientene. 

Dette innebærer nedsatt skåre på testleddene ”Jeg synes det var vanskelig å se det klart for 

meg” og ” Det var livaktig, nesten som å være der”. At pasientgruppen skårer lavere på 

livaktighet kan knyttes til Tulvings (2002) begrep om autonoetisk bevissthet, det vil si å være 

mentalt til stede i fortiden, som anses et vesentlig aspekt ved episodisk hukommelse. Videre 

indikerer resultatene at pasientenes opplevelse av koherens er svekket. Koherens tappes blant 

annet gjennom testledd som ”Jeg så for meg stedet hvor det skjedde” og ” Jeg husket det ikke 

som en sammenhengende historie, minnene kom hulter til bulter”. Forskjellene i grad av 

sensoriske detaljer, som måler evnen til å oppleve lyder, lukter, smaker, ansikt, farger etc, 

oppnår derimot statistisk signifikans (p=.005) og høy effektstørrelse (d=-1.11) kun når man 

sammenligner pasientgruppen med matchede kontroller, og ikke med den utvidede 

kontrollgruppen (p=.09, d=-.47). Resultatene fra studien viser ingen forskjell mellom pasient- 

og kontrollgruppene for subskalaen perspektiv, som blant annet måles gjennom påstanden 

”Jeg så hendelsen gjennom mine egne øyne”.  

Funnene fra den aktuelle studien samsvarer med resultatene fra tidligere forskning. 

Nedsatt koherens hos pasientgruppen støttes av forskning på pasienter med bilaterale skader 

på hippocampus som viser at denne gruppen konstruerer forestillinger som bærer preg av å 

være usammenhengende og fragmenterte (Hassabis, Kumaran, Vann, et al., 2007; Mullally et 

al., 2012). Dette er i tråd med konstruksjonsteoriene som antar at hippocampus har en 

avgjørende rolle i å integrere de ulike komponentene i minnet til en sammenhengende helhet.  

Videre samsvarer funnene med studier som viser at pasienter med kronisk TLE 

rapporterer om signifikant nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet med friske 
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kontroller. Addis et al. (2007) fant at TLE-pasienter rapporterer gjennomsnittlig færre detaljer 

om kontekst, handlinger og tanker enn kontrollpersoner. Tilsvarende fant St-Laurent et al. 

(2009) at TLE-pasienter hadde nedsatt evne til å generere sted, tid, og tanker, samt ytterligere 

vansker med å generere perseptuelle detaljer for episodiske minner. Man har også funnet at 

pasientgruppen har særlige vansker med å generere perseptuelle detaljer (Noulhiane et al., 

2007; St‐Laurent et al., 2014).  

Det er verdt å merke at forskjellen i sensoriske detaljer ikke når statistisk signifikans i 

vår studie når vi inkluderer den utvidede kontrollgruppen. Hva som er årsaken til at 

forskjellen mellom pasient- og kontrollgruppen minsker og mister statistisk signifikans når vi 

inkluderer den utvidete kontrollgruppen er vanskelig å si. Én mulighet kan være at testene er 

gjennomført i forbindelse med ulike prosjekter og administrert av forskjellige personer. 

Imidlertid er instruksjonene for oppgaven godt standardiserte og presentert til 

forsøkspersonene skriftlig, så det anses som lite sannsynlig at forsøkspersonene kan ha 

oppfattet oppgaven særlig ulikt. En annen forklaring er at forskjellen har blitt forstørret i et 

lite utvalg med større grad av tilfeldigheter, og minsker til et mer reelt nivå ved inklusjon av 

en utvidet kontrollgruppe.  

Det er videre interessant at perspektiv er den eneste subskalaen hvor vi ikke finner noen 

forskjeller mellom pasient- og kontrollgruppen. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som 

er årsaken til dette, men resultatene kan indikere at perspektiv i mindre grad påvirker 

opplevelsen av episodisk minnekvalitet enn andre forhold, som hvorvidt minnet fremstår som 

levende eller sammenhengende. Dette vil kunne være forenlig med et 

konstruksjonsperspektiv på episodisk hukommelse, da man trolig vil kunne oppleve et minne 

som både levende, rikt og integrert i en koherent scene, til tross for at man beskuer hendelsen 

utenfra.  

En begrensning ved den aktuelle studien er at den kun kartlegger hukommelse for 

hendelser som har inntruffet i løpet av de siste to årene. Hvorvidt nydiagnostiserte TLE-

pasienter har vansker med å gjenkalle også eldre minner er derfor usikkert. Dersom vi legger 

til grunn et konstruksjonsperspektiv for minneprosessen er det nærliggende å tro at 

pasientgruppen også vil ha vansker med å gjenkalle levende, detaljerte og koherente minner 

fra tidligere i livet. I videre forskning vil det også være relevant å måle grad av emosjonell 

verdi ved gjenkalling av episodiske minner, da emosjoner har vist seg å være relatert til økt 

aktivering av hippocampus (Addis et al., 2004).  

En annen mulig forklaring på pasientenes nedsatte minnekvalitet er at de på grunn av 

potensiell tidlig hippokampal patologi har dannet mindre detaljerte, koherente og livaktige 
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minner gjennom hele livet. Man kan dermed tenke seg at pasientene henter opp minner av 

lavere kvalitet rett og slett fordi de i utgangspunktet ble innkodet dårligere. I tråd med dette 

finner flere hjerneavbildningsstudier at MTL spiller en viktig rolle i innkoding av 

informasjon (Davachi, Mitchell, & Wagner, 2003; Davachi & Wagner, 2002; Ranganath et 

al., 2004; Reber et al., 2002; Strange et al., 2002). Man har også funnet indikasjoner på at 

pasienter med TLE har problemer med læring og innkoding (Helmstaedter & Elger, 2009; 

Moscovitch & McAndrews, 2002). Det er blitt foreslått at nedsatt innkoding og læring over 

tid kan føre til svekket hukommelse for hendelser som har skjedd i dette tidsrommet (Leritz 

et al., 2006). I den aktuelle studien ser vi i tråd med dette at pasientgruppen har noe nedsatt 

enkel visuell innlæring sammenlignet med kontrollene. Konstruksjonsteoriene foreslår 

imidlertid ikke innkodingsproblemer, men vansker med scenekonstruksjon som hovedårsaken 

til nedsatt opplevd minnekvalitet. I den foreliggende studien har vi ikke grunnlag for å si 

hvilken spesifikk rolle innkoding og gjenhenting har for episodisk minnekvalitet.  

Samlet indikerer funnene fra den aktuelle studien at nydiagnostiserte TLE-pasienter har 

nedsatt episodisk minnekvalitet, og at temporallappene bidrar til å gjenkalle levende, 

sammenhengende og detaljrike minner. Dette støtter opp om scenekonstruksjonsteorien 

(Hassabis & Maguire, 2007) og dens antagelse om at hippocampuskomplekset bidrar til å 

danne en spatial kontekst der modalitetsspesifikke elementer i minner eller forestillinger 

bindes sammen. Funnene fra studien gir også en indikasjon på at den anvendte 

hukommelsestesten er et sensitivt mål for episodisk minnekvalitet, og at den således er egnet 

til å avdekke også lettere grad av redusert hukommelse.  

 

4.2 Sammenheng mellom selvrapporterte 

hukommelsesvansker og episodisk minnekvalitet 
Mange pasienter med TLE oppgir hukommelsesvansker knyttet til hverdagssituasjoner, og 

utfordringene manifesterer seg blant annet gjennom glemsel for navn, ord eller nylig ervervet 

informasjon (Elixhauser et al., 1999). Disse plagene blir imidlertid ofte mindre anerkjent og 

forsket på enn resultater på objektive tester (Huang et al., 2014), i tillegg til at man ofte finner 

lite samsvar mellom pasientgruppens prestasjoner på objektive hukommelsestester og 

selvrapporterte plager (Giovagnoli et al., 1997; Hall et al., 2009). Dette blir gjerne tatt som en 

indikasjon på at det er andre faktorer enn faktiske hukommelsesvansker som predikerer 

hvorvidt pasientene skårer seg lavt på denne type spørreskjemaer, som for eksempel 

depresjon (Au et al., 2006; Elixhauser et al., 1999; Giovagnoli et al., 1997). Man kan 
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imidlertid argumentere for at standardiserte tester som RAVLT og AFLT i liten grad er 

knyttet til den type hukommelsesvansker man kan oppleve i dagliglivet, som å glemme 

avtaler eller hvor man har lagt fra seg nøklene. Det er gjort flere forsøk på å lage mer 

virkelighetsnære objektive hukommelsestester der funnene er noe sprikende og man finner 

varierende grad av samsvar mellom de objektive og subjektive testene (Elixhauser et al., 

1999; Helmstaedter et al., 1998). I lys av dette argumenterer vi for at feltet fremdeles er for 

lite utforsket til å anta at de subjektive hukommelsesplagene ikke er reelle. Vår hypotese er 

derfor at et mer treffende mål på episodiske minner, som det vi anvender her, i større grad vil 

henge sammen med pasientenes selvopplevde hukommelsesproblemer enn de klassiske 

listelæringsoppgavene.  

Vi finner i den aktuelle studien få sammenhenger mellom de standardiserte 

hukommelsestestene RAVLT og AFLT og selvrapporterte hukommelsesproblemer. Unntaket 

er en signifikant korrelasjon mellom skårene på RAVLT utsatt gjenkalling 24 timer og 

hukommelse for navn på personer (r=-.50). Her ser vi en negativ korrelasjon som indikerer at 

høyere skåre på RAVLT henger sammen med større problemer med å huske navn (lavere 

skåre), altså i motsatt retning av hva man kanskje ville trodd (at folk som husker ord over tid 

også burde huske navn bedre). Hva denne sammenhengen betyr er vanskelig å vite. En mulig 

grunn kan være at det er gjort et høyt antall korrelasjonsanalyser og at et tilfeldig forhold 

oppstår av den grunn. En annen forklaring er at det faktisk er et reelt forhold, og at folk med 

god verbal hukommelse forventer å huske flere navn og derfor lettere legger merke til 

navnene de glemmer.  

Det manglende samsvaret mellom selvrapporterte plager og objektive resultater har 

tidligere vært forsøkt forklart av fenomenet accelerated longterm forgetting (ALF; Elliott et 

al., 2014), som går ut på at minner blir innkodet og gjenhentet normalt over kortere tidsspenn 

(30 min), men så glemt raskere enn normalt over de neste dagene eller ukene (Elliott et al., 

2014). Elliott et al. (2014) hevder at foreliggende studier tyder på at ALF er karakteristisk i 

TLE-pasienter og at dette også bør tas høyde for i fremtidig forskning. Den foreliggende 

studien finner imidlertid ingen signifikante sammenhenger mellom utsatt verbal eller visuell 

gjenkalling (24 timer) og selvrapporterte hukommelsesvansker (bortsett fra den negative 

korrelasjonen mellom RAVLT og hukommelse for navn), og støtter dermed ikke opp om 

denne forklaringen. Imidlertid må vi ta ekstra forbehold ved tolkning av disse resultatene, da 

det på grunn av manglende data er færre forsøkspersoner inkludert i analysene.  

Når vi ser på sammenhengen mellom de ulike skårene på selvrapportert hukommelse og 

episodisk minnekvalitet i pasientgruppen finner vi flere signifikante korrelasjoner. Det er en 
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signifikant sammenheng mellom totalskåren på opplevd minnekvalitet og selvrapportert 

hukommelse for hvor man har lagt ting (r=.6). Delmålet livaktighet på testen for episodisk 

minnekvalitet korrelerer også signifikant med både hukommelse for hvor man har lagt ting og 

totalskåren for selvrapporterte hukommelsesvansker. Alle signifikante korrelasjoner er 

positive og indikerer at større selvrapporterte hukommelsesproblemer (som indikeres av 

lavere skårer) henger sammen med lavere skårer på episodisk minnekvalitet. Vi ser også en 

moderat korrelasjon (r=.46) mellom totalskåren på selvrapporterte hukommelsesproblemer 

og totalt opplevd minnekvalitet som så vidt ikke når statistisk signifikans (p=.06), noe som 

kan tenkes å skyldes et for lite utvalg. Funnene støtter opp om at selvrapporterte 

hukommelsesvansker i alle fall i noen grad speiler reelle hukommelsesvansker, men at disse 

ikke nødvendigvis plukkes opp av standardiserte tester. 

Det er interessant å merke at det er hukommelse for hvor en har lagt ting som ser ut til å 

henge mest sammen med episodisk minnekvalitet, og da spesielt med aspektet livaktighet. 

Det er naturlig å tenke seg at det å huske hvor man har lagt ting nettopp krever å tenke seg 

tilbake i tid og rekonstruere et minne (jmf. konstruksjonsteoriene), mens hukommelse for 

navn i større grad baserer seg på semantiske hukommelsesfunksjoner. Ting man har lest eller 

blitt fortalt vil kanskje kunne tenkes å være mer i grenseland, der det i noen tilfeller vil være 

lagret som semantisk informasjon, og i noen tilfeller kreve å gå tilbake i tid og rekonstruere et 

minne av en samtale eller situasjonen man leste noe. Selvfølgelig er det også slik at 

gjenhenting av navn på personer i noen tilfeller kan kreve at man går tilbake i tid og 

rekonstruerer situasjonen hvor man ble presentert for noen, mens informasjon om hvor en har 

lagt ting noen ganger kan være lagret semantisk som at ”jeg pleier å legge nøklene mine på 

kommoden”.  

Det må understrekes at både de selvrapporterte hukommelsesplagene og vurdering av 

opplevd minnekvalitet er subjektive mål. Man kan derfor argumentere for at ingen av testene 

tapper reelle hukommelsesproblemer, bare selvopplevd dårligere hukommelse. I dette 

henseende vil vi trekke frem at selv om begge skårene baserer seg på subjektive vurderinger, 

er de utformet på svært forskjellige måter. Mens de selvrapporterte vanskene baserer seg på 

vurderinger av hvor ofte man glemmer ting i hverdagen, måler testen for episodisk 

minnekvalitet mer spesifikke aspekter ved selve den episodiske minneopplevelsen, der vi 

antar det er mindre sannsynlighet for å gjøre ”feilvurderinger” av egen hukommelse. Et annet 

argument for å bruke denne typen subjektiv test for episodisk minnekvalitet er at pasientene 

ikke selv skal fortelle om minner, og at man dermed i mindre grad risikerer at verbale evner 

skal spille inn på skårene. Vi ser også at pasientene skårer lavere enn kontrollgruppen på alle 
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mål på episodisk minnekvalitet, bortsett fra perspektiv. Dette tyder på at pasientgruppen ikke 

konsekvent skårer lavere på subjektive mål for opplevd minnekvalitet. Imidlertid er det også 

mulig forsøkspersonene ikke knytter verdi til subskalaen perspektiv (om det er et tegn på bra 

eller dårlig hukommelse å se opplevelsen gjennom egne øyne), og at selvopplevd nedsatt 

hukommelse dermed ikke vil påvirke svarene. Det å glemme detaljer er for eksempel ganske 

åpenbart knyttet til dårlig hukommelse, mens det å se seg selv utenfra ikke nødvendigvis er 

det.  

Hvis vi likevel antar at noen pasienter tenderer til å oppgi større 

hukommelsesproblemer enn andre uten at dette er knyttet til faktisk nedsatt hukommelse, må 

vi forsøke å se på hvorfor de gjør dette. En faktor som ofte knyttes til selvrapporterte 

hukommelsesplager er depressive symptomer. Dette er særlig viktig fordi så mange som 30-

40% av pasientene med epilepsi oppgir å ha depressive symptomer (Hall et al., 2009). I tråd 

med dette finner vi at pasientene sammenlignet med matchede kontroller har signifikant 

større utslag på depressive symptomer målt gjennom QOLIE-89 (p=.02). Flere studier har 

funnet at depressive og angstrelaterte symptomer predikerer subjektiv hukommelse bedre enn 

hva standardiserte tester gjør (Au et al., 2006; Elixhauser et al., 1999; Giovagnoli et al., 

1997). I den foreliggende studien finner vi imidlertid ingen signifikante korrelasjoner mellom 

depresjon og selvrapportert hukommelse innad i pasientgruppen. Vi finner altså at verken 

depresjon eller standardiserte tester virker å predikere de subjektive hukommelsesvanskene, 

men at episodisk minnekvalitet (og da spesielt livaktighet), i noen grad gjør det. Når vi så 

kontrollerer for depresjon i korrelasjonsanalysen mellom selvrapportert hukommelse og 

episodisk minnekvalitet finner vi at samtlige signifikante forhold fortsetter å være 

signifikante og at reduksjonen i korrelasjonskoeffisientene er minimal. Det virker dermed 

ikke å være depressive symptomer som forklarer sammenhengen mellom de to testene innad i 

pasientgruppen. Om det er andre aspekter ved selvrapporteringen som påvirker pasientenes 

skåring og dermed korrelasjonen mellom de to skårene er vanskelig å si, men kan ikke 

utelukkes.  

Resultatene fra den foreliggende studien er relativt tentative, men indikerer en 

sammenheng mellom selvrapporterte plager og nedsatt episodisk minnekvalitet. Ideelt sett 

skulle det vært benyttet et lengre selvrapporteringsskjema der pasientene ble bedt om å 

rangere hukommelsesvansker i flere situasjoner, og helst også flere situasjoner man tenker er 

naturlig knyttet til episodisk hukommelse. Det er også en svakhet at tre av fire av de 

spesifikke spørsmålene tapper verbale aspekter av hukommelsen (navn, og ting man har 

lest/blitt fortalt), mens bare ett spørsmål baserer seg på visuell hukommelse. Skjemaet har 
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blitt kritisert for å ikke skille mellom verbal og visuell hukommelse (Hall et al., 2009), og et 

studie har for eksempel funnet korrelasjon mellom QOLIE-89 og verbal, men ikke visuell 

hukommelse (Au et al., 2006). Det ville derfor vært en fordel om skjemaet hadde inkludert 

flere testledd om non-verbal hukommelse, særlig tatt i betraktning at det er hukommelse for 

hvor man har lagt ting som korrelerer høyest med episodisk minnekvalitet i den foreliggende 

studien. Spørreskjemaet ble benyttet fordi det er et mye brukt og godt validert instrument for 

måling av generell livskvalitet, men var kanskje ikke ideelt for den konkrete 

problemstillingen vår. 

 

4.3 Sammenheng mellom episodisk minnekvalitet og mål 

på standardiserte tester  
Som vist over finner vi i tråd med hypotese 1 tydelig nedsatt hukommelse hos pasientgruppen 

på testen for episodisk minnekvalitet. Vi har også ønsket å se på sammenhengen mellom 

episodisk minnekvalitet og mål på standardiserte hukommelsestester for å kunne få 

ytterligere informasjon om hva testen faktisk måler. Et konstruksjonsperspektiv på 

hukommelse vil predikere at testene måler ulike aspekter ved hukommelsen, og derfor ikke 

overlappe fullstendig. Fordi vi likevel antar at temporallappspatologi er underliggende 

eventuell svekkelse på samtlige av testene har vi hatt en hypotese om at det vil være en svak 

positiv korrelasjon mellom de standardiserte testene og målet på episodisk minnekvalitet.  

Denne antagelsen finner vi ikke støtte for. Tvert imot finner vi i pasientgruppen flere 

signifikante negative korrelasjoner mellom aspektet koherens for episodisk minnekvalitet og 

flere av resultatene på de standardiserte testene (AFLT total innlæring og umiddelbar 

gjennkalling og RAVLT total innlæring). Disse resultatene tyder altså interessant nok på at 

pasientene som opplever minnene sine som mer koherente presterer dårligere på 

standardiserte tester.  

Hva disse resultatene indikerer er vanskelig å si. Det som er helt tydelig er at testen for 

episodisk minnekvalitet måler noe annet enn standardiserte tester. En mulighet er at testen for 

episodisk minnekvalitet måler et grunnleggende annet aspekt ved hukommelsen enn de 

standardiserte testene gjør, og at disse hukommelsesvanskene også er assosiert med annen 

patologi i temporallappene. Vi vet at TLE nettopp ikke er assosiert med en uniform patologi, 

men med store variasjoner som igjen kan knyttes til ulike årsaker, fysiologi, funksjonell 

anatomi og utfall ved behandling (Thom & Bertram, 2012). Man vet allerede at verbale 

hukommelsesvansker virker å være knyttet opp til skader i venstre temporallapp 
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(Helmstaedter & Elger, 1999; Peng et al., 2014) og visuelle hukommelsesvansker til skader i 

høyre temporallapp (Helmstaedter et al., 2003; Peng et al., 2014). Slik kan vi også se for oss 

at nedsatt episodisk minnekvalitet kan være knyttet til spesifikk hjernepatologi som skiller 

seg fra den knyttet til standardiserte tester. I tråd med dette har man funnet at nettverket 

involvert i scenekonstruksjon skiller seg fra det som er assosiert med representasjon av enkle 

visuelle objekter (Hassabis, Kumaran, & Maguire, 2007). Hvis det videre faktisk er slik at 

pasientene som har mer koherente minner gjør det svakere på nevropsykologiske tester, kan 

man se for seg at dette henger sammen med kompenserende mekanismer, slik at pasienter 

som har nedsatte evner på et hukommelsesdomene må kompensere i å øve opp et annet.  

En annen mulig forklaring på resultatene er at den anvendte testen for episodisk 

minnekvalitet faktisk ikke måler hukommelse i det hele tatt. Fordi testene baserer seg på 

subjektive vurderinger av egen minnekvalitet har vi ikke noen garanti for at de pasientene 

som oppgir at de har sammenhengene minner faktisk har sammenhengende minner osv. 

Dermed er det mulig at testen ikke avdekker temporallappspatologi (som vi antar de 

standardiserte testene gjør), men heller andre aspekter ved det å være pasient, som 

forventninger om nedsatt hukommelse eller lignende.  

Utfra de foreliggende resultatene har vi dessverre ikke grunnlag for å si noe mer om 

hvilken rolle verbal versus visuell hukommelse spiller i gjenhentingen av rike episodiske 

minner.  

 

4.4 Hva kan testen for episodisk minnekvalitet bidra 

med? 
Et helt grunnleggende spørsmål å stille seg når man introduserer en ny test for en 

pasientpopulasjon er hva denne testen kan bidra med. Kan den overhodet bidra med noe? 

Svaret på dette er fremdeles uklart.  

Vi argumenterer innledningsvis for at tradisjonelle nevropsykologiske 

hukommelsestester ikke måler den type komplekse episodiske minner som vektlegges av 

konstruksjonsteoriene. Testene virker å basere seg delvis på semantiske 

hukommelsesfunksjoner, og tar i liten grad høyde for hippocampus´ rolle i rekonstrueringen 

av rike episodiske minner. Vi har tidligere trukket frem at fordi episodiske minner er såpass 

komplekse, er de kanskje også spesielt sårbare for sykdommer (Pause et al., 2013). En test 

som måler minnets kvalitative karakter kan derfor tenkes å være mer sensitiv til 

hukommelsesvansker tidlig i forløpet ved TLE enn hva standardiserte tester er. 
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I vår studie finner vi imidlertid klart nedsatt visuell hukommelse hos pasientgruppen på 

den standardiserte AFLT-testen i tillegg til på testen for episodisk minnekvalitet. Ut fra de 

foreliggende dataene kan vi altså ikke si at den episodiske testen er et mer sensitivt mål på 

tidlig hippocampuspatologi enn AFLT.  

Vi kan likevel tenke at testen er nyttig fordi den plukker opp andre aspekter ved 

hukommelsen enn de standardiserte testene, som diskutert ovenfor. Det er mulig at pasienter 

som har normale skårer på de standardiserte testene fortsatt kan ha nedsatt episodisk 

hukommelse (og omvendt), og at man ved bruk av flere tester vil kunne avdekke 

hukommelsesvansker hos et større antall pasienter. Hvis det er slik at ulik patologi er 

assosiert med nedsatt skåre på de ulike testene, kan skårene også være en indikasjon på type 

patologi. I den foreliggende studien er det imidlertid ingen evidens for dette, så det kan 

utelukkende brukes som hypoteser for fremtidig forskning.  

Det kan også sees som en svakhet at standardiserte tester ofte korrelerer lavt med 

selvrapporterte hukommelsesvansker. Hvis det er slik at testene ikke avdekker de 

hukommelsesproblemene pasientene faktisk preges av i hverdagen, er dette problematisk når 

det kommer til behandling og tilrettelegging. Den foreliggende studien finner at skårene på 

episodisk minnekvalitet predikerer selvrapporterte hukommelsesvansker bedre enn hva de 

standardiserte testene gjør. Dette kan tyde på at vi måler et hukommelsesdomene som er 

nærmere knyttet til pasientenes hverdag enn de standardiserte oppgavene. Samtidig er det 

mulig at korrelasjonen mellom testene oppstår fordi begge baseres på subjektive vurderinger 

av egen hukommelse og grunner i at pasientene har en forventning om at de har nedsatt 

hukommelse. Hvis det den episodiske minnetesten avdekker utelukkende er subjektive 

hukommelsesplager, må vi stille oss kritiske til om den kan bidra med noe utover 

spørreskjemaene for selvrapporterte hukommelsesvansker.  

De kliniske implikasjonene fra studien er foreløpig svært tentative. Studien har 

utforsket episodisk minnekvalitet som fenomen hos pasientgruppen, og finner at pasientene 

som gruppe virker å ha nedsatt opplevd minnekvalitet sammenlignet med kontrollgruppen. 

Utover dette kan vi ikke trekke noen konklusjoner på individuell basis, og dermed ikke si om 

det vil være nyttig å bruke testen i utredning av kognitive vansker ved TLE. Studien har ikke 

tatt sikte på å validere den episodiske hukommelsestesten som et klinisk instrument, og kan 

ikke brukes til å estimere sensitivitet eller spesifisitet. Videre forskning vil kunne være med 

på å besvare spørsmålet om det bør inkluderes tester for episodisk hukommelse i utredning av 

TLE-pasienter, samt om den anvendte testen vil være et nyttig verktøy for dette. 
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4.5 Implikasjoner av tidlige hukommelsesvansker ved 

TLE 
Selv om foregående forskning har funnet nedsatt hukommelse tidlig i forløpet ved epilepsi, er 

det kun tre studier som har sett på hukommelse hos pasienter med  

nydiagnostisert TLE. Blant disse finner to av tre studier nedsatt verbal hukommelse hos 

pasienter med nydiagnostisert TLE (Helmstaedter et al., 1993; Äikiä et al., 2001). Det er 

videre kun én studie som har tatt for seg visuell hukommelse hos pasienter med 

nydiagnostisert TLE, og her finner man at pasientgruppen presterte signifikant dårligere enn 

kontrollgruppen (Helmstaedter et al., 1993). Ettersom det er gjort lite forskning på feltet og 

det kun er én studie som har sett på visuell hukommelse, er resultatene fra den foreliggende 

studien av særlig interesse. Vi finner i likhet med Gigli et al. (1996) ingen signifikante 

forskjeller mellom pasient- og kontrollgruppen når det kommer til verbal innlæring og 

hukommelse. I tråd med Helmstaedter et al. (1993) finner vi derimot signifikant nedsatt 

visuell hukommelse hos TLE-pasientene. Studien indikerer altså hukommelsesvansker 

allerede tidlig i forløpet ved TLE, og antyder også et behov for et bredere testbatteri for 

hukommelse enn hva som har vært anvendt i foregående forskning. Videre er det ingen 

tidligere studier som har sett på episodisk hukommelse hos nydiagnostiserte pasienter, så det 

er av særlig interesse at den foreliggende studien finner nedsatt episodisk minnekvalitet 

allerede i starten av sykdomsforløpet.  

Resultatene fra den aktuelle studien, som tyder på hukommelsesvansker allerede tidlig i 

forløpet ved TLE, er interessante i debatten om hvor vidt TLE er en progressiv lidelse eller 

ikke. Foreløpig er det ulike funn på hvorvidt kronisk TLE er forbundet med progredierende 

kognitiv svekkelse. Tradisjonelt sett har man antatt at den kognitive svekkelsen man ser ved 

epilepsi skyldes langtidseffekter av lidelsen, som ukontrollerte anfall og medisinering 

(Dodrill, 2004; Helmstaedter, 2002; Helmstaedter et al., 2003; Hermann et al., 2006; Jokeit & 

Ebner, 1999, 2002). Funnene har imidlertid blitt utfordret av nyere forskning som indikerer at 

epilepsi kan anses som en utviklingsforstyrrelse (Helmstaedter & Elger, 2009). Helmstaedter 

og Elger (2009) sammenlignet verbal innlæring og hukommelse hos et tusentall TLE-

pasienter, i ulike alderskohorter. De fant at TLE-pasientene ikke ser ut til å nå det 

utviklingsmessige høydepunktet for verken innlæring eller hukommelse som friske 

kontrollpersoner gjør. Mens innlæringsevnen hos friske kontroller nådde et høydepunkt i en 

alder av 23-24 år, nådde TLE-pasientene sitt høydepunkt tidligere, i en alder av 16-17 år 

(Helmstaedter & Elger, 2009). TLE-pasientene viste dermed tidlig en svekkelse av 
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prestasjoner på verbal hukommelse (Helmstaedter & Elger, 2009). Videre fant de ingen tegn 

til akselererende nedgang i hukommelsen over tid, men at svekkelsen derimot forholdt seg 

stabil gjennom livsløpet (Helmstaedter & Elger, 2009). Dette indikerer altså at TLE ikke 

alltid ser ut til å være forbundet med progredierende nedgang. 

Funnene fra den foreliggende tyder på at hukommelsesvansker ved epilepsi ikke 

utelukkende kan tolkes som langtidseffekter av lidelsen, anfall eller medisinering. Dette er 

forenlig med overnevnte studie som indikerer at TLE er knyttet til kognitive 

utviklingsmessige begrensninger (Helmstaedter & Elger, 2009). Da pasientene bare er målt 

på ett tidspunkt, har vi imidlertid ikke mulighet til å si noe om hvorvidt forskjellen mellom 

pasient- og kontrollgruppen vil forbli stabil eller endres over tid. Videre oppfølging av 

pasientene i ProTLE vil kunne være med på å besvare spørsmålet om TLE er en progressiv 

sykdom. Særlig vil det være interessant å undersøke hvorvidt ulike fenotyper av TLE har 

forskjellige utviklingsforløp. Kanskje er det slik at noen fenotyper er forbundet med 

progredierende kognitiv nedgang, mens andre ikke er det.  

 

4.6 Begrensninger 
Utover de begrensningene som allerede er diskutert (aspekter ved testen for episodisk 

minnekvalitet samt spørreskjemaet for selvrapportert hukommelse), er en svakhet ved den 

foreliggende studien et forholdsvis lite utvalg (n=19). I tillegg er utvalget relativt heterogent 

når det kommer til kliniske variabler og alder. Små utvalgsstørrelser er ikke uvanlig i 

pasientstudier, og grunner i at det er et begrenset antall personer som er aktuelle for å delta i 

studien. Et lite utvalg gir lavere statistisk styrke samt øker sannsynligheten for type II-feil (å 

ikke avvise Ho når er Ho er feil) (Field, 2009). For å unngå å ytterligere øke sannsynligheten 

for type II-feil har vi valgt å la være å gjøre Bonferroni-korreksjonen for multiple 

sammenligninger i analysene. Da vi har gjort mange analyser og ikke korrigert for dette kan 

det ikke utelukkes at noen av de statistiske signifikante resultatene har oppstått ved 

tilfeldighet.  

Videre er utvalget i den aktuelle studien svært høytfungerende med tanke på utdanning, 

jobbsituasjon og generelt evnenivå. Fordi de sammenlignes med matchede kontroller 

avdekkes likevel forskjeller i hukommelsesprestasjoner. Imidlertid er det usikkert hvorvidt 

resultatene kan generaliseres til mindre høytfungerende epilepsipasienter.  

Pasientene som er inkludert i studien har fått diagnosen TLE i løpet av de siste to årene. 

Det vil si at selv om pasientene er diagnostisert relativt nylig, har de allerede hatt bekreftet 
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TLE over en betydelig periode. Dette innebærer en mulighet for at de har hatt anfall som ikke 

er blitt oppdaget før diagnostisering. Anfall ved TLE er svært varierte, og kommer for 

eksempel til uttrykk som kvalme, deja vu, svimmelhet og ubehag i magen, altså symptomer 

som ikke nødvendigvis knyttes til epilepsi, verken av pasienten eller eventuelt fastlegen. 

Samlet kan vi altså ikke utelukke at anfall før eller etter diagnostisering kan ha ført til skade 

på temporallappene hos noen av pasientene. Imidlertid er det ikke rapportert om langvarig 

status epilepticus hos noen av pasientene, og det er ikke funnet hippokampal sklerose på MR 

hos noen av pasientene. Tre av pasientene hadde imidlertid lette avvik på MR i forbindelse 

med studien, hvorav to i temporallappen. Det kan ikke utelukkes at dette kan ha påvirket 

testresultatene, men det er likevel lite trolig ettersom begge pasientene hadde avvik i venstre 

temporallapp, og det er visuell hukommelse som har vist mest utslag. Vi kan heller ikke helt 

utelukke en mulig effekt av antiepileptisk medikasjon, selv om man jevnt over finner at nyere 

antiepileptika har lite kognitive bivirkninger (Taylor & Baker, 2012). 

En annen mulig konfunderende variabel er psykopatologisk komorbiditet. Man finner 

jevnt over at pasienter med epilepsi ofte har et forhøyet nivå av depresjon og angst samt mer 

alvorlig psykopatologi sammenlignet med friske kontroller (Hall et al., 2009; Selassie et al., 

2014). Alvorlig psykopatologi er et eksklusjonskriterium i ProTLE, men analysene avdekker 

en signifikant forhøyet skåre på depressive symptomer i pasientgruppen. Vi finner at denne 

skåren ikke korrelerer signifikant med skårene for selvrapportert hukommelse samt i liten 

grad medierer korrelasjonen mellom selvrapportert hukommelse og episodisk minnekvalitet. 

Imidlertid kan det ikke utelukkes at depressive symptomer påvirker noen av de andre 

testresultatene, og vi har heller ikke grunnlag for å si noe om eventuelle andre psykiske 

symptomer (som angstrelaterte symptomer). Til slutt har man også funnet indikasjoner på at 

det er høyere forekomst av for eksempel somatisk sykdom og utviklingsforstyrrelser hos 

epilepsipasienter (Selassie et al., 2014), og vi kan ikke se bort ifra at dette kan påvirke 

testresultatene. Tidligere hjerneskader og alvorlige medisinske tilstander er et 

eksklusjonskriterium i studien og dermed utelukket hos samtlige av forsøkspersonene.  

 

4.7 Videre forskning 
Funnene fra den aktuelle studien tyder på nedsatt episodisk minnekvalitet allerede tidlig i 

sykdomsforløpet ved TLE. Oss bekjent er det ingen tidligere studier som har undersøkt dette. 

Resultatene indikerer at også andre studier bør undersøke episodisk minnekvalitet hos 

nydiagnostiserte TLE-pasienter. Dette særlig fordi testene kanskje måler et annet aspekt ved 
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hukommelsen enn de tradisjonelle hukommelsestestene. I videre forskning vil det også være 

av interesse å måle episodisk minnekvalitet for eldre minner, da dette vil kunne bidra til å gi 

svar på om MTL-strukturene er involvert i gjenhentingen av levende og detaljerte minner, 

uavhengig av minnets alder. Dette vil i så fall være i overenstemmelse med 

konstruksjonsteorienes antagelser.  

I den aktuelle studien fant vi en viss sammenheng mellom episodisk minnekvalitet og 

selvrapporterte hukommelsesplager. I videre forskning vil det være spennende å undersøke 

om man finner tilsvarende resultater dersom man benytter andre mål på episodisk 

hukommelse, som for eksempel Det autobiografiske intervjuet (AI) , som ikke baserer seg på 

subjektive vurderinger. Hvis resultatene replikeres med andre mål indikerer dette at de 

selvrapporterte hukommelsesvanskene faktisk speiler reelle problemer med hukommelsen, 

som kanskje ikke plukkes opp av standardiserte tester.  

Videre indikerer funnene om nedsatt visuell hukommelse hos nydiagnostiserte TLE-

pasienter at det bør benyttes et bredt testbatteri ved utredning av hukommelse. Dette er 

spesielt relevant fordi forskningen både på nydiagnostisert epilepsi generelt og 

nydiagnostisert TLE ser ut til å ha hovedfokus på verbal hukommelse.  

I fremtidig forskning vil flere longitudinelle prospektive studier kunne være med på å 

kartlegge sykdomsutviklingen ved TLE. Særlig vil det være av interesse å undersøke om 

forskjellige fenotyper av TLE er forbundet med ulikt forløp av hukommelsesvekkelse. I 

denne sammenheng vil en grundig utredning som inkluderer MR være spesielt viktig, 

ettersom dette vil gi mulighet for å sammenstille informasjon om hjernepatologi og 

hukommelsesfunksjon. Det vil også være fordelaktig å inkludere pasienter så kort tid som 

mulig etter sykdomsdebut, for å unngå konfunderende variabler som anfall og medisinering. 

På samme måte er det hensiktsmessig å oppgi en fullstendig beskrivelse av kliniske variabler 

slik at det er mulig å sammenligne studier og forstå hvilke faktorer som kan ha påvirket 

testresultatene. Videre forskning er helt nødvendig for å kunne forstå utviklingen av 

hukommelsesvansker hos pasienter med TLE og dermed kunne gi et best mulig tilbud til 

pasientene.  

 

4.8 Konklusjon 
Formålet med den aktuelle studien har vært å undersøke om pasienter med TLE har nedsatt 

episodisk minnekvalitet allerede ved diagnosetidspunkt, samt om skåren på episodisk 

minnekvalitet predikerer selvrapporterte hukommelsesvansker bedre enn tradisjonelle 
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nevropsykologiske tester. Oppsummert støtter den foreliggende studien tidligere forskning 

som indikerer svekket hukommelse allerede tidlig i forløpet hos pasienter med TLE. Mer 

spesifikt finner vi at pasientene har signifikant nedsatt episodisk minnekvalitet sammenlignet 

med matchede kontroller. Videre har pasientgruppen svekket visuell innlæring og 

hukommelse sammenlignet med kontrollene, men skiller seg ikke fra kontrollene i evne til 

verbal innlæring og hukommelse. Vi ser også at pasientene jevnt over rapporterer høyere 

subjektive hukommelsesproblemer enn kontrollene, og at disse subjektive vanskene virker å 

ha noe sammenheng med nedsatt episodisk minnekvalitet, men ikke med resultatene på de 

standardiserte testene. Funnene gir en tentativ støtte til hypotesen om at pasienter med 

nydiagnostisert TLE har nedsatt episodisk minnekvalitet, samt at episodisk minnekvalitet er 

assosiert med selvrapporterte hukommelsesvansker. Vi finner ikke støtte for at episodisk 

minnekvalitet er assosiert med prestasjoner på standardiserte tester. 

Funnene indikerer altså, i tråd med konstruksjonsteoriene, at tester som i større grad 

indikerer hvor levende og detaljrike minner pasientene opplever gir innsyn i andre 

hukommelsesprosesser enn tradisjonelle tester. Videre kan det virke som om disse testene i 

større grad kan relateres til pasientenes hverdag og selvopplevde hukommelsesvansker. Selv 

om vi vanskelig kan konkludere med noe utfra den foreliggende studien, viser resultatene at 

det trengs mer forskning som undersøker episodisk minnekvalitet hos pasienter med 

nydiagnostisert TLE. Slik vil man med tiden kunne integrere det forskningslitteraturen har 

funnet om kompleksiteten ved episodiske minner også i klinisk praksis. Kartlegging av 

hukommelsesproblemer allerede ved begynnelsen av lidelsen kan videre bidra til å finne 

bedre behandling og intervensjoner og etter hvert også forhåpentligvis forebygge 

hukommelsessvekkelse ved TLE. 
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