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Sammendrag 

Forfatter: Mari Norderhaug  

Tittel: Nevropsykologisk funksjon hos personer med mild og moderat unipolar depresjon: En 

pilotstudie  

Veiledere: Stein Andersson, professor, og Trine Rygvold Waage, stipendiat 

Pilotstudien som presenteres i denne oppgaven er et delprosjekt av et større prosjekt hvor et 

av forskningsspørsmålene er å undersøke nevropsykologisk funksjon og identifisere variabler 

som predikerer psykoterapeutisk behandlingsrespons hos pasienter som oppfyller kriteriene til 

milde og moderate unipolare depresjoner i henhold til ICD – 10. Forfatteren av denne 

pilotstudien har bidratt med å samle inn data i form av nevropsykologisk utredning av flere 

deltakere i pasientgruppen.  

Bakgrunn: Forskning tyder på at unipolar depresjon er forbundet med liten til moderat 

svekkelse i nevropsykologisk fungering. Det har blitt identifisert svekkelse i ulike kognitive 

domener, deriblant eksekutiv funksjon, psykomotorisk tempo, læring og hukommelse og 

oppmerksomhet. Mesteparten av studiene er gjort på personer diagnostisert med en depressive 

episode. Få studier har inkludert personer med dystymi. Studier som måler behandlingseffekt 

har funnet at farmakologiske intervensjoner kan ha en positive effekt på nevropsykologisk 

fungering, men få studier har undersøkt effekten av psykoterapi på unipolar depresjon.  

Hensikt: Hensikten med pilotstudien som presenteres i denne oppgaven var å undersøke 

forekomsten av nevropsykologisk funksjon (både atferdsbasert og selvrapportert eksekutiv 

funksjon) hos et utvalg pasienter med mild til moderat unipolar depresjon, hvorav flertallet 

har en dystymidiagnose, diagnostisert i henhold til ICD-10, sammenlignet med friske 

kontroller. I tillegg hadde den til hensikt å se på sammenhengen mellom mål på 

symptomtrykk, selvopplevd stress og nevropsykologisk fungering. Videre hadde pilotstudien 

til hensikt å undersøke effekten av behandling på nevropsykologisk fungering, symptomtrykk 

og selvopplevd stress.  

Metode: Pasienter ble rekruttert i samarbeid med Modum Bad, avdeling for depressive 

lidelser. Friske kontroller ble rekruttert via sosiale medier og informasjonsskriv. Deltakerne i 

pasientgruppen ble testet før og etter behandling mens kontrollene kun ble testet før 
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behandling. Deltakerne gjennomførte flere nevropsykologiske tester. I tillegg fylte de ut et 

selvrapporteringsskjema på opplevd eksekutiv fungering i dagliglivet (BRIEF-A), et skjema 

for selvopplevd stress (PSS) og et selvrapporteringsskjema for symptomtrykk (BDI-II).  

Resultater: Resultatene fant at deltakerne i pasientgruppen viste signifikant svekkelse på 

enkelte kognitive domener og delmål sammenlignet med friske kontroller, og det var ingen 

korrelasjon mellom atferdsbasert nevropsykologisk funksjon og BRIEF-A. Det var ingen 

signifikant korrelasjon mellom BDI-II og prestasjon på atferdsbaserte tester eller BRIEF-A, 

men det var en signifikant korrelasjon mellom enkeltmål på BRIEF-A og PSS og PSS og 

enkelte skårer på atferdsbaserte tester. Pasientene rapportert en signifikant reduksjon i 

symptomtrykk og selvopplevd stress etter behandling sammenlignet med før behandling. 

Resultatene viser også at pasientgruppen presterte bedre på enkelte kognitive domener og 

delmål etter behandling, og de rapporterte signifikant bedring i selvrapportert eksekutiv 

funksjon etter behandling.  

Konklusjon: Resultatene tyder på nevropsykologisk svekkelse kan forekomme ved mild til 

moderat unipolar depresjon. Det ser ikke ut til å være en korrelasjon mellom selvrapportert 

eksekutiv funksjon og resultatene på nevropsykologiske tester. Depressivt symptomtrykk ser 

ikke ut til å være av signifikant betydning for prestasjon på nevropsykologisk fungering. Det 

kan se ut som at behandling kan ha en positiv effekt på enkelte kognitive domener og 

selvrapportert eksekutiv funksjon.  
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1 Introduksjon  

Unipolar depresjon er en samlebetegnelse på ulike depressive lidelser kjennetegnet av et 

senket stemningsleie i ulik grad med tilhørende tilleggssymptomer uten episoder med 

forhøyet stemningsleie, men som varierer i form (Årsland, 2012, s. 410). Depressiv episode 

og dystymi er to ulike former for unipolar depresjon i henhold til ICD-10. En depressiv 

episode har en tidsavgrenset varighet og graderes etter alvorlighetsgrad (Årsland, 2012, 

s.410). Dystymi er en mildere form for unipolar depresjon enn en depressiv episode målt i 

symptomtrykk, men den har et mer kronisk forløp (Årsland, 2012, s. 417). Begge er forbundet 

med stor personlig lidelse for individet som er rammet, og unipolar depresjon har i tillegg 

store samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av å være en viktig årsak til uførhet i verden 

(Ferrari et al., 2013, s. 6). Behovet for effektiv behandling er stort. Forskning på 

behandlingseffekt får imidlertid frem at dagens behandlingstilbud ikke er tilstrekkelig (de 

Maat, Dekker, Schoevers & de Jonghe, 2006, s. 571; Steinert, Hofman, Kruse & 

Leichsenring, 2014, s. 115), og det er behov for å utvikle mer effektive 

behandlingsintervensjoner.  

Forskningslitteraturen tyder på at unipolar depresjon er forbundet med svekkelse i flere 

kognitive domener (Ahern & Semkovska, 2017, s. 61; Lee, Hermens, Porter & Redoblado-

Hodge, 2012, s. 117; Rock, Roiser, Riedel & Blackwell, 2014, s. 2031). Det meste av 

forskningen er gjort på personer diagnostisert med en depressiv episode, men det finnes noe 

forskning som tyder på at nevropsykologisk svekkelse også kan forekomme ved dystymi 

(Airaksinen, Larsson, Lundberg & Forsell, 2004; Garcia-Toro et el., 2003; Oren & Boone, 

1991). Videre er det forskning som trekker i retning av at nevropsykologisk fungering kan 

være av betydning for behandlingsutfall (Carter et al., 2018; Vicent-Gil et al., 2018). I tillegg 

er det forskning som tyder på at nevropsykologisk funksjon kan påvirke psykososial funksjon 

(Knight & Baune, 2018, s.27). Flere studier har undersøkt effekten av farmakologisk 

behandling på nevropsykologisk fungering (Salagre et al., 2017), men få studier har sett på 

effekten av psykoterapi. Av studiene som er gjennomført, er de fleste gjort på personer med 

en depressiv episode (Bastos, Guimarães & Trentini, 2013, s.1067; Klasik, Krysta & 

Krzystanek, 2012, s. 131). Mine datasøk har ikke funnet studier som ser på effekten av 

psykoterapi på nevropsykologisk funksjon ved dystymi.  



2 

 

Da nevropsykologisk funksjon kan være av betydning for både behandlingseffekt og 

psykososial funksjon, er det viktig med økt kunnskap om forekomsten og omfanget av en 

eventuell nevropsykologisk svekkelse ved unipolar depresjon – særlig ved dystymi - og 

hvilken effekt psykoterapi har på nevropsykologisk fungering. Studien som presenteres i 

denne oppgaven kan konseptualiseres som en pilotstudie, med et begrenset antall deltakere. 

Den har til hensikt både å undersøke nevropsykologisk fungering hos personer diagnostisert 

med mild og moderat unipolar depresjon i henhold til ICD-10, hvorav flertallet har en 

dystymidiagnose, og å undersøke effekten av psykoterapi på nevropsykologisk funksjon hos 

denne pasientgruppen. Oppgaven kan dermed gi et bidrag til et forskningsfelt hvor det er 

behov for mer kunnskap.  

Oppgaven vil først gi en kortfattet innføring i forskningen på nevropsykologisk fungering ved 

unipolar depresjon og effekten av behandling på depresjon og nevropsykologisk funksjon. 

Deretter vil resultatene av studien bli presentert og diskutert.   

1.1 Unipolar depresjon: diagnostiske kategorier og 

prevalens 

1.1.1 Diagnostiske kriterier 

Det følger av ICD-10 at en unipolar depressiv episode kan være enkeltstående (F32) eller 

tilbakevendende (F33). Episoden graderes etter alvorlighetsgrad som enten mild 

(F32.0/F33.0), moderat (F32.1/F33.1), alvorlig (F32.2/F33.2) eller alvorlig med psykotiske 

symptomer (F32.3/F33.3) avhengig av hvor mange kriterier som er oppfylt.  

I henhold til ICD – 10 er kjernesymptomene på en depressiv episode: et depressivt 

stemningsleie som avviker fra personens normale humør og som er til stede mesteparten av 

dagen nesten hver dag og som ikke påvirkes av ytre omstendigheter i særlig grad; mangel på 

energi og økt trettbarhet; og tap av interesse eller opplevelse av glede for aktiviteter som 

normalt er forbundet med glede for personen. I tillegg er det listet opp flere 

tilleggssymptomer hvorav noen eller alle kan være til stede. Disse inkluderer: redusert 

selvfølelse eller selvtillit; urimelig selvbebreidelse eller overdreven og upassende 

skyldfølelse; tanker om død eller selvmord og/eller selvmordsforsøk; vansker med å tenke 

eller konsentrere seg; søvnforstyrrelser uansett type; endringer i psykomotorisk aktivitet 
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(agitasjon eller retardasjon); appetittendringer med påfølgende vektendring. Ved mild 

depressiv episode kreves det at minst to kjernesymptomer og to tilleggssymptomer er oppfylt. 

For en moderat depressiv episode må minst to kjernesymptomer være oppfylt og fire 

tilleggssymptomer. En alvorlig depressiv episode krever at alle tre kjernesymptomer er 

oppfylt samt fem tilleggssymptomer. De depressive symptomene må ha vart i minst 14 dager, 

og det kan ikke ha forekommet hypomane eller maniske symptomer som tilfredsstiller 

kriteriene for en hypoman eller manisk episode på noe tidspunkt i personens liv (ICD-10). 

De diagnostiske kriteriene for dystymi er listet opp i F34.1 i ICD – 10. Ifølge F34.1 må et 

depressivt stemningsleie ha vært til stede i minst to år. Perioder med normalt stemningsleie 

kan ikke vare i mer enn noen få uker og ingen episoder med hypomani kan ha forekommet. 

Ingen, eller kun veldig få, individuelle episoder med depresjon i løpet av perioden på to år kan 

ha vært alvorlige nok og langvarige nok til å tilfredsstille kriteriene til en tilbakevendende 

depressiv lidelse (F33.0). I tillegg må minst tre av følgende symptomer ha vært til stede i 

minst to år: redusert energi eller aktivitet; insomni; tap av selvtillitt eller følelse av 

utilstrekkelighet; konsentrasjonsvansker; tar lett til tårene; mangel på interesse for sex eller 

andre aktiviteter som gir glede; følelse av håpløshet eller fortvilelse; en oppfatning om at man 

ikke klarer å hanskes med de hverdagslige ansvarsoppgavene i dagliglivet; pessimisme 

knyttet til fremtiden eller grubling over fortiden; sosial tilbaketrekning; redusert pratsomhet.  

1.1.2 ICD versus DSM 

Pasientene som er inkludert i pilotstudien som presenteres i denne oppgaven er diagnostisert i 

henhold til ICD-10. Mye av forskning på unipolar depresjon er imidlertid gjort på personer 

som er diagnostisert i henhold til DSM-systemet. Det er forskjeller i de diagnostiske kriteriene 

for dystymi, men da kriteriene for dystymi er nokså like i ICD-10 og DSM-IV (López-Ibor, 

Jr, 1996, s.113) og DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) vil forskning på 

dystymi diagnostisert i henhold til kriteriene i DSM, være relevant og brukes i denne 

oppgaven. En klinisk signifikant depresjon betegnes som «major depressive disorder» (MDD) 

i henhold til ulike utgaver av DSM, deriblant DSM-IV (Depression, 2010, s.23) og DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2013) og depressiv episode i henhold til ICD-10 

(Depression, 2010, s.23). Det er ikke slik at MDD tilsvarer en alvorlig depressiv episode i 

ICD-10 (Årsland, 2012, s.438). Den depressive episoden graderes som mild, moderat og 

alvorlig i begge diagnosemanualene (DSM-IV/V og ICD-10). Innholdet i kriteriene er 
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tilnærmet identiske (Depression, 2010, s. 23), men terskelen for klinisk signifikans er 

imidlertid noe ulik i de to systemene (Depression, 2010, s. 23). I henhold til ICD-10 må fire 

av ti kriterier være oppfylt (hvorav to er kjernesymptomer) for at en mild depressiv episode er 

aktuell. I DSM-IV/DSM-V må fem av ni kriterier være oppfylt, hvorav ett kriterium er 

depressivt humør og/eller anhedoni. Hvor mange kriterier som må være oppfylt og hvilke 

varierer derfor noe. DSM-IV/V synes å stille noe strengere kriterier (López-Ibor, 1996, 

s.112). Da terskelkriteriene er nokså like og innholdet i kriteriene er tilnærmet identiske for 

depressiv episode i de to diagnosesystemene, vil forskning på MDD anvendes for å belyse 

forskningsspørsmålene i denne oppgaven.  

1.1.3 Forløp 

En depressiv episode varer i gjennomsnitt betydelig lenger enn minstekravet på to uker i ICD-

10. Flertallet av depressive episoder varer cirka 3 til 9 måneder uten behandling (Årsland, 

2012, s. 440), og det anslås at cirka 50 % vil utvikle mer enn én depressiv episode (Årsland, 

2012, s.440). Selv om dystymi anses for å være en mildere form for depresjon, er det en 

alvorlig tilstand. Mange med dystymi vil også oppleve en forverring av sine symptomer slik 

at de også oppfyller kriteriene for en depressiv episode – en tilstand som ofte betegnes som 

«double depression» (Keller & Shapiro, 1982, s.438).  

1.1.4 Prevalens  

Unipolare depressive lidelser er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene 

(Depression, 2010, s. 21).  Ferrari et al. (2013, s.471) beregnet et globalt estimat på 

punktprevalens for unipolar depressiv episode/MDD på 4,7 %. Flertallet av de inkluderte 

studiene er gjort i Vest – Europa eller Nord – Amerika, så det trengs flere studier av god 

kvalitet fra lav – og middels inntektsland (Ferrari et al., 2013). De fant ikke en signifikant 

forskjell i prevalensestimat på bakgrunn av hvilke diagnostiske kriterier som var brukt (ICD 

eller DSM). Derimot ble det avdekket regionale forskjeller. Estimater fra øst – og sørøst Asia 

var lavere enn i andre regioner, selv når man korrigerte for metodiske forskjeller. Dette kan 

skyldes reelle forskjeller eller at det finnes ikke – identifiserte kilder som forårsaker bias og 

som man ikke har klart å kontrollere for (Ferrari et al., 2013, s. 478). Høye prevalensestimat 

ble funnet i utviklingsland (Afrika og Midtøsten og Sør – Asia). Det globale 

prevalensestimatet for dystymi er beregnet til 1,55 %, og estimatet er høyere for kvinner enn 



5 

 

for menn (Charlson, Ferrari, Flaxman og Whiteford, 2013, s.115). Det var imidlertid lite 

variasjon i prevalens på tvers av ulike verdensregioner (Charlson et al., 2013, s. 117).  

1.2 Årsaker/patofysiologi 

Unipolare depresjoner antas å være et resultat av et samspill mellom arv og miljø (Liu, Liu, 

Wang, Zhang & Li, 2017, s. 6). Mye av forskningen er imidlertid gjort på depressiv 

episode/MDD. Resultatene i studien til Edvardsen et al. (2009, s.30) tyder på at unipolare 

depresjoner samlet har en moderat heritabilitet. Meta-analysen til Sullivan, Neale og Kendler 

(2000, s.1558) fant et heritabilitetsestimat for depressiv episode/MDD som lå mellom 31-42 

%. Stress er en miljøfaktor som ser ut til å være av betydning for utvikling av depresjon (Liu 

et al., 2017, s. 3). Resultatene av ulike studier tyder på at en depressiv episode/MDD er 

assosiert med blant annet nevrokjemiske forstyrrelser (Craighead, Miklowitz & Craighead, 

2013, s. 307), nevroendokrinologiske abnormaliteter (Craighead et al., 2013, s. 307), 

nevroanatomiske og nevropsykologiske abnormaliteter (Craighead et al., 2013, s. 313.; 

Knight & Baune, 2018, s. 30). Det er lite forskning som har undersøkt patofysiologien til mer 

kroniske former for unipolar depresjon (Craighead et al, 2013, s.347). Det finnes noe 

forskning som tyder på at også dystymi kan være forbundet med blant annet funksjonell 

abnormalitet i hjernen (Ravindran et al., 2009, s. 9) og nevropsykologisk svekkelse 

(Airaksinen, Larsson, Lundberg & Fossell, 2004, s. 87). Det er de nevropsykologiske 

aspektene ved unipolar depresjon som vil være i fokus i denne oppgaven. 

1.3 Nevropsykologisk funksjon ved unipolar 

depresjon 

1.3.1 Depressiv episode/MDD 

De siste femti årene er det gjennomført mange studier som har undersøkt nevropsykologisk 

fungering ved unipolar depresjon (Baune, Fuhr, Air & Hering, 2014, s. 261). Resultatene til 

enkeltstudier kan være motstridende når det gjelder forekomst av nevropsykologisk svekkelse 

og hvilke kognitive domener som er svekket (Vicent-Gil, 2018, s.535; Pu, Noda, Setoyama & 

Nakagome, 2018, s. 2724), men resultatene av ulike gjennomganger av forskningslitteraturen 

tyder på at unipolar depresjon er relatert til svekkelse i flere kognitive domener, deriblant 
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eksekutiv fungering, oppmerksomhet, psykomotorisk tempo, læring og hukommelse (Knight 

& Baune, 2018, s. 26; Rock et al., 2014, s.2031). Effektstørrelsene ser ut til å være små til 

moderate (Lee et al., 2012, s. 119; Rock et al., 2014, s. 2031). Det finnes imidlertid lite 

forskning på nevropsykologisk svekkelse ved dystymi. De fleste studier har inkludert 

deltakere som har en depressiv episode/MDD, slik at resultatene først og fremst kan relateres 

til denne diagnostiske kategorien.  

To studier har undersøkt forekomsten av ulike kognitive profiler ved depressiv episode/MDD 

(Vicent-Gil et al., 2018; Pu et al., 2018). Studien til Vicent-Gil et al. (2018) fant at 

pasientgruppen kunne deles inn i to clustre ved hjelp av en hierarkisk clusteranalyse: et 

kognitivt svekket cluster (13 pasienter) eller et kognitivt intakt cluster (37 pasienter). Pu et al., 

(2018) undersøkte 170 personer i alderen 18 – 65 år diagnostisert med ikke – psykotisk 

depressiv episode/MDD. Hierarkisk clusteranalyse identifiserte tre distinkte undergrupper 

basert på grad av kognitiv svekkelse. Det ene clusteret bestod av pasienter med global 

kognitiv svekkelse (58 deltakere, 34,12 %). Deltakerne i dette clusteret hadde moderat til 

alvorlig nevrokognitiv dysfunksjon, og de presterte mellom ett og to standardavvik under 

gjennomsnittet til de friske kontrollene. Det andre clusteret bestod av pasienter med selektiv 

svekkelse (22 deltakere, 12.94 %). De hadde moderate svekkelser i spesifikke domener, og 

prestasjonene varierte mellom å være normale til å ligge 3,5 standardavvik under 

gjennomsnittet til de friske kontrollene. Det tredje clusteret bestod av pasienter med mild grad 

av svekkelse (90 deltakere, 52,94 %). Deres prestasjoner var tilnærmet normative med mild 

dysfunksjon i motorisk hastighet.  

Resultatene til disse to studiene får frem at selv om mange diagnostisert med en depressiv 

episode/MDD synes å ha nevropsykologisk svekkelse, er det en betydelig andel som ikke ser 

ut til å ha en signifikant svekket nevropsykologisk fungering. Forekomsten av ulike clustre 

kan være en medvirkende forklaring på heterogeniteten i funn av nevropsykologisk svekkelse 

(Vicent-Gil et al., 2018, s. 535).  

1.3.2 Dystymi 

Det finnes noen enkeltstudier som har inkludert deltakere med dystymi, og resultatene av 

disse studiene er ikke entydige når det gjelder forekomst og omfang av nevropsykologisk 

svekkelse ved dystymi.  
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Oren og Boone (1991) gjennomførte en studie der de undersøkte eksekutiv fungering målt 

ved hjelp av Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Deltakerne bestod av en gruppe personer 

diagnostisert med enten depressiv episode/MDD eller dystymi og en frisk kontrollgruppe. 

Gruppene var matchet på kjønn, alder og utdanning. Hensikten med studien var både å 

undersøke eksekutiv fungering hos pasienter sammenlignet med en frisk kontrollgruppe og å 

undersøke hvilken betydning diagnostisk kategori og/eller depresjonsdybde hadde for 

prestasjonen på de ulike variablene til WCST. Resultatene viste at personer med depresjon 

skåret signifikant dårligere enn friske kontroller på enkelte av variablene til WCST, men det 

var ikke en signifikant forskjell mellom personer med en depressiv episode/MDD eller 

dystymi. Regresjonsanalysen tydet på at depressivt symptomtrykk var signifikant assosiert 

med prestasjon på de ulike WCST – variablene på den måten at høyere symptomtrykk var 

relatert til dårligere prestasjon.   

En annen studie som også fant svekket nevropsykologisk fungering hos personer med dystymi 

ble utført av Garcia – Toro et al. (2003). De undersøkte prestasjonen på ulike kognitive 

oppgaver som involverer oppmerksomhet og arbeidsminne hos 40 personer med depresjon 

sammenlignet med en frisk kontrollgruppe. Pasientgruppen bestod av 17 personer 

diagnostisert med dystymi og 23 personer diagnostisert med depressiv episode/MDD uten 

melankolske trekk. Tre auditive/verbale oppgaver ble brukt for å måle oppmerksomhet og 

arbeidsminne. Det fremgår av resultatene at deltakerne i pasientgruppen gjorde det signifikant 

dårligere enn kontrollgruppen på enkelte delmål. Det var ingen signifikante forskjeller 

mellom pasientgruppene diagnostisert med dystymi og depressiv episode/MDD på noen av de 

globale skårene. Resultatene får fram at svekket oppmerksomhet og arbeidsminne kan 

forekomme ved dystymi.  

Studien til Airaksinen et al., (2004) fant at personer diagnostisert med dystymi presterte 

signifikant dårligere enn friske kontroller på en test som målte mental fleksibilitet. Deltakerne 

diagnostisert med depressiv episode/MDD, blandet depresjon og angst eller minor depression 

i henhold til DSM-IV gjorde det ikke signifikant dårligere enn friske kontroller på denne 

testen. Personer med depressiv episode/MDD eller blandet angst og depresjon viste imidlertid 

annen nevropsykologisk svekkelse. Pasientgruppen diagnostisert med depressiv 

episode/MDD presterte signifikant dårligere enn friske kontroller på mål på episodisk 

hukommelse.  
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Neu, Kiesslinger, Schlattmann og Reischies (2001) ønsket å sammenligne tidsrelaterte 

forskjeller i kognitiv funksjon mellom ulike depressive diagnoser (unipolar depressiv episode, 

bipolar depresjon, schizoaffektiv depresjon og dystymi) og friske kontroller. I de opprinnelige 

analysene basert på skårene på baseline, gjorde alle pasientgruppene det dårligere enn 

kontrollene på tester som målte verbal læring og hukommelse, psykomotorisk hastighet, 

verbal flyt og visuell hukommelse. De signifikante forskjellene mellom dystymipasienter og 

friske kontroller falt bort etter å ha gjort en Bonferroni – korreksjon. Pasienter med andre 

depressive diagnoser viste fremdeles noe signifikant svekket nevropsykologisk fungering. 

Sammenligninger mellom de fire diagnostiske gruppene fant ingen signifikante forskjeller i 

skårene på noen av testene, men gruppen bestående av personer med dystymi tenderte å 

prestere best.   

Resultatene til de få studiene som er presentert er motstridende, men noen trekker i retning av 

at dystymi kan være assosiert med nevropsykologisk dysfunksjon. Studien til Airaksinen et al. 

(2004) tyder på at personer med dystymi ikke nødvendigvis viser de samme svekkelse som 

personer med depressiv episode/MDD.  

1.3.3 Nevropsykologisk funksjon basert på selvrapportert funksjon 

Det ser ut til å være en diskrepans mellom selvrapportert nevropsykologisk funksjon og 

testbasert nevropsykologisk funksjon, og resultatene kan tyde på at de to tilnærmingene 

vurderer ulike konstrukter (Potvin, Charbonneau, Juster, Purdon & Tourjman, 2016, s.54). 

Resultatene i studien til Lahr, Beblo og Hartje (2007) indikerte en generell lav korrelasjon 

mellom subjektive kognitive plager og prestasjon på nevropsykologiske tester hos et utvalg 

bestående av pasienter med en depressiv episode/MDD. Pasientene rapporterte betydelige 

større vansker enn det som ble funnet basert på tester. En annen studie inkluderte pasienter 

diagnostisert med enten bipolar lidelse eller unipolar depresjon i henhold til ICD-10 

(Svendsen, Kessing, Munkholm, Vinberg & Miskowiak, 2012), og analysene fant ikke en 

signifikant korrelasjon mellom subjektive kognitive plager og testbasert kognitiv fungering 

ved verken bipolar lidelse eller unipolar depresjon. En eksplorerende analyse fant at 

depresjonsdybde predikerte subjektive plager. Studien til Potvin et al. (2016) fant en moderat 

signifikant korrelasjon mellom subjektive og testbaserte kognitive vansker. Pasienter som 

hadde testbasert kognitiv svekkelse hadde en tendens til å rapportere mest subjektive vansker. 

De subjektive plagene var signifikant korrelert med depresjonsdybde på den måten at 
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personer med de mest alvorlige depressive symptomene rapporterte større subjektive vansker. 

Studier som har undersøkt korrelasjonen mellom subjektive kognitive plager og testbasert 

nevropsykologisk fungering hos personer med unipolar depresjon har gitt motstridende 

resultater. Mine datasøk har ikke funnet studier som har undersøkt en slik korrelasjon hos 

pasienter med dystymi.  

1.3.4 Betydningen av depresjonsdybde på nevropsykologisk 

svekkelse  

Flere studier har undersøkt assosiasjonen mellom depresjonsdybde og omfang av 

nevropsykologisk svekkelse.  

McDermott og Ebmeier (2009) gjorde en meta – analyse på relasjonen mellom 

alvorlighetsgrad av depresjon og funksjon på ulike kognitive domener (eksekutiv funksjon, 

semantisk hukommelse, prosesseringshastighet, episodisk hukommelse og visuo – spatial 

hukommelse). Pasientene oppfylte kriteriene for enten minor depression eller depressiv 

episode/MDD i henhold til DSM-III eller DSM-IV. Det ble ikke funnet en signifikant 

korrelasjon for semantisk hukommelse og visuo – spatial hukommelse, men det var en 

signifikant negativ korrelasjon mellom alvorlighetsgrad av depresjon og episodisk 

hukommelse, eksekutiv funksjon og prosesseringshastighet. Økt alvorlighetsgrad var assosiert 

med signifikant svekket prestasjon på disse domenene. Effektstørrelsen for de signifikante 

funnene var imidlertid relativt små, og forklarte på det meste 10 % av variansen i kognitiv 

fungering (McDermott & Ebmeier, 2009, s. 5), noe som innebærer at kognitiv svekkelse ikke 

utelukkende kan ses på som sekundært til det nedstemte stemningsleiet ved depresjon (Rock 

et al., 2014, s. 2036). 

Meta-analysen til McDermott og Ebmeier (2009) inkluderte studier bestående av både 

umedisinerte og medisinerte pasienter, noe som kan ha påvirket resultatet da medisiner kan 

påvirke prestasjon – både positivt og negativt (McKlintock, Husain, Greer & Cullum, 2010, s. 

28). Keilp et al. (2018) undersøkte assosiasjonen mellom nevropsykologisk fungering og 

alvorlighetsgraden på depresjonen hos et utvalg bestående av 262 ikke – medisinerte pasienter 

diagnostisert med unipolar depressiv episode/MDD. Depresjonsdybde ble målt med både 

Beck Depression Inventory (BDI) og Hamilton Depression Rating Scale – 24 (HDRS – 24), 

og flertallet av pasientene var moderat deprimerte. Deltakerne ble testet på psykomotorisk 

funksjon, oppmerksomhet, hukommelse, arbeidsminne, verbal flyt, abstraksjon, mental 
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fleksibilitet og inhibisjon. Pasientgruppen skåret signifikant dårligere enn kontrollgruppen på 

mål på reaksjonstid, psykomotorisk fungering, oppmerksomhet, hukommelse og verbal flyt. 

Analysene fant ingen signifikant assosiasjon mellom totalskåre på HDRS-24 eller BDI og de 

ulike nevropsykologiske testene.  

Det ble heller ikke funnet en signifikant assosiasjon mellom depresjonens alvorlighetsgrad og 

omfang av nevropsykologisk svekkelse i meta-analysen til Ahern og Semkovska (2017). 

Skårer på alvorlighetsgrad av depresjon målt med ulike skalaer ble transformert til å matche 

HDRS – 17 i de tilfellene dette lot seg gjøre, men det var imidlertid data som ikke kunne bli 

transformert til denne skalaen. Derfor kan det være at en signifikant relasjon ikke ble funnet 

som følge av for lav statistisk styrke (Ahern & Semkovska, 2017, s. 68). Verken studien til 

Vicent – Gil et al. (2018) eller studien til Pu et al. (2018), som begge identifiserte ulike 

kognitive clustre hos personer diagnostisert med depressiv episode/MDD, fant en signifikant 

assosiasjon mellom depresjonsdybde og nevropsykologisk svekkelse.  

Studier som har undersøkt relasjonen mellom alvorlighetsgrad av depresjon og 

nevropsykologisk funksjon har gitt motstridene resultater, og det kan ikke trekkes noen klare 

konklusjoner. Videre fremgår det av forskningen som har funnet en signifikant assosiasjon at 

kun en liten prosentandel av variasjonen i nevropsykologisk fungering kunne forklares av 

depresjonens alvorlighetsgrad (kun 10 % i henhold til McDermott & Ebmeier, 2009, s.5).  

1.4 Effekt av behandling på unipolar depresjon 

1.4.1 Effekt av behandling på depressive symptomer  

Behandlingseffekt måles gjerne i form av reduksjon av symptomtrykk målt med ulike skalaer, 

for eksempel BDI, Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) eller HDRS 

(Keller, 2003, s. 3154). De vanligste behandlingsformene for depresjon er psykoterapi og 

farmakologisk behandling (Cuijpers, 2017, s.7). Forskning tyder på at de to 

behandlingsformene er omtrent like effektive (Cuijpers, 2017, s. 11). En meta – analyse gjort 

av de Maat, Dekker, Schoevers & de Jonghe (2006) undersøkte effekten av psykoterapi og 

farmakologisk behandling på depressiv episode/MDD, og de fant at den samlede relative 

effekten til psykoterapi var 38 % og 35 % for farmakologiske intervensjoner. Forskjellen var 

ikke signifikant. Begge hadde en signifikant bedre effekt ved behandling av mild depresjon 
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enn moderat depresjon. Studier på komparativ effekt tyder på at de ulike formene for 

psykoterapi har tilnærmet lik effekt på depresjon (Cuijpers, van Straten, Andersson & Oppen, 

2008, s.917).  

Meta-analysen til Cuijpers et al. (2010) undersøkte effekten av psykoterapi på kronisk 

depresjon og dystymi. Psykoterapi hadde en liten, men signifikant, effekt på depresjon 

sammenlignet med kontrollgrupper (placebo, care – as – usual, uspesifikk kontroll eller 

venteliste). Farmakologiske behandlinger hadde imidlertid en signifikant bedre effekt enn 

psykoterapi, og SSRI hadde en signifikant bedre effekt enn tricykliske antidepressiva, noe 

som indikerer at behandling med SSRI synes å være mer effektiv enn psykoterapi ved 

behandling av kronisk depresjon og dystymi (Cuijpers et al., 2010, s. 58). Resultatene viste 

også at kombinert behandling ser ut til å være mer effektiv enn enten psykoterapi eller 

farmakologisk behandling som monoterapi. Antall terapitimer var av betydning for effekten 

av psykoterapi på dystymi, og resultatene tilsier at minst 18 timer er nødvendig for at 

psykoterapi skal ha optimal effekt (Cuijpers et al, 2010, s. 60).  

Det følger av resultatene av forskning på behandlingseffekt at det er en betydelig andel 

personer med unipolar depresjon som ikke får tilstrekkelig hjelp. Resultatene av meta-

analysen til Cuijpers, van Straten, Bohlmeijer, Hollon og Andersson (2010) tyder på at 

effekten av psykoterapi kan være overestimert. Cuijpers et al. (2010) fant at kvaliteten på en 

studie var av betydning for målt behandlingseffekt. Den gjennomsnittlige effektstørrelsen 

estimert på bakgrunn av studier av høy kvalitet var signifikant lavere enn den som ble 

estimert på bakgrunn av studier av lavere kvalitet. Forskning som undersøker langtidseffekten 

av behandling på unipolar depresjon har funnet at mange av dem som blir bedre av 

behandling og oppnår remisjon, får tilbakefall (Steinert et al., 2014). En meta-analyse 

estimerte at tilbakefallsraten var cirka 40 % i løpet av en oppfølgingsperiode på over to år 

blant deltakere med en unipolar depressiv lidelse/MDD som hadde mottatt psykoterapi 

(Steinert et al., 2014, s.115). En naturalistisk oppfølgingsstudie av personer med dystymi, 

estimerte at tilbakefallsraten var på 45,2 % (Klein, Schwartz, Rose & Leader, 2000, s.934).  

1.4.2 Prediktorer for behandlingseffekt 

Ulike studier har undersøkt betydningen av ulike variabler for effekten av behandling mot 

unipolar depresjon og risikofaktorer for tilbakefall. Ulike prediktorer for behandlingseffekt 

har blitt identifisert, og det er forskning som tyder på at nevropsykologisk funksjon kan være 
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av betydning. Mye av denne forskningen er imidlertid gjort på deltakere som har mottatt 

farmakologisk behandling (Metts et al., 2018, s. 376).  

Vicent-Gil et al. (2018) undersøkte blant annet hvilken betydning kognitiv svekkelse på 

baseline hadde på kliniske utfall for personer diagnostiser med førstegangsepisode med 

depresjon og som ble behandlet med antidepressiva (SSRI). Resultatene viste at prestasjonen 

på de kognitive domenene eksekutiv funksjon og språk predikerte alvorlighetsgrad av 

depresjon etter 12 måneder. Carter et al. (2018) hadde til hensikt å identifisere egenskaper ved 

pasienter som var av betydning for utfall av skjematerapi og kognitiv atferdsterapi (CBT) hos 

en gruppe voksne diagnostisert med depressiv episode/MDD. De fant at lav skåre på verbal 

læring og hukommelse var korrelert med dårligere respons på skjematerapi. Det er altså noe 

forskning som tyder på at nevropsykologisk svekkelse kan påvirke respons på behandling. 

Studiene som er presentert har imidlertid blitt gjort på personer med depressiv episode/MDD. 

Mine datasøk har ikke funnet studier som har sett på betydningen av nevropsykologisk 

fungering for behandlingsrespons ved dystymi.  

1.4.3 Effekt av behandling på nevropsykologisk funksjon 

Det finnes flere studier som har undersøkt effekten av behandling på nevropsykologisk 

funksjon. Mesteparten av studiene har imidlertid målt effekten av farmakologiske 

intervensjoner, og disse studiene er først og fremst gjort på personer med depressiv 

episode/MDD. I en review – artikkel av Salagre et al. (2017) ble det gjort en systematisk 

gjennomgang av aktuell forskning som undersøkte effekten av ulike typer 

behandlingsintervensjoner på nevropsykologisk fungering. Flere av studiene viste at ulike 

intervensjoner kunne ha en signifikant positiv effekt på nevropsykologisk funksjon, men de 

positive resultatene var primært knyttet til farmakologiske intervensjoner. Motter, Pimontel 

og Rindskopf (2016) fant i sin meta – analyse at pc-basert kognitiv trening kunne føre til 

bedring i stemningsleiet, bedre daglig fungering og prestasjon på de kognitive domenene 

oppmerksomhet, arbeidsminne og global fungering. Få studier har undersøkt effekten av 

psykoterapi på nevropsykologisk funksjon, og resultatene er ikke konsistente. Studiene har 

hovedsakelig inkludert personer diagnostisert med depressiv episode/MDD. Ingen av studiene 

som gjennomgås har undersøkt personer diagnostisert med dystymi.  

Klasik, Krysta og Krzystanek (2012) undersøkte effekten av psykoterapi i form av 

psykodynamisk gruppeterapi, antidepressiva (sertraline) eller en kombinasjon av disse på 
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kognitiv fungering hos personer som oppfylte kriteriene til en moderat depressiv episode i 

henhold til ICD – 10. Resultatet viste en signifikant bedring på visuospatialt 

hukommelsesspenn og selektiv oppmerksomhet. De beste resultatene ble oppnådd av gruppen 

som fikk kombinert behandling.  

Bastos, Guimarães og Trentini (2013) gjennomførte en RCT – studie der de undersøkte 

effekten av langtids psykodynamisk terapi, fluoxetine eller kombinasjonen av disse på 

nevropsykologisk fungering på 272 pasienter som oppfylte kriteriene for en depressiv 

episode/MDD eller depressive disorder not otherwise specified i henhold til DSM – IV med 

moderate depressive symptomer. De mottok behandling i 24 måneder og de ble testet på flere 

tidspunkt: baseline, etter seks måneder, 12 måneder, 18 måneder og 24 måneder. WAIS – III 

og dens 14 subskalaer ble brukt for å måle nevrokognitive funksjoner. Resultatene viste at 

pasientene presterte signifikant bedre på enkelte kognitive funksjoner etter behandling, men 

dette gjaldt kun pasientgruppene som mottok langtidspsykodynamisk terapi eller kombinert 

behandling. Forbedringer i skårer skjedde på tester som måler oppmerksomhet og 

arbeidsminne, mental fleksibilitet, psykomotoriske ferdigheter, oppmerksomhet og 

prosesseringshastighet, visuell informasjonsprosessering, abstrakt resonnering og eksekutiv 

fungering (Bastos et al., 2013, s. 1068). Resultatene tyder på at langtidspsykodynamisk terapi 

som monoterapi eller kombinert med fluoxetine kan ha en positiv effekt på nevropsykologisk 

fungering hos personer som er moderat deprimerte (Bastos et al., 2013, s. 1073).  

Studien til Groves et al., 2015 inkluderte en gruppe bestående av personer med en pågående 

depressiv episode av moderat grad. Deltakerne skulle ikke gå på antidepressiva mens studien 

pågikk, og ingen av deltakerne hadde tatt antidepressiva i løpet av de siste seks ukene. De ble 

testet på oppgaver som måler eksekutiv funksjon og spatial problemløsning, verbal flyt og 

vedvarende oppmerksomhet. Testingen ble gjort på tre ulike tidspunkt: på baseline, i uke 4 og 

i uke 12. Deltakerne ble delt inn i to grupper hvorav den ene gruppen mottok metakognitiv 

terapi (MCT) og den andre gruppen mottok kognitiv atferdsterapi (CBT). Ingen statistisk 

forskjell mellom gruppene i nevropsykologisk fungering ble avdekket på baseline. 

Pasientgruppen som helhet viste en signifikant bedring på tester som målte eksekutiv funksjon 

og vedvarende oppmerksomhet i uke 4 sammenlignet med baseline, men det ble ikke funnet 

signifikante gruppeforskjeller. Etter endt behandling viste gruppen som helhet en signifikant 

bedring på mål på verbal flyt, vedvarende oppmerksomhet og eksekutiv funksjon. Det ble 

også funnet en signifikant gruppeforskjell. MCT – gruppen viste bedring på én test på 
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eksekutiv funksjon som man ikke fant hos CBT-gruppen. Endring i nevropsykologisk 

funksjon var ikke signifikant korrelert med endring i symptomtrykk, verken i uke 4 eller etter 

endt behandling (uke 12). Studien gir en indikasjon på at psykoterapi kan ha en positiv effekt 

på nevropsykologisk fungering.   

Porter et al. (2016) gjennomførte en studie der de undersøkte endringer i nevropsykologisk 

funksjon hos pasienter som hadde mottatt kognitiv atferdsterapi (CBT) eller skjematerapi 

(ST). Deltakerne i pasientgruppen var diagnostisert med moderat depressiv episode/MDD 

uten psykotiske trekk (enkeltepisode, tilbakevendende eller bipolar II depresjon var 

inkludert). Kontrollgruppen var matchet med pasientgruppen på alder, kjønn, estimert 

premorbid IQ og formell utdanning.  Kvinnene ble matchet på menstruell syklus. Deltakerne 

ble testet på baseline og etter 16 uker. På baseline gjorde pasientgruppen det signifikant 

dårligere enn kontrollgruppen på tester som målte verbal læring og hukommelse, 

prosesseringshastighet og noen mål på eksekutiv fungering. De presterte likt på mål på verbal 

flyt, spatialt arbeidsminne, visuo – spatial læring og hukommelse. Etter endt behandling (uke 

16), fant man kun en signifikant endring på et av flere delmål på Consonant Vowel Consonant 

Auditory Verbal Learning Test (CVCT) – en test som måler verbal læring og hukommelse, 

men prestasjonen var signifikant dårligere sammenlignet med kontroller. Det ble ikke funnet 

en signifikant korrelasjon mellom endring i prestasjon på nevropsykologiske tester og 

depresjonens alvorlighetsgrad fra baseline til uke 16. Nevropsykologisk svekkelse vedvarte 

selv om behandlingen førte til en bedring i stemningsleiet.  

I en randomisert kontrollert studie av Dannehl, Rief og Euteneuer (2018) undersøkte de 

effekten av CBT på verbal læring og hukommelse. Deltakerne bestod 98 pasienter som 

oppfylte kriteriene til en depressiv episode i henhold til DSM-IV. Pasientene ble delt inn i tre 

ulike grupper: en gruppe mottok CBT som vektla trening under atferdsaktivering (CBT-E), en 

gruppe som mottok CBT som vektla gledesfylte lavintensitet aktiviteter (CBT-C) og en tredje 

gruppe som ble satt på venteliste. Utvalget inkluderte også 30 friske kontroller som var 

matchet på alder og kjønn. Nevropsykologisk fungering ble vurdert på baseline og etter 16 

uker for både pasientgruppen og kontrollgruppen. Rey auditory Verbal Learning Test 

(RAVLT) ble brukt for å teste verbal læring og hukommelse. Pasientene presterte signifikant 

dårligere enn kontrollene på baseline. Begge pasientgruppene som mottok CBT presterte 

signifikant bedre enn pasientgruppen som stod på venteliste på deltesten 
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gjenkjenningshukommelse i RAVLT i uke 16. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller 

mellom gruppene på de andre deltestene i RAVLT.   

Samlet trekker resultatene til de ulike studiene i retning av at psykoterapi kan ha en gunstig 

effekt på nevropsykologisk funksjon, men det er behov for mer forskning. Videre tyder 

resultatene på at svekket nevropsykologisk fungering kan vedvare til tross for et bedret 

stemningsleie (Porter et al., 2016 s.400) 

1.5 Problemstillinger og hypoteser  

1.5.1 Problemstillinger/forskningsspørsmål  

Hovedtema for oppgaven er å undersøke nevropsykologisk funksjon hos pasienter som er 

diagnostisert med mild til moderat depresjon i henhold til ICD – 10, hvorav flertallet har en 

dystymidiagnose. Målet med oppgaven er todelt:  

1) Det første forskningsspørsmålet dreier seg om å sammenligne kognitiv funksjon målt 

både ved atferdsbaserte nevropsykologiske tester og selvrapportert eksekutiv funksjon 

hos pasientgruppen med friske kontroller, og undersøke sammenhenger mellom 

atferdsbasert og selvrapportert kognitiv funksjon og graden av selvrapporterte 

symptomer på depresjon og opplevd stress. 

2) Det andre forskningsspørsmålet dreier seg om hvilken effekt psykoterapeutisk 

behandling har på selvrapporterte symptomer på depresjon og stress, samt 

atferdsbasert og selvrapportert nevropsykologisk funksjon hos pasientgruppen.  

1.5.2 Hypoteser 

På bakgrunn av forskningsspørsmålene, er det fremsatt flere hypoteser: 

1) Den første hypotesen er at resultatene vil vise signifikante forskjeller i 

nevropsykologisk funksjon på baseline mellom pasientgruppen og friske kontroller, 

både på bakgrunn av atferdsbaserte nevropsykologiske tester og selvrapportert 

eksekutiv funksjon.  
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2) Selv om resultatene til ulike studier har gitt noe ulike resultater, er den andre 

hypotesen at det vil være en signifikant korrelasjon mellom selvrapportert og 

atferdsbasert nevropsykologisk funksjon.  

3) Selv om litteraturen viser varierende resultater, forventes det å være signifikante 

korrelasjoner mellom selvrapportert depresjonsskåre, selvopplevd stress og mål på 

nevropsykologisk funksjon. Hypotesen er at høyere symptomtrykk er signifikant 

korrelert med dårligere nevropsykologisk fungering, målt både ved atferdsbaserte 

tester og selvrapportert funksjon.  

4) Når det gjelder effekt av behandling på nevropsykologisk funksjon, er det vanskelig å 

postulere en klar hypotese på bakgrunn av forskningen som er presentert i denne 

oppgaven. Hypotesen er imidlertid at behandlingen vil kunne ha en (viss) gunstig 

effekt på nevropsykologisk fungering.  
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2 Metode  

 

2.1 Deltakere  

Prosjektet er et delprosjekt av et større prosjekt hvor et av forskningsspørsmålene er å 

undersøke nevropsykologisk funksjon og identifisere variabler som predikerer 

psykoterapeutisk behandlingsrespons hos pasienter som oppfyller kriteriene til milde og 

moderate unipolare depresjoner i henhold til ICD – 10. Rekruttering av pasienter er gjort i 

samarbeid med Modum Bad. Pasientgruppen består av 17 personer hvorav åtte pasienter har 

mottatt poliklinisk behandling og ni pasienter har vært innlagt og mottatt behandling ved 

avdeling for depressive lidelser på Modum Bad. Det kliniske utvalget består av ti kvinner og 

syv menn i alderen 24 til 67 år (gjennomsnittsalder er 49,1 år).  

Den diagnostiske vurderingen er gjort av behandleren til den enkelte pasient, og diagnoser er 

satt i henhold til kriteriene i ICD – 10. Når det gjelder primærdiagnose, er det elleve pasienter 

som har F34.1 dystymi. Av disse er det syv som har tilleggsdiagnosen F32.1 moderat 

depressiv episode, én som oppfyller kriteriene for F32.2 alvorlig depressiv episode, én som 

har F43.1 posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og én som oppfyller kriteriene til F45.2 

«hypochondriacal disorder» (ICD – 10,1993, s. 106). Videre er det fem som har F33.1 

tilbakevendende depressiv episode moderat som sin primærdiagnose. Én av dem har også 

F.90.0 hyperkinetisk forstyrrelse og F41.0 panikklidelse som tilleggsdiagnose. I tillegg er det 

én som har F32.1 moderat depressiv episode som sin primærdiagnose, og vedkommende har 

ingen komorbide lidelser. En pasient med bipolar diagnose var i utgangspunktet inkludert i 

studien, men er ekskludert fra videre analyser i dette materialet. 

Deltakerne i kontrollgruppen ble rekruttert via sosiale medier (Facebook og Instagram) og 

informasjonsskriv som ble hengt opp forskjellige steder. Kontrollgruppen består av 20 

kvinner og 14 menn i alderen 24 til 69 år (gjennomsnittsalder er 47,6 år). Fra en større pool av 

kontrolldeltakerne ble det trukket 2 deltakere matchet med pasientgruppen både i forhold til 

alder og kjønn.  

2.2 Inklusjons – og eksklusjonskriterier  
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Alle deltakerne må ha normalt eller korrigert normalt syn og hørsel og de må ha en god 

forståelse av norsk. Eksklusjonskriterier har vært: alder under/over 18/70 år; ingen 

nevrologiske skader eller sykdommer som har ført til behandling eller innleggelse; rus- eller 

alkoholmisbruk som har ført til behandling eller innleggelse. Heller ingen gravide eller 

ammende har blitt inkludert i studien. Deltakerne i kontrollgruppen kan heller ikke ha hatt 

psykiske lidelser som har ført til behandling eller innleggelse eller bruke medisiner som 

påvirker sentralnervesystemet. 

En av deltakerne i pasientgruppen har tidligere hatt et lett hjerneslag, men vedkommende har 

likevel blitt inkludert i studien da han nå ikke har nevrologiske utfall og resultatene på den 

nevropsykologiske testingen er på eller over normert gjennomsnitt for alle testresultater.  

2.3 Etiske vurderinger  

Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite (REK nr. 2016/2003/REK sør-øst C). Alle 

deltakerne i pasientgruppen vurderes å ha samtykkekompetanse. Prosjektet innebærer ikke at 

deltakerne i det kliniske utvalget vil oppleve noen endringer i sitt behandlingstilbud. 

Pasientene rekrutteres fra sitt behandlingssted. Deltakerne har fått et samtykkeskjema med en 

grundig beskrivelse av prosjektet, og det fremgår tydelig hva deltakelse innebærer. 

Kontaktinformasjon står oppgitt på skjemaet dersom deltakerne skulle ha noen spørsmål. I 

tillegg fremgår det tydelig at deltakerne når som helst kan trekke seg fra prosjektet.  

2.4 Behandling 

Av de 17 pasientene mottok 8 poliklinisk behandling. Den polikliniske behandlingen pågikk 

over 12 uker og bestod av én ukentlig individualtime med terapi à 45 minutter. Behandlingen 

ble utøvet av en terapeut, oftest en psykolog. Teoretisk tilnærming var affektfobimodellen. 

Affektfobimodellen er en korttidspsykodynamisk modell basert på ideen at mye 

psykopatologi er forårsaket av affektfobi, det vil si en frykt for følelser, og sentrale teknikker 

som brukes i behandling av fobier anvendes for å behandle affektfobiene (McCullough et al., 

2003, s. 2). Ved hjelp av systematisk desensitivering blir pasientene gradvis eksponert for mer 

og mer adaptiv affekt samtidig med at de får hjelp til å regulere angst og annen inhibitorisk 

affekt McCullough, 2012, s.3).   
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Behandlingsopplegget for innlagte pasienter (9 av 17 pasienter) ved avdeling for depressive 

lidelser, Modum Bad, pågikk over cirka 13 uker inkludert en hjemmetreningsuke, og bestod 

av flere behandlingselementer. Det ukentlige behandlingsinnholdet kunne variere fra uke til 

uke, men elementer i behandlingen inkluderte: individualterapi à 50 minutter med terapeut 1-

2 ganger i uken; individualterapi med gruppe 3-6 timer i uken hvor hver økt varer i 1,5 time; 

interaktiv undervisning om terapimodellen og relaterte temaer 1 – 3 ganger i uken à 1 – 2 

timer per økt; ukentlig prosessevaluering på 75 minutter som innebærer en oppsummering av 

uken og fokus fremover; oppmerksomhetsøvelse av 1 times varighet 1 gang i uken; 1 ukentlig 

økt med uttrykksterapi à 2 timer; 1 – 2 økter med gruppepsykoterapi med tema relatert til 

modellen og terapiprosessen à 75 minutter; 2 økter med helsesportsavdelingen ukentlig med 

75 minutters varighet per økt; miljøterapeutisk oppfølging (individuelle samtaler ved behov); 

somatisk oppfølging med lege og sykepleier; planlegging og oppfølging ved behov i 

hjemmeuken; pårørendeopphold som inkluderer 1-2 samtaler med pårørende. 

Affektfobimodellen lå til grunn for behandlingen.  

2.5 Nevropsykologisk utredning  

Vurdering av nevropsykologisk funksjon er gjort på bakgrunn av et testbatteri og 

selvrapporteringsskjemaet Behavior Rating Inventory of Executive Function, Adult version 

(BRIEF – A). Det nevropsykologiske testbatteriet består av til sammen syv ulike tester som 

har til hensikt å måle ulike sider ved nevropsykologisk funksjon. Samtlige tester er 

standardiserte og normerte nevropsykologiske tester. En presentasjon av testene og hvilke 

funksjoner de måler gis nedenfor. På bakgrunn av skårene til de ulike testene vurderes 

nevropsykologisk fungering for ulike domener: Auditiv oppmerksomhet/arbeidsminne, visuell 

oppmerksomhet, prosesseringshastighet, eksekutiv funksjon, verbal hukommelse, visuell 

hukommelse og ordflyt. Som mål på estimert generelt evnenivå ble det benyttet norsk versjon 

av National Adult Reading Test, som kun ble administrert ved inklusjon.  

I tillegg har deltakerne fylt ut selvrapporteringsskjemaene Beck Depression Inventory-II 

(BDI-II) og Perceived Stress Scale (PSS). Deltakerne i pasientgruppen har blitt vurdert både 

før og etter behandling mens kontrollgruppen kun har blitt vurdert før behandling (på 

baseline).  

REY AUDITORY VERBAL LEARNING TEST (RAVLT)  
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RAVLT er en listelæringsoppgave som gir et mål på verbal hukommelse (Lezak, 2012 s.471). 

Testen innebærer at testadministrator leser opp en liste med 15 ord, liste A, som testpersonen 

skal gjenta, uavhengig av rekkefølge. Dette gjentas til sammen fem ganger. Deretter leses en 

ny liste med 15 ord, liste B, og etter at denne listen har blitt lest opp, skal testpersonen gjenta 

så mange av ordene som han eller hun husker fra den nye listen med ord. Etter dette, skal 

testpersonen gjenkalle så mange av ordene vedkommende husker fra liste A med ord som ble 

lest til sammen fem ganger, men denne gangen får ikke vedkommende høre listen med ord 

først. Etter cirka 30 minutter med annen testing skal testpersonen på ny gjenkalle så mange av 

ordene han eller hun husker fra liste A. En gjenkjenningsoppgave består i at testadministrator 

leser opp en liste med ordene fra liste A, liste B og 15 nye ord. Nå skal testdeltakeren si om 

ordet hører til liste A, liste B eller om ordet er nytt. Ifra RAVLT benyttes følgende data: Total 

innlæring (summen av innlæringsforsøk 1 til 5), 30 minutter utsatt gjenkalling og 

gjenkjenning bestående av antall korrekt gjenkjente ord (‘hits’) og antall falske positive.   

AGGIE FIGURE LEARNING TEST (AFLT) 

AFLT er et mål på visuell hukommelse (Madjan, Sziklas & Jones-Gotman, referert i Tong, 

Yip, Lee & Li, 2002 s. 989). Dette er en test som i utgangspunktet ble laget for å være en 

visuell analog til RAVLT (Madjan et al., referert i Sziklas  Jones-Gotman, 2008, s. 325). 

Originalt administreres teststimuli i papirformat. I dette prosjektet benyttes en PC-tilpasset 

versjon som innebærer at man presenteres 15 figurer i rekkefølge. Hver figur presenteres i 3 

sekunder. Når testpersonen har sett alle figurene, skal vedkommende tegne så mange av 

figurene han eller hun husker uavhengig av rekkefølge. Den videre gjennomføringen av testen 

er analog til gjennomføring av RAVLT. I denne oppgaven benyttes følgende data fra AFLT: 

Total innlæring (summen av innlæringsforsøk 1 til 5), 30 minutter utsatt gjenkalling og 

gjenkjenning bestående av antall korrekt gjenkjente ord (‘hits’) og antall falske positive.  

Tallhukommelse 

Deltestene tallhukommelse forlengs, baklengs og sekvensiering inngår i Wechsler Adult 

Intelligence Scale fjerde utgave (Wechsler, 2008), og de brukes som mål på oppmerksomhet, 

minnespenn og arbeidsminne. Tallhukommelse forlengs innebærer at testpersonen skal gjenta 

en tallrekke i den rekkefølgen den ble lest opp i. Tallhukommelse baklengs innebærer at 

testpersonen skal gjenta tallene som ble lest opp i omvendt rekkefølge. Tallhukommelse 
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sekvensiering innebærer at testpersonen skal sortere tallene som blir lest opp og gjenta dem i 

stigende rekkefølge.  

Ruff 2 & 7 

Ruff 2 & 7 selective attention test har til hensikt å måle vedvarende oppmerksomhet og 

selektiv oppmerksomhet (Ruff & Allen, sitert i Lezak, 2012, s. 416). Den består av 20 rader 

med kolonner der hver kolonne inneholder enten bokstaver og tall eller kun tall. I hver 

kolonne skal deltakeren sette en strek over alle 2-tall og 7-tall så raskt og nøyaktig som mulig. 

Hver kolonne inneholder tre linjer og på hver linje er det til sammen ti toere og sjuere. 

Deltakerne har 15 sekunder på hver kolonne, før de må gå videre til neste. Testen varer i til 

sammen fem minutter (Ruff & Allen, sitert i Lezak, 2012, s. 435). For denne oppgaven brukes 

råskårene for nøyaktighet og tempo.  

Color word inhibition test (CWIT) 

CWIT 1,2,3 og 4 er en del av Delis – Kaplan Executive Function System (D - KEFS) som 

består av standardiserte tester for å vurdere ulike aspekter av eksekutiv funksjon hos både 

voksne og barn (Delis, Kaplan & Kramer, 2001, s. 1). I CWIT 1 skal deltakeren si fargene så 

fort som mulig uten å gjøre feil (Delis et al., 2001, s. 92), og måler hastighet på lesingen 

(Delis et al., 2001, s. 102). CWIT 2 innebærer at man skal lese ordene på et stimulusark så 

raskt som mulig (Delis et al., 2001, s. 102). CWIT 1 og CWIT 2 brukes som mål på 

prosesseringshastighet/psykomotorisk tempo.  CWIT 3 måler evnen til å inhibere en 

automatisk respons analogt til Stroop-test (Delis et al., 2001, s. 102) mens CWIT 4 tester både 

inhibisjon og kognitiv fleksibilitet da denne betingelsen krever veksling mellom to betingelser 

(Delis et al., 2001, s. 103).  

Trail Making Test (TMT)  

I denne oppgaven benyttes TMT 2, 3 og 4 fra D-KEFS (Delis et al., 2001, s. 39).  TMT 2 

innebærer at deltakeren skal tegne en strek mellom tall i stigende rekkefølge (Delis et al., 

2001). TMT 3 innebærer at deltakeren skal tegne en strek mellom bokstaver i alfabetisk 

rekkefølge (Delis et al., 2001). De er begge mål på prosesseringshastighet/psykomotorisk 

tempo (Delis et al., 2001). I TMT 4 skal deltakeren veksle mellom å tegne strek mellom et tall 

og en bokstav i stigende og alfabetiske rekkefølge annen hver gang (Delis et al., 2001). 
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Deltesten krever kognitiv fleksibilitet, og inngår som et mål på eksekutiv funksjon (Delis et 

al., 2001).  

Verbal flyt  

For å måle verbal flyt brukes D-KEFS’ test på verbal flyt (Delis et al., 2001.). Den består av 

tre deltester: bokstavflyt eller fonemisk ordflyt innebærer at testpersonen skal si så mange ord 

som mulig i løpet av 1 minutt som begynner på en bestemt bokstav (FAS), kategoriflyt eller 

semantisk ordflyt går ut på at testpersonen skal si så mange dyr og guttenavn som mulig på 1 

minutt, og i deltesten ordflyt veksling blir testpersonen bedt om å veksle mellom å si ord som 

tilhører to ulike kategorier (frukt og møbler) så raskt som mulig. Å veksle mellom to 

kategorier krever både rask gjenhenting av semantisk kunnskap og kognitiv fleksibilitet.  

Norsk versjon av National Adult Reading Test (NART)  

NART er en mye brukt test for å måle premorbid intelligens (Lezak, 2012, s. 561). Den 

norske utgaven består av 50 irregulære ord, dvs. ord som skal uttales annerledes enn slik de er 

skrevet, for eksempel «ljome» (Sundet & Vaskinn, 2008). Resultatene på NART har vist å 

korrelere godt med generelt evnenivå målt med Wechsler-tester (Sundet & Vaskinn, 2008). 

Det tar fem minutter å administrere testen (Sundet & Vaskinn, 2008).  

Behavior Rating Inventory of Executive Function, Adult version (BRIEF-A) 

BRIEF-A tar sikte på å kartlegge voksnes selvrapporterte eksekutiv fungering i hverdagen 

(Roth, Isquith og Gioia, 2005, s.1). Det er et selvrapporteringsskjema som består av 75 

testledd/utsagn som deltakerne skal svare på og som inngår i ulike skalaer som måler ulike 

aspekter ved atferdsmessige aspekter ved eksekutiv fungering: inhibisjon, veksling, 

emosjonell kontroll, selvmonitorering, initiering, arbeidsminne, planlegging/organisering, 

oppgavemonitorering og organisering av materiale. Disse ni delskalaene danner grunnlaget 

for to indekser, atferdsreguleringsindeks og metakognitiv indeks, og en sammenlagt skåre, 

generell eksekutiv funksjon (Roth et al., 2005, s. 1). 

Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

Beck Depression Inventory-II er et selvrapporteringsskjema som har til hensikt å måle 

intensiteten på en depresjon. Det består av 21 utsagn som måler typiske symptomer og 

holdninger ved depresjon. Hvert utsagn har ulike svaralternativer som skåres mellom 0 og 3. 

Den som fyller ut skjema skal velge det svaralternativet som passer best for de siste 14 dagene 
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(Dozois, Dobson & Ahnberg, 1998, 84). En review-artikkel gjennomført av Wang & 

Gorenstein (2013) konkluderer med at BDI-II synes å ha tilstrekkelig reliabilitet og validitet.  

Persceived Stress Scale (PSS)  

PSS er et selvrapporteringsskjema der vedkommende skal svare på ulike utsagn knyttet til 

selvopplevd stress (Cohen, Kamarck og Mermelstein, 1983). Det er til sammen ti utsagn og 

det gis flere svaralternativer til hvert utsagn. Den som fyller ut skjemaet skal velge det 

alternativet som passer best på bakgrunn av den siste måneden. Det er utviklet fire ulike 

versjoner: PSS14, PSS10 og PSS4. Denne pilotstudien inkluderer PSS10. PSS14 har vist seg å 

ha tilstrekkelig validitet og reliabilitet (Cohen, Kamarck og Mermelstein, 1983, s.394). 

Forskning på PSS10 konkluderer med at PSS10 er et tilsvarende godt mål på selvopplevd 

stress som PSS14, og at PSS10 synes å ha en noe bedre indre reliabilitet enn PSS14. (Cohen 

& Williamson, 1988, s. 46). En review-artikkel konkluderer med at PSS10 generelt har bedre 

psykometriske egenskaper enn PSS14 (Lee, 2012, s.126).  

2.6 Manglende data  

To av deltakerne i pasientgruppen har kun data for baseline da de av ulike grunner ikke hadde 

anledning til å møte til nevropsykologisk testing etter endt behandling. I tillegg er det en 

deltaker i pasientgruppen som ikke har gjennomført deltestene verbal flyt 1, 2 og 3 på 

baseline og verbal flyt 2 og 3 etter behandling. To av pasientene har ikke skåre på Ruff 2&7 

total accuracy. I kontrollgruppen er det én deltaker som ikke har skåre på deltestene RAVLT 

B, RAVLT utsatt gjenkalling og RAVLT gjenkjenning. Én deltaker mangler skåre på TMT 3 

mens en annen deltaker mangler skåre på TMT 4. To deltakere har ikke data på Ruff 2&7 

total accuracy.  Én deltaker har ikke skåre på VF1 og VF2.  

2.7 Statistikk  

SPSS, versjon 25, er brukt for å gjennomføre de statistiske analysene. En p – verdi på ≤.05 har 

blitt vurdert som signifikant. Testen Shapiro – Wilks har blitt brukt for å undersøke 

normalfordeling til alle skårene. Ifølge Shapiro – Wilks betyr et signifikant resultat (p≤.05) at 

skåren ikke er normalfordelt mens et ikke – signifikant resultat (p≤.05) betyr at skåren er 

normalfordelt. En parametrisk test har blitt brukt i de tilfellene der alle domeneskårene eller 

deltestene som analyseres er normalfordelt. Dersom en av domeneskårene eller deltestene 
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ikke har vært normalfordelt, har en ikke – parametrisk variant blitt brukt for å gjennomføre 

analysen. I den første delen av studien som sammenligner nevropsykologisk funksjon på 

baseline, er independent t – test brukt når skårene har vært normalfordelt mens Mann Whitney 

U – test er anvendt når skårene ikke har vært normalfordelt. For å undersøke korrelasjon er 

Pearson r brukt når resultatene er normalfordelt og Spearmans’r rho er brukt når de ikke har 

vært normalfordelt. I den andre delen av studien som undersøk behandlingseffekt på 

nevropsykologisk funksjon, symptomtrykk og selvopplevd stress, er paired sample t – test 

brukt ved normalfordelte skårer mens Wilcoxon Signed Rank Test er brukt når skårene ikke 

har vært normalfordelt. Cohen’s d er mål på effekt når en parametrisk test er brukt. For 

Cohen’s d representerer 0.2 liten effekt, 0.5 middels effekt og 0.8 stor effekt. R – verdien er 

brukt når en ikke – parametrisk test er anvendt, og den er beregnet på bakgrunn av z-verdien. 

For r – verdien anses .1 for å representere en liten effekt, .3 middels effekt og .5 for stor effekt 

(Cohen, sitert i Pallant, 2013, s.238).  
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3 Resultater 

3.1 Demografiske og kliniske variabler  

Tabell 1 viser demografiske og kliniske data for pasienter og friske kontroller. Det ble ikke 

funnet signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder alder (t=.389, p=.699).  Det 

ble det ikke funnet signifikant forskjell i estimert evnenivå målt med NART (z=-1.053, 

p=.292). Derimot er det en forventet sterk signifikant forskjell mellom pasientgruppen og 

deltakergruppen når det gjelder totalskåren på BDI-II (z=-5,717, p=.000) og PSS (z=-4,913, 

p=.000). I pasientgruppen er det fem stykker som går på medisiner. Én av pasientene tar 

stemningsstabiliserende, én pasient tar to ulike antidepressiva, én pasient går på to legemidler 

for hyperkinetisk forstyrrelse og ett antipsykotikum. Én pasient tar kun antipsykotika.  

Tabell 1 Demografiske og kliniske variabler for pasienter og kontroller  

 Pasienter  

  (n=17) 

Kontroller 

  (n=34)  

t/z5,6 p 

Alder 

 

 

49,1  

(12,38) 

47,6  

(12,15) 

,3895 ,699 

Kjønn (menn/kvinner) 

 

7/10 14/20   

National Adult Reading Test 

(NART) 

 

14,4  

(8,53) 

12,0  

(7,88) 

-1,0536  ,292 

Beck Depression Inventory-II 

(BDI-II) 

 

25,2  

(7,47) 

3,7 

 (3,92) 

-5,7176 ,000 

Perceived Stress Scale 

(PSS) 

 

21,8  

(5,53) 

10,8  

(5,24) 

-4,9136 ,000 

Medisiner 

 

    

  Antidepressiva1 

 

1    

  Antipsykotika2 

 

2    

  Stemningsstabiliserende3 

 

1    

 ADHD – medisin4 

 

1    

Primærdiagnose 

 

    

  F32.1 (mod. Dep. ep.)  

 

1    

  F33.1 (tilb.dep.ep.mod)  

 

5     

  F34.1 (dystymi) 

 

11    



26 

 

 

Komorbiditet/tilleggsdiagnose 

 

    

  F32.1 moderat depressiv ep.  

 

7    

  F32.2 alvorlig depressiv ep.  

 

1    

  F41.0 (panikklidelse) 

 

1    

  F43.1 (PTSD) 

 

1    

  F45.2 hypokondri  

 

1    

  F90.0 (hyperkinetisk lidelse)   1    
(1) Remeron, Cipralex (2) Quetiapin (3) Lamictal (4) Attentin, Elevanse  

(5) t-verdi: Independent-samples t-test 

(6) z-verdi: Mann-Whitney U Test  

  

3.2 Nevropsykologisk funksjon  

3.2.1 Atferdsbasert nevropsykologisk funksjon   

Resultatene av sammenligningen av skårene på de atferdsbaserte testene mellom 

pasientgruppen og kontrollgruppen, er presentert i tabell 2. Auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne er det eneste kognitive domenet med signifikant 

gruppeforskjell basert på domeneskåren (t=-2,091, p=.042, d=-0,6). Når det gjelder deltestene 

som danner grunnlaget for denne domeneskåren, er det tallhukommelse total (z=-2,18, 

p=.034, d=-0,7) og tallhukommelse baklengs (t=-2,14, p=.037, d=-0,7) som er signifikant 

forskjellige mellom pasientene og kontrollene. I tillegg ble det funnet en signifikant forskjell 

mellom gruppene på skåren til deltesten Ruff 2 & 7 tempo (t=-2,34, p=0,023, d=-0,7) som 

inngår i domenet visuell oppmerksomhet. De signifikante forskjellene var middels store målt 

med Cohen’s d som mål på effektstørrelse. Ingen andre signifikante forskjeller ble avdekket 

mellom gruppene.  

Tabell 2 Atferdsbasert nevropsykologisk funksjon hos pasienter og kontroller  

 

 

Funskjonsdomene/test 

Pasienter 

Gj.snitt (SD) 

Kontroller 

Gj.snitt (SD) 

 

t/z1,2 

 

p 

 

ES.3,4 

      

Auditiv oppmerk./arbeidsminne 49,4 (6,81) 54,5 (8,86) -2,0911 ,042 -0,653 

   Tallhuk. total 24,9 (4,33) 28,4 (5,79) -2,1801 ,034 -0.683 
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   Tallhuk. forlengs 8,4 (1,90) 9,6 (2,29) -1,7772 ,076 -0,254 

   Tallhuk. baklengs 7,9 (1,14) 9,2 (2,35) -2,1401 ,037 -0,703 

   Tallhuk. sekvensiering 8,6 (2,40) 9,6 (2,27) -1,4121 ,164 -0.433 

Visuell oppmerksomhet 47,5 (6,76) 50,3 (8,02) -1,2201 ,228 -0,383 

   Ruff 2&7 tempo 100,4 (15,95) 111,9 (16,98) -2,3431 0,023 -0,703 

   Ruff 2&7 nøyaktighet 86,6 (18,57) 85,7 (22,89) -,4802 ,631 -0,074 

Prosesseringshastighet 50,98 (7,56) 51,89 (7,99) -,5852 ,559 -0,084 

   TMT 2 34,5 (13,05) 33,2 (13,27) -,5802 ,562 -0,084 

   TMT 3 29,8 (9,84) 33,0 (17,35) -,0102 ,992 -0,0014 

   CW 1 32,5 (6,59) 30,9 (6,90) ,8301 ,410 0.243 

   CW 2 23,2 (4,55) 21,3 (3,16) -1,4392 ,150 -0,204 

Eksekutiv funksjon 54,9 (6,79) 54,95 (8,82) -,0852 ,932 -0,014 

   TMT 4 83,4 (29,11) 81,1 (37,09) ,2161 ,830 0,073 

   CW 3 57,8 (15,64) 52,4 (13,96) -1,4902 ,136 -0,214 

   CW 4 57,9 (11,62) 61,4 (15,65) -,6202 ,535 -0,094 

   VF 3 15,1 (2,72) 16,2 (3,71) -1,0701 ,290 -0,343 

Verbal hukommelse 56,5 (7,03) 58,2 (9,02) -,6641 ,510 -0.213 

   RAVLT total innlæring 56,7 (5,79) 59,4 (8,39) -1,2181 ,229 -0,373 

   RAVLT utsatt gjenkalling 11,8 (2,51) 12,4 (2,69) -1,1302 ,259 -0,164 

   RAVLT gjenkjenning 14,3 (1,36) 14,2 (1,09) -,8502 ,395 -0,124 

Visuell hukommelse 48,6 (8,03) 47,7 (9,52) -,1002 ,920 -0,014 

AFLT total innlæring 43,3 (11,52) 44,1 (11,55) -,2401 ,811 -0,073 

AFLT utsatt gjenkalling 11,2 (2,44) 10,6 (3,21) -,5442 ,587 -0,084 

AFLT gjenkjenning  14,3 (1,12) 14,2 (1,10) -,6622 ,508 -0,094 

Ordflyt 62,1 (8,02) 62,0 (12,32) ,0191 ,985 0,013 

Verbal flyt 1 47,1 (10,09) 49,3 (14,52) -,5621 ,577 -0,183 

Verbal flyt 2 48,5 (7,68) 49,2 (11,47) -,2341 ,816 -0,073 

(1) t: Independent sample t – test (parametrisk) 

(2) z: Mann Whitney U – test (ikke-parametrisk) 

(3) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 

(4) ES.: r-verdi (ikke-parametrisk)  

3.2.2 Selvrapportert eksekutiv funksjon (BRIEF – A) 

I tabell 3 presenteres resultatene av selvrapportert eksekutiv funksjon målt med BRIEF – A. 

Resultatene viser at det er en signifikant forskjell mellom pasientgruppen og kontrollgruppen 

på alle delskalaene, indeksene og den sammenlagte skåren. Effektstørrelsen er moderat til stor 

for alle skårene.  

Tabell 3 Selvrapportert eksekutiv funksjon pasienter versus kontroller  
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BRIEF – A (råskårer) Pasienter 

Gj.snitt (SD) 

Kontroller 

Gj.snitt (SD) 

t/z1 p ES. 2 

Atferdsreguleringsindeks 51,1 (8,60) 37,4 (6,14) -4,685 ,000 -0,66 

Inhibisjon 12,5 (2,50) 9,9 (1,39) -3,695 ,000 -0,52 

Veksling 10,4 (2,55) 7,4 (1,76) -3,765 ,000 -0,53 

Emosjonell kontroll 19,4 (4,26) 12,9 (3,25) -4,494 ,000 -0,63 

Selvmonitorering 8,8 (1,98) 7,2 (1,62) -3,067 ,002 -0,43 

       

Metakognitiv indeks 72,2 (10,17) 50,9 (9,81) -4,970 ,000 -0,70  

Initiering 16,1 (2,91) 10,4 (2,47) -4,964 ,000 -0,70 

Arbeidsminne 16,1 (3,29) 10,0 (1,96) -5,004 ,000 -0,70 

Planlegging/organisering 17,3 (3,20) 12,3 (2,79) -4,649 ,000 -0,65 

Oppgavemonitorering 10,4 (1,66) 7,9 (2,10) -3,755 ,000 -0,53 

Organisering av materiale 12,4 (2,83) 10,4 (2,63) -2,696 ,007 -0,38 

Generell eksekutiv funksjon 123,3 (15,86) 88,0 (14,78) -5,077 ,000 -0,72 

(1) z-verdi: Mann Whitney U-test (ikke-parametrisk) 

(2) ES.: r-verdi (ikke parametrisk)  

3.2.3 Atferdsbasert funksjon versus selvrapportert 

nevropsykologisk funksjon  

Det ble ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom kognitive domeneskårer og BREIF-A, 

med unntak av verbal hukommelse og metakognitiv indeks (p=,012) og verbal hukommelse 

og generell eksekutiv funksjon (p=,010). Korrelasjonen mellom verbal hukommelse og 

atferdsreguleringsindeksen nærmet seg signifikans (p=,093). Korrelasjonskoeffisientene 

ligger mellom 0,029 og ,608 og p-verdier mellom 0,010 og 0,912.  

3.3 BDI-II, PSS og nevropsykologisk funksjon  

3.3.1 Korrelasjon mellom BDI-II total og atferdsbaserte tester 

Resultatene av analysen som undersøkte korrelasjonen mellom depresjonsdybde (BDI-II) før 

intervensjonen og de atferdsbaserte testene, viste ingen signifikante korrelasjoner mellom 

totalskåren på BDI-II og domeneskårene eller deltestene. Korrelasjonskoeffisientene ligger 

mellom 0,002 - 0,459, med p – verdier mellom ,064 - 0,995. Det er en trend-signifikant p- 

verdi til domenene eksekutiv funksjon (p=.086) og auditiv hukommelse (p=.064).   

3.3.2 Korrelasjon mellom BDI-II total og BRIEF – A 
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Ingen signifikante korrelasjoner ble identifisert mellom totalskåren på BDI-II og 

selvrapportert eksekutiv funksjon i pasientgruppen, med korrelasjonskoeffisienter mellom 

0,045 og 0,282, og p – verdier mellom 0,273 og 0,864.   

3.3.3 Korrelasjon mellom PSS total og atferdsbaserte tester 

Resultatene er presentert i tabell 4. Korrelasjonen var signifikant for domenet verbal 

hukommelse (p=,045) og deltestene Ruff 2&7 tempo (p=,031) og AFLT utsatt gjenkalling 

(p=,043).  P-verdien til AFLT total nærmer seg signifikant nivå (p=,066). 

Korrelasjonskoeffisientene ligger mellom -,022 og ,523. P – verdiene ligger mellom ,031 - 

,961.  

Tabell 4 Korrelasjon mellom PSS og atferdsbaserte tester  

PSS total  Korrelasjon1,2 p 

Auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne 

 ,1451 ,578 

Tallhuk. total  ,1531 ,557 

Tallhuk. forlengs  ,0602 ,820 

Tallhuk. baklengs -,0221 ,935 

Tallhuk. sekvensiering  ,2391 ,355 

Visuell oppmerksomhet  ,2981 ,246 

Ruff 2&7 tempo  ,5231 ,031 

Ruff 2&7 nøyaktighet -,0422 ,872 

Prosesseringshastighet  ,1992 ,443 

TMT 2 -,1962 ,450 

TMT 3 -,1662 ,525 

CW 1  ,0541 ,836 

CW 2  ,0592 ,822 

Eksekutiv funksjon  ,1322 ,627 

TMT 4 -,3211 ,208 

CW 3  ,0772 ,768 

CW 4 -,0132 ,961 

VF 3  ,2221 ,409 

Verbal hukommelse  ,4911 ,045 

RAVLT total innlæring  ,4281 ,087 

RAVLT utsatt gjenkalling  ,3882 ,123 

RAVLT gjenkjenning  ,4172 ,096 

Visuell hukommelse   
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AFLT total innlæring  ,4551 ,066 

AFLT utsatt gjenkalling  ,4952 ,043 

AFLT gjenkjenning  ,2762 ,284 

Ordflyt   ,1331 ,624 

Verbal flyt 1  ,0741 ,784 

Verbal flyt 2   ,2081 ,439 

(1) Korrelasjon: Pearson r (parametrisk) 

(2) Korrelasjon: Spearman rho (ikke-parametrisk) 

3.3.4  Korrelasjon mellom PSS total og BRIEF – A  

Resultatene er presentert i tabell 5. To signifikante korrelasjoner ble avdekket: PSS og 

emosjonell kontroll (r=,718, p=0,001) og PSS og atferdsreguleringsindeks (r=,603, p=0,010). 

Korrelasjonen mellom PSS og inhibisjon nærmet seg signifikans (r=0,464, p=0,061).  

Tabell 5 Korrelasjon mellom PSS og BRIEF-A  

PSS total  Korrelasjon1  p 

Atferdsreguleringsindeks   ,603 0,010 

Inhibisjon  0,464 0,061 

Veksling  0,098 0,708 

Emosjonell kontroll    ,718 0,001 

Selvmonitorering  0,363 0,152 

   
Metakognitiv indeks  0,142 0,587 

Initiering -0,228 0,379 

Arbeidsminne   0,176 0,499 

Planlegging/organisering   0,396 0,116 

Oppgavemonitorering   0,151 0,564 

Organisering av materiale   0,005 0,985 

Generell eksekutiv funksjon   0,418 0,095 

(1) Korrelasjon: Pearson r (parametrisk) 

 

3.4 Resultater før og etter behandling  

3.4.1 Resultat på BDI-II og PSS før og etter behandling  

Som det fremgår av tabell 6, rapporterer pasientgruppen en signifikant reduksjon i 

selvopplevd stress (PSS: t=2,800, p=,014) og depresjonssymptomer (BDI-II:z=-3,181,p=,001) 
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etter behandling sammenlignet med baseline. Effektstørrelsen er stor for BDI-II (r=0,82) og 

moderat for PSS (0,7).  

Da det er vanlig å vurdere respons på behandling som 50 % reduksjon i symptomtrykk på 

bakgrunn av skåre på en skala som måler symptomtrykk (Keller, 2003, s.3154), ble respons 

på behandling vurdert som 50 % reduksjon på BDI-II. Som det fremgår av tabell 10 

responderte 8 av 17 pasienter på behandlingen, noe som utgjør 57,1 % av pasientgruppen.  

Tabell 6 Sammenligning av depresjonsdybde og selvopplevd stress før og etter behandling for pasientgruppen 

Selvrapport T1 

Gj.snitt (SD) 

T2 

Gj.snitt (SD) 

t/z1,2 p ES.3,4  Respondere(%) 

BDI-II 25,2 (7,47) 14,1 (12,39)  -3,1812 ,001 0,824 8 (57,1) 

PSS  21,8 (5,53) 16,5 (8,81)  2,8001 ,014 0,723  

(1) t-verdi: Paired-Samples t-test (parametrisk) 

(2) z-verdi: Wilcoxon Signed Rank Test (ikke-parametrisk) 

(3) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 

(4) ES.: r-verdi (ikke-parametrisk)  

 

Det ble også gjennomført en analyse for å undersøke endring i skårene før og etter behandling 

på BDI-II og PSS til pasienter som mottok poliklinisk behandling og pasientene som mottok 

inneliggende behandling. Resultatene av denne analysen fremgår av tabell 7 (vedlegg). Det 

var kun den inneliggende pasientgruppen som rapporterte en signifikant endring i totalskåre 

på BDI-II (t=5,520, p=,001, d=1,50). Effektstørrelsen var stor. Forskjellen i totalskåre på 

BDI-II for den polikliniske pasientgruppen nærmet seg signifikans (t=2,082, p=,082). 

Effektstørrelsen var moderat. Det ble også gjort en analyse for å sammenligne skåren på 

prosent endring på BDI-II mellom de to pasientgruppene. Det var ikke var signifikant 

forskjell mellom de to pasientgruppene men den nærmet seg signifikans (t=-1,884, p=,084, 

d=-1,01). Effektstørrelsen var stor. Resultatene av analysen viste at det ikke var en signifikant 

endring i skåren på PSS etter behandling for verken den inneliggende eller den polikliniske 

pasientgruppen.  

3.4.2 Resultat på nevropsykologiske tester før og etter behandling 
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Resultatene av analysen er presentert i tabell 8. Det er en signifikant forskjell for 

domeneskåren verbal hukommelse (t=-2,55, p=,023, d=-0,5), domeneskåren visuell 

hukommelse (t=-2,81, p=,014, d=-0,4) og domeneskåren eksekutiv funksjon (z=-2,109, 

p=,035, r=0,38). Blant enkelttestene er det en signifikant forskjell for Ruff 2&7 tempo (t=-

2,323, p=,036, d=-0,4), CW1 (t=2,168, p=,048, d=0,2), tallhukommelse total (z=-2,562, 

p=,010, r=0,45), CW3 (z=-2,012, p=,044, r=0,35) og VF3 (z=-2,298, p=,044, r=0,35). 

Effektstørrelsene er små til moderate. 

Tabell 8 Sammenligning av skårer på atferdsbaserte tester før og etter behandling 

Funksjonsdomene/test T1 T2 t/z1,2 p ES.3,4 

Auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne 

49,4 (6,81) 52,8 (7,23) -2,5551 ,023 -0,483 

Tallhuk. Total 24,9 (4,33) 27,2 (4,48) -2,5622 ,010 0,454 

Tallhuk. Forlengs 8,4 (1,90) 9,1 (1,96) -2,0001 ,065 -0,363 

Tallhuk. Baklengs 7,9 (1,14) 9,1 (2,37) -1,8101 ,092 -0,653 

Tallhuk. Sevensiering  8,6 (2,40) 9,0 (1,69) -,9791 ,344 -0,193 

Visuell oppmerksomhet 47,5 (6,76) 50,3 (7,75) -2,8111 ,014 -0,393 

Ruff 2&7 tempo 100,4 (15,95) 106,9 (19,78) -2,3232 ,036 -0,364 

Ruff 2&7 nøyaktighet 86,6 (18,57) 91,2 (18,76) -1,6972 ,090 0,304 

Prosesseringshastighet 51,0 (7,56) 52,3 (7,23) -1,1952 ,232 0,214 

TMT 2 34,5 (13,05) 29,5 (11,06) 1,6991 ,111 0,413 

TMT 3 29,8 (9,84) 29,1 (11,65) -,5412 ,589 0,094 

CW 1 32,5 (6,59) 31,4 (6,14) 2,1681 ,048 0,173 

CW 2 23,2 (4,55) 23,6 (4,70) ,2021 ,843 -0,093 

Eksekutiv funksjon 54,9 (6,79) 56,8 (7,30) -2,1092 ,035 0,384 

TMT 4 83,4 (29,12) 74,1 (19,34) 1,8651 ,083 0,383 

CW 3 57,8 (15,64) 52,7 (9,16) -2,0122 ,044 0,354 

CW 4 57,9 (11,62) 56,5 (9,35) -,9462 ,344 0,174 

VF 3  15,1 (2,72) 16,0 (2,94) -2,2982 ,022 0,424 

Verbal hukommelse 56,5 (7,03) 56,5 (5,80) ,214 ,834 0 

RAVLT total innlæring 56,7 (5,79) 54,7 (7,14) 1,4201 ,177 0,313 

RAVLT utsatt gjenkalling 11,8 (2,51) 12,7 (1,79) -1,7321 ,105 -0,413 

RAVLT gjenkjenning 14,3 (1,36) 14,1 (1,13) -,2122 ,832 0,044 

Visuell hukommelse      

AFLT total innlæring 43,3 (11,52) 44,9 (12,65) -,6631 ,518 -0,133 

AFLT utsatt gjenkalling 11,2 (2,44) 11,4 (3,00) -,8572 ,391 0,154 

AFLT gjenkjenning 14,3 (1,11) 14,2 (1,37) -,7502 ,453 0,134 

Ordlflyt 62,1 (8,02) 62,7 (9,24) -,6941 ,500 -0,073 

Verbal flyt 1 47,1 (10,09) 46,1 (11,15) ,0901 ,929 0,093 

Verbal flyt 2 48,5 (7,68) 48,8 (8,61) -,8771 ,396 -0,033 
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(1) t-verdi: Paired-samples  t– test (parametrisk) 

(2) z-verdi: Wilcoxon Signed Rank Test (ikke parametrisk) 

(3) Effektstørrelse: Cohen’s D (parametrisk test) 

(4) Effektstørrelse: r-verdi (ikke – parametrisk test) 

 

Det ble gjort en analyse for å sammenligne domeneskårene før og etter behandling for 

pasienter som mottok poliklinisk behandling og for pasienter som mottok inneliggende 

behandling. Resultatene av denne analysen er presentert i tabell 9 (vedlegg). Det ble ikke 

funnet signifikante forskjeller på de fleste domeneskårer for pasientgruppen som mottok 

inneliggende behandling, med unntak av domeneskåren til eksekutiv funksjon (t=-3,769, 

p=,009, d=-0,88). Effektstørrelsen var stor. Domeneskåren til auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne var trendsignifikant (t=-2,281, p=,057). Ingen av 

domeneskårene til den poliklinisk behandlede pasientgruppen var signifikante.  

3.4.3 Resultatene på BRIEF – A før og etter behandling  

Resultatene av analysen fremgår av tabell 9. Det er signifikante forskjeller mellom skårene på 

samtlige samleindekser før og etter behandling, atferdsreguleringsindeks (t=2,395, p=,031, 

d=0,5), metakognitiv indeks (t=2,963, p=,010, d=0,6) og global eksekutiv funksjon (t=2,888, 

p=0,12, d=0,6). Effektstørrelsene er medium store.  

Tabell 9 Sammenligning av skårer på BRIEF-A før og etter behandling  

BRIEF - A  T1 T2 t/z1 p ES.2  

Atferdsreguleringsindeks 51,1 (8,60) 46,5 (10,98) 2,395 ,031 0,47 

Metakognitiv indeks 72,2 (10,17) 64,9 (13,36) 2,963 ,010 0,61 

Generell eksekutiv 

funksjon 

123,3 (15,86) 111,3 (21,22) 2,888 ,012 0,64 

(1) t-verdi: Paired-samples t-test (parametrisk)  

(2) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 

 

Det ble også utført en analyse for å sammenligne skårene på BRIEF-A før og etter behandling 

for inneliggende og polikliniske pasienter. Resultatene er presentert i tabell 10 (vedlegg). 

Resultatene viser at det var en signifikant endring i skåre på metakognitiv indeks (t=3,681, 
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p=,008) og generell eksekutiv funksjon (t=3,058, p=,018) for den inneliggende 

pasientgruppen. Skåren på atferdsreguleringsindeksen var trendsignifikant (t=1,985, p=0,88). 

Effektstørrelsene var små til moderate. Ingen av skårene var signifikant forskjellig etter 

behandling for den polikliniske pasientgruppen.  
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4 Diskusjon  

4.1 Neropsykologisk funksjon på baseline  

4.1.1 Atfedsbasert nevropsykologisk funksjon  

I tråd med hypotesen ble det avdekket nevropsykologisk svekkelse innen enkelte funksjoner i 

pasientgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Analysene fant en moderat signifikant 

forskjell mellom pasientgruppen og kontrollgruppen på det kognitive domenet auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne. I tillegg var det en moderat signifikant forskjell mellom 

gruppene på deltesten Ruff 2&7 tempo som inngår i det kognitive domenet visuell 

oppmerksomhet. Det ble ikke funnet en signifikant svekkelse på domeneskåren til 

prosesseringshastighet eller deltestene som inngår i dette domenet. Ruff 2&7 tempo viste 

imidlertid signifikant forskjell. I tillegg til å måte oppmerksomhet er det rimelig å anta at 

denne testen, og spesielt temposkåren. I lys av dette, tyder resultatene på at også aspekter 

knyttet til prosesseringshastighet kan være svekket hos pasientgruppen. Funn av 

nevropsykologisk svekkelse er i tråd med annen forskningslitteratur som har identifisert 

svekkelse i nevropsykologisk funksjon hos personer med unipolar depressiv episode/MDD. 

Gjennomganger av forskningslitteraturen har blant annet funnet svekket 

prosesseringshastighet og oppmerksomhetsfungering hos personer diagnostisert med 

depressiv episode/MDD (Knight & Baune, 2018, s. 26; Rock et al., 2018, s. 2031). Meta – 

analysen til Ahern og Semkovska (2017, s. 58) fant en liten signifikant svekkelse i auditiv 

oppmerksomhet og i auditivt arbeidsminne hos personer med førstegangs depressiv 

episode/MDD. Det er dermed et samsvar mellom den nevropsykologiske svekkelsen som er 

identifisert i denne pilotstudien og den som er identifisert i annen forskning.  

Annen forskning har i tillegg funnet svekket nevropsykologisk fungering i andre kognitive 

domener, deriblant eksekutiv funksjon, ordflyt og læring og hukommelse (Lee et al., 2012, s. 

117; Rock et al., 2018, s. 26; Ahern & Semkovska, 2017, s. 60). Denne pilotstudien fant 

derimot ikke signifikant svekket funksjon verken på domeneskårene eller delmålene til 

eksekutiv funksjon, verbal hukommelse, visuell hukommelse eller ordflyt. Forskning har vist 

at personer med depressiv episode/MDD kan deles inn i ulike clustre når det gjelder kognitiv 

fungering, hvor en betydelig andel har liten eller ingen nevropsykologisk dysfunksjon (Pu et 
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al., 2018, s. 2724; Vicent-Gi et al., 2018, s. 534). I lys av denne forskningen kan det være at 

deltakerne i denne studien er blant dem som ikke har nevropsykologisk svekkelse i særlig 

grad. Valg av nevropsykologiske tester kan være en annen mulig forklaring på at det ikke ble 

funnet signifikant svekkelse i de angitte kognitive domenene i denne pilotstudien. Ulike 

nevropsykologiske tester kan brukes for å måle det samme kognitive domenet og de ulike 

testene kan måle ulike aspekter ved det samme domenet. Det kan være at testene som ble 

inkludert i denne pilotstudien måler andre aspekter ved de aktuelle kognitive domenene enn 

tester som har blitt brukt i annen forskning, og at dette er en mulig årsak til at det ikke ble 

avdekket signifikant svekkelse i eksekutiv funksjon, verbal hukommelse, visuell hukommelse 

eller ordflyt.  

Videre er det noe forskning som trekker i retning av at depresjonens alvorlighetsgrad kan 

være assosiert med nevropsykologisk svekkelse (McDermott & Ebmeier, 2009, s. 4). 

Flertallet av deltakerne i denne pilotstudien hadde en dystymidiagnose. Dystymi anses for å 

være en mildere form for unipolar depresjon med hensyn til symptomtrykk (Årsland, 2012, s. 

417), noe som kan være med å forklare at det ikke ble funnet større svekkelse i 

nevropsykologisk fungering. Mange av deltakerne med dystymi hadde imidlertid også en 

moderat eller alvorlig depressiv episode som tilleggsdiagnose. I tillegg var det fem av 

deltakerne som hadde tilbakevendende moderat depressiv episode som primærdiagnose og en 

som hadde moderat depressiv episode som primærdiagnose. Den nevropsykologisk 

svekkelsen som er identifisert hos personer med MDD/unipolar depressiv episode vil derfor 

være aktuell også for pasientgruppen i denne studien.  

Det finnes forskning som tyder på at bruk av medisiner kan påvirke nevropsykologisk 

funksjon – både positivt og negativt (McKlintock, Husain, Greer & Cullum, 2010, s. 28). Én 

av deltakerne i pasientgruppen i denne pilotstudien stod på to typer antidepressiva (remeron 

og cipralex). Forskning gjort på effekten av antidepressiva på kognisjon hos personer med 

depressiv episode/MDD, har funnet at SNRI, NRI og SSRI, inkludert escitolapram (cipralex), 

kan ha en positiv effekt på kognisjon (Salagre et al., 2017, s.206), noe som kan ha hatt 

betydning for prestasjonen på testene som ble gjennomført i denne pilotstudien. Det var 

imidlertid kun én deltaker som gikk på antidepressiva, noe som taler for at antidepressiva har 

hatt en begrenset effekt på resultatene.  

4.1.2 Selvrapportert eksekutiv funksjon 
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Denne studien avdekket ikke en signifikant forskjell mellom gruppene i eksekutiv funksjon 

basert på nevropsykologiske tester, men pasientgruppen rapporterte signifikant dårligere 

fungering på samtlige skalaer og indeksskårer på BRIEF – A. Analysen fant ingen signifikant 

korrelasjon mellom atferdsbasert nevropsykologisk funksjon og selvrapportert eksekutiv 

funksjon. Disse resultatene samsvarer dermed med annen forskning som viser at 

selvrapportert eksekutiv funksjon ikke korrelerer høyt med den svekkelsen som avdekkes på 

bakgrunn av tester som presumptivt skal måle eksekutiv funksjon (Løvstad et al., 2016, s. 

687). Ulike hypoteser har blitt fremsatt for å forklare hva som kan være årsak til denne 

diskrepansen (Potvin et al., 2016, s.61). En hypotese er at nevropsykologisk testing ikke har 

tilstrekkelig økologisk validitet og at resultatene av slik testing følgelig ikke samsvarer med 

fungeringen i naturalistiske settinger (Lahr et al, 2007, s. 42). Nevropsykologiske tester 

evaluerer hvordan en person kan prestere på avgrensede oppgaver i en strukturert setting mens 

man blir fulgt med på og er fri for forstyrrelser mens subjektive vurderinger reflekterer i større 

grad fungering i dagligdagse omgivelser (Lahr et al., 2007, s. 42). I dagliglivet er oppgavene 

gjerne ustrukturerte og komplekse, og de involvere gjerne flere kognitive prosesser samtidig. 

Utføringen av disse oppgavene påvirkes også av ytre faktorer (Lahr et al., 2007, s. 43). Det 

kan derfor være at nevropsykologiske tester representerer et mål på optimal prestasjon mens 

selvevaluering i større grad reflekterer typisk fungering (Toplak, West & Stanovich, 2012, s. 

138).  

En annen mulig forklaring på forskjellen i resultater mellom subjektive og objektive mål på 

nevropsykologisk fungering er negative kognisjoner eller skjevheter i måten å tenke på og 

vurdere seg selv på som er til stede hos mange med unipolar depresjon/MDD (Lahr et al., 

2007, s. 42). Det kan være at personer med unipolar depresjon/MDD har en tendens til å tenke 

at de har større svekkelser enn de egentlig har (van den Bosch, Rombouts & van Asma, 1993, 

s. 134). En slik forklaring underbygges av noen studier som har funnet at pasienter med MDD 

hadde en tendens til å overestimere egne svekkelser da de selv rapporterte om større 

svekkelser enn det som ble funnet basert på tester, og at denne negative skjevheten i 

tenkemåten ble redusert som følge av farmakologisk behandling (Lahr et al., 2007, s. 42). Det 

kan derfor være at pasientenes vurdering av egen eksekutiv fungering i denne pilotstudien har 

vært påvirket av mulige skjevheter i måten å tenke på som henger sammen med at de har en 

unipolar depresjon. En slik forklaring underbygges av at pasientgruppen i denne pilotstudien 

rapporterte om signifikant bedre eksekutiv fungering i dagliglivet etter behandling. De 
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rapporterte også om en signifikant reduksjon i symptomtrykk etter behandling sammenlignet 

med baseline.  

En tredje hypotese som har blitt presentert som en mulig forklaring på den generelt lave 

korrelasjonen mellom selvrapportert kognitiv funksjon og den som fremgår basert på 

nevropsykologisk tester, er knyttet til metakognisjon (van den Bosch et al., 1993, s. 135). 

Personer med depressiv episode/MDD utviser visse kognitive vansker, inkludert eksekutiv 

prosessering, noe som kan gi problemer med metakognisjon. Det kan være at forskjeller i 

selvrapportert funksjon og funksjon avdekket på bakgrunn av tester kan skyldes at personer 

med en depressiv episode/MDD har vansker med å evaluere egen prestasjon og egne evner 

(van den Bosch et al., 1993, s.135).  

4.2 Korrelasjon mellom symptomrapportering og 

kognitiv funksjon 

Det ble ikke funnet en signifikant korrelasjon mellom totalskåre på BDI-II og prestasjon på de 

atferdsbaserte testene, noe som ikke er i tråd med hypotesen. Forskningslitteraturen for øvrig 

har gitt blandete resultater når det gjelder assosiasjonen mellom depresjonens alvorlighetsgrad 

og forekomst og omfang av nevropsykologisk svekkelse ved depressiv episode/MDD. Flere 

studier har ikke funnet en signifikant korrelasjon mellom depresjonsdybde og svekket 

nevropsykologisk funksjon (Ahern & Semkovska, 2017, s. 62). Resultatene i denne 

pilotstudien samsvarer dermed til dels med annen forskningslitteratur som har undersøkt 

denne sammenhengen. Meta-analysen til McDermott og Ebmeier (2009) fant imidlertid at det 

var en signifikant korrelasjon mellom depresjonens alvorlighetsgrad og nevropsykologisk 

funksjon. Det viste seg imidlertid at depresjonsdybde kun forklarte cirka 10 % av variasjon i 

nevropsykologisk fungering (McDermott & Ebmeier, 2009). Dette kan være en forklaring på 

hvorfor symptomtrykk viste seg å ikke være av signifikant betydning for nevropsykologisk 

funksjon.  

Det ble heller ikke funnet en signifikant korrelasjon mellom BDI-II og selvrapportert 

eksekutiv fungering basert på BRIEF – A, et funn som ikke samsvarer med hypotesen. Ulike 

studier har funnet at resultatene på BRIEF – A korrelerer svakt eller ikke i det hele tatt med 

testresultater på nevropsykologiske tester (Løvstad et al., 2016, s. 687; Løvstad et al., 2012, s. 

1593). Derimot fant Løvstad et al. (2016, s. 689) at atferdsreguleringsindeksen og skåren til 
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generell eksekutiv funksjon på BRIEF – A korrelerte signifikant med mål på psykologiske 

plager («emotional distress») hos personer med ulike psykiske lidelser (ADHD, Bipolar 

lidelse II, Borderline). Andre studier har funnet at selvrapportert nevropsykologisk funksjon 

korrelerer signifikant med depressive symptomer (Potvin et al., 2016, s.60). Potvin et al. 

(2016, s.60) fant en signifikant positiv korrelasjon mellom depressiv episode/MDD – gruppen 

sine skårer på mål på subjektiv kognitiv funksjon og HDRS. Pasientene med den mest 

alvorlige symptomatologien rapporterte større kognitive vansker. Disse resultatene tilsier at 

det ville være rimelig å anta at analysene i denne pilotstudien også ville finne en signifikant 

korrelasjon mellom BDI-II og BRIEF-A. Pasientgruppen i denne pilotstudien hadde et 

gjennomsnittlig symptomtrykk på BDI-II total på 25,2, noe som skulle tilsi at det ville være 

en signifikant korrelasjon mellom BDI-II og BRIEF – A i denne pilotstudien.  

Derimot ble det funnet flere signifikante korrelasjoner mellom selvrapportert stress og 

prestasjon på atferdsbaserte tester. Det ble funnet en signifikant korrelasjon mellom PSS skåre 

og RF 2&7 tempo, domeneskåren til verbal hukommelse og AFLT utsatt gjenkalling. I tillegg 

ble det funnet en tendens mot signifikans mellom PSS og AFLT total innlæring. De 

signifikante korrelasjonene var imidlertid positive, noe som tilsier at høyere selvopplevd 

stress er korrelert med bedre prestasjon på de aktuelle nevropsykologiske målene. Det ble 

også avdekket signifikante korrelasjoner mellom PSS og BRIEF – A. Det var en signifikant 

korrelasjon mellom PSS og emosjonell kontroll og mellom PSS og 

atferdsreguleringsindeksen. I tillegg var det en tendens til signifikans mellom PSS og 

delskalaen inhibisjon. Korrelasjonene var positive, noe som tilsier at høy skåre på PSS er 

assosiert med høy skåre på BRIEF – A. Dette er som forventet.   

4.3 Resultater før og etter behandling 

Når det gjelder behandlingseffekt på symptomtrykk målt ved BDI-II, viser resultatene at 

pasientgruppen som forventet rapporterer en stor og signifikant reduksjon i depresjonsdybde 

etter behandling sammenlignet med baseline. Det er vanlig å vurdere respons på behandling 

som 50 % reduksjon i symptomtrykk fra baseline (Keller, 2003, s.3154). Basert på denne cut 

off – verdien viser analysene at det er 8 av 17 pasienter som har respondert på behandlingen. 

Dette utgjør 57,1 % av pasientgruppen. Remisjon er imidlertid ansett for å være det optimale 

behandlingsutfallet (Keller, 2003, s. 3157), og remisjon er beskrevet som at pasienten ikke 

lenger oppfyller syndromale kriterier og har ingen eller minimale symptomer (Frank et al., 
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1991, s. 853). Det finnes ikke en definisjon på remisjon som har universell aksept, men ulike 

cut – off – verdier på ulike skalaer som måler symptomtrykk er foreslått (Keller, 2003, 

s.3154). For BDI har det blitt foreslått en cut off på 8 eller mindre (Frank et al., 1991, s.854). 

Basert på disse cut-off – verdiene har ikke pasientgruppen som helhet oppnådd remisjon da 

samlet gjennomsnittskåre på BDI-II etter behandling er 14,1. Pasientgruppen som helhet 

oppgir også signifikant lavere totalskåre på PSS etter behandling sammenlignet med baseline.  

Det ble også gjort en analyse for å sammenligne endringer i symptomtrykk hos pasienter som 

mottok poliklinisk behandling og pasienter som mottok inneliggende behandling. Resultatene 

viser at pasientgruppen som mottok inneliggende behandling rapporterte en signifikant lavere 

totalskåre på BDI-II etter behandling. Skåren til pasientgruppen som mottok poliklinisk 

behandling var ikke signifikant lavere, men den nærmet seg signifikans. Totalskåren på BDI-

II var ikke signifikant forskjellig mellom de to pasientgruppene før behandling. Videre fant 

analysen at det var en trendsignifikant forskjell i prosent endring mellom de to 

pasientgruppen, og forskjellen var stor målt i Cohen’s d. Den prosentvise endringen var 

nesten dobbelt så stor for den polikliniske pasientgruppen sammenlignet med den polikliniske 

pasientgruppen. Forskning tyder på at økt timeantall med terapi per uke kan ha en positiv 

effekt på effekten av psykoterapi på depresjon (Cuijpers, Huibers, Ebert, Koole & Andersson, 

2013, s.10). Pasientene som var innlagt mottok betydelig mer behandling, inkludert mer 

psykoterapi, enn pasientene som mottok poliklinisk behandling, noe som kan være med å 

forklare de ulike resultatene for de to pasientgruppene.  

En bedring i det depressive stemningsleiet som følge av behandling er i tråd med den øvrige 

forskningslitteraturen (Keller, 2003, s. 3154; De Maat et al., 2006, s.571). Analysene i denne 

pilotstudien viser imidlertid at pasientgruppen også viser en signifikant bedring i prestasjon på 

flere mål på atferdsbasert nevropsykologisk funksjon etter endt behandling. Bedringen i 

nevropsykologisk fungering underbygger resultatene til andre studier som har funnet at 

psykoterapi kan ha en positiv effekt på nevropsykologisk funksjon. Andre studier har funnet 

signifikant bedre prestasjon hos personer med depressiv episode/MDD på tester som måler 

selektiv oppmerksomhet, vedvarende oppmerksomhet, verbal flyt, oppmerksomhet, 

arbeidsminne, mental fleksibilitet, prosesseringshastighet og eksekutiv funksjon etter å ha 

mottatt psykoterapi som monoterapi eller i kombinasjon med farmakologisk behandling 

(Klazik, Krysta og Krzystanek, 2012; Bastos, Guimarães og Trentini, 2012; Groves et al., 

2015). De bedringene som har blitt funnet i denne pilotstudien samsvarer dermed med flere av 
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de bedringene i nevropsykologisk fungering som er funnet i andre studier. Resultatene får 

fram at det også er flere domeneskårer og prestasjon på deltester som ikke har blitt signifikant 

bedre etter behandling. Et funn som taler for at bedring i nevropsykologisk funksjon ikke 

nødvendigvis kun følger sekundært av bedring i stemningsleiet. Dette er i tråd med annen 

forskning har funnet at nevropsykologisk svekkelse kan vedvare selv om stemningsleiet blir 

bedre. Sammenligning av skårene på atferdsbaserte tester før og etter behandling for 

inneliggende og polikliniske pasienter, viser at det kun er skårene til den inneliggende 

pasientgruppen som viste signifikant endring i form av bedring på domeneskåren til eksekutiv 

funksjon. Effektstørrelsen var stor. Domeneskåren til auditiv oppmerksomhet/arbeidsminne 

var trendsignifikant.  

Videre viser resultatene at pasientgruppen rapporterer signifikant bedring i samtlige 

samleindekser på BRIEF-A etter behandling, noe som innebærer at pasientgruppen som 

helhet opplever mindre selvrapporterte eksekutive vansker i dagliglivet etter behandling 

sammenlignet med baseline. Disse resultatene samsvarer med annen forskning som har funnet 

at subjektive kognitive vansker rapporteres å være signifikant mindre etter behandling (Potvin 

et al., 2016, s.60). Sammenligning av skårer på BRIEF-A før og etter behandling for 

inneliggende og polikliniske pasienter viser at det var en signifikant forskjell i skårene på 

metakognitiv indeks og generell eksekutiv funksjon for den inneliggende pasientgruppen. 

Skåren til atferdsreguleringsindeksen var trendsignifikant. Det var imidlertid ingen 

signifikante forskjeller i skårene til den polikliniske pasientgruppen. Verken den inneliggende 

pasientgruppen eller den polikliniske pasientgruppen rapporterte en signifikant endring i skåre 

på PSS etter behandling sammenlignet med før behandling.  

4.4 Styrker og begrensninger  

Pasientutvalget bestod av personer med ulike unipolare depressive lidelser. Alle hadde ikke 

dystymi og flertallet av dem med dystymi hadde en depressiv episode eller tilbakevendende 

depressiv episode av moderat eller alvorlig grad som tilleggsdiagnose. Det gjør det vanskelig 

å trekke noen slutninger om i hvilken grad de ulike resultatene er spesifikke for dystymi. 

Sammenligningen av testbasert nevropsykologisk fungering før og etter behandling ble kun 

gjort på pasientene, ikke de friske kontrollene. Vi kan derfor ikke utelukke at (noe av) 

bedringen som ble funnet etter behandling i pasientgruppen skyldes treningseffekt. En annen 

styrke ved pilotstudien er at utvalget var nokså homogent da det var lite komorbiditet med 
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andre former for psykiske lidelser enn unipolar depresjon. Det var imidlertid tre pasienter som 

oppfylte kriteriene til andre former for psykiske lidelser, noe som kan ha påvirket resultatene, 

og som gjør resultatene mindre spesifikke for unipolar depresjon. En svakhet ved pilotstudien 

er at flere av deltakerne i pasientgruppen gikk på medisiner som har vist seg å kunne ha en 

positiv effekt på kognisjon. De utgjør likevel kun et mindretall. Videre er det en svakhet ved 

pilotstudien at det kliniske utvalget er lite (n=17), noe som påvirker studiens statistiske styrke. 

Dette kan være en mulig forklaring på at det ikke ble funnet flere statistisk signifikante funn, 

og at de signifikante funnene som ble påvist må betraktes og tolkes med varsomhet. Det 

begrensede pasientutvalget begrenser derfor hvilke slutninger som kan trekkes på bakgrunn 

av resultatene som har blitt presentert.   

4.5 Videre forskning 

Det er gjennomført mange studier som har undersøkt forekomsten og omfang av 

nevropsykologisk svekkelse ved unipolar depressiv episode/MDD, mens relativt få studier har 

vært utført på dystymipasienter. Selv om dystymi anses for å være en mildere form for 

unipolar depresjon enn depressiv episode, er det en alvorlig tilstand. Det er viktig med mer 

kunnskap om den underliggende patofysiologien til dystymi. I tillegg bør det gjennomføres 

flere større studier som måler behandlingseffekt på nevropsykologisk funksjon hos personer 

med unipolar depresjon og som sammenligninger prestasjonen til pasientene med matchede 

friske kontroller på alle testtidspunkt, slik at man i større grad kan utelukke øvingseffekt. Det 

trengs i tillegg mer kunnskap om langtidseffekten av psykoterapi på nevropsykologisk 

fungering og i hvilken grad en eventuell bedring er uavhengig av endringer i symptomtrykk.  

4.6 Konklusjon  

Da dette er en pilotstudie med et begrenset antall deltakere, må funnene tolkes forsiktig. Det 

ble funnet nevropsykologisk svekkelse i enkelte kognitive domener – noe som underbygger 

annen forskning som har funnet at unipolar depresjon, særlig depressiv episode/MDD, er 

forbundet med nevropsykologisk svekkelse. Det ble funnet begrenset korrelasjon mellom 

atferdsbasert nevropsykologisk fungering og selvrapportert eksekutiv funksjon (BRIEF-A). 

Det ble ikke funnet en statistisk signifikant korrelasjon mellom skåre på BDI-II og 

prestasjonen til pasientgruppen på de atferdsbaserte testene eller BRIEF-A. Videre ble det 

funnet en signifikant korrelasjon mellom PSS og enkelte mål på nevorpsykologisk fungering 
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og selvrapportert eksekutiv funksjon. Sammenligninger av skårer før og etter behandling 

tyder på at psykoterapi kan ha en positiv effekt på nevropsykologisk fungering – atferdsbasert 

og selvrapportert- hos personer med en unipolar depressiv lidelse. Pasienter som hadde vært 

innlagt rapporterte om en større reduksjon i symptomtrykk enn poliklinisk behandlede 

pasienter, men forskjellen var ikke signifikant.  
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Vedlegg 

Tabell 7 Sammenligning av depresjonsdybde og selvopplevd stress før og etter behandling for inneliggende og 

polikliniske pasienter  

Selvrapport T1 

Gj.snitt (SD) 

T2 

Gj.snitt (SD) 

t/z1,2 p ES.3,4 

BDI-II 

  

     

 Inneliggende 

  

24,1 (7,75) 10,1 (10,06) 5,5201 ,001 1,563 

 Polikliniske 26,4 (7,46) 18,7 (13,94)  2,0821 ,082 0,693 

PSS 

 

     

 Inneliggende 21,1 (5,80) 15,6 (7,78) 1,7961 ,115 0,803 

 Polikliniske 22,6 (5,48) 17,6 (10,39)  2,0381 ,088 0,603 

(1) t-verdi: paired samples t-test (parametrisk) 

(2) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 

 

Tabell 9 Domeneskårer til inneliggende og polikliniske pasienter 

Domeneskårer T1 T2 t/z1,2 p ES.3,4 

Auditiv 

oppmerksomhet/arbeidsminne 

     

Inneliggende 50,8 (4,79) 55,2 (6,17) -2,2811 ,057 -0,7963 

Polikliniske 47,8 (8,61) 50,0 (7,79) -1,3552 ,176 -0,514 

Visuell oppmerksomhet      

Inneliggende 45,8 (6,43) 49,1 (7,78) -1,8331 ,117 -0,463 

Polikliniske 48,4 (7,71) 51,7 (8,09) -2,0831 ,092 -0,423 

Prosesseringshastighet      

Inneliggende 51,9 (6,72) 54,1 (7,24) -1,8981 ,099 -0,313 

Polikliniske 49,9 (8,76) 50,2 (7,20) -,2461 ,814 -0,043 

Eksekutiv funksjon      
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Inneliggende 58,1 (3,01) 61,2 (3,99) -3,7691 ,009 -0.883 

Polikliniske 51,7 (8,12) 52,4 (7,37) -,6641 ,531 -0,093 

Verbal hukommelse      

Inneliggende 54,9 (5,58) 56,5 (3,78) -,9821 ,359 -0,343 

Polikliniske 58,3 (8,37) 56,6 (7,86) -,9432 ,345 -0,364 

Visuell hukommelse      

Inneliggende 46,7 (8,42) 49,8 (11,41) -1,6251 ,148 -0,313 

Polikliniske 50,8 (7,50) 52,5 (9,71) -1,3522 ,176 -0,514 

Ordflyt      

Inneliggende 63,3 (7,13) 65,95 (5,92) -1,3411 ,229 -0,40 

Polikliniske 60,8 (9,13) 59,5 (11,21) ,3861 ,713 0,133 

(1) T-verdi: independent sample t-test (parametrisk 

(2) Z-verdi: Mann Whitney U Test (ikke-parametrisk) 

(3) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 

(4) ES.: r-verdi (ikke-parametrisk) 

 

Tabell 10 Sammenligning av skårer på BRIEF-A før og etter behandling for inneliggende og polikliniske 

pasienter 

BRIEF-A T1 

Gj.snitt (SD) 

T2 

Gj.snitt (SD) 

t/z1 p ES. 2 

Atferdsreguleringsindeks      

Inneliggende 50,1 (10,30) 45,3 (10,17) 1,9851 ,088 0,472 

Polikliniske 52,1 (6,73) 47,9 (12,51) 1,3341 ,231 0,422 

Metakognitiv indeks      

Inneliggende 67,2 (9,20) 60,4 (10,42) 3,6811 ,008 0,692 

Polikliniske  77,9 (8,43) 70,0 (15,23) 1,4821 ,189 0,642 

Generell kognitiv 

funksjon 

     

Inneliggende 117,3 (16,76) 105,6 (14,75) 3,0581 ,018 0,742 

Polikliniske 130,0 (12,51) 117,9 (26,52) 1,4681 ,193 0,582 

(3) t-verdi: dependent samples t-test (parametrisk) 

(4) ES.: Cohen’s d (parametrisk) 
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