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Sammendrag 

Forfatter: Helga Fossberg Aulie  

 

Tittel: Nevrokognitiv fungering hos voksne langtidsoverlevere behandlet med allogen 

stamcelletransplantasjon i barne- og ungdomsalder. 

 

Veileder: Stein Andersson 

 

Bakgrunn: I Norge behandles årlig 110-120 pasienter med allogen stamcelletransplantasjon 

for maligne og noen ikke-maligne blodsykdommer. Av disse er 20-30 barn. Allogen 

stamcelletransplantasjon regnes for å være en av de mest krevende behandlingsformene 

fysisk, psykologisk og sosialt for pasienten og deres pårørende. Behandlingen er ofte eneste 

behandlingsmetode for kurasjon. Stadig flere overlever etter endt behandling, og dermed øker 

antall langtidsoverlevere. Det er rapportert at kognitive senskader er vanlig etter kurasjon, en 

type senskade som er vist å være forbundet med mortalitet, livskvalitet og tilbakeføring til 

jobb og livet for øvrig. Studiene som undersøker kognitiv fungering basert på atferdsbaserte 

nevrokognitive tester er imidlertid sprikende hva gjelder funn og begrenset av små utvalg. 

Spesielt gjelder dette studier av barn. Det er få studier internasjonalt av langtidsoverlevere. 

Målet med denne studien var å undersøke nevrokognitiv fungering, målt med atferdsbaserte 

nevrokognitive tester og selvrapporteringsmål, hos voksne langtidsoverlevere behandlet med 

allogen stamcelletransplantasjon i barne- og ungdomsalder.  

 

Metode: 42 overlevere behandlet med allogen stamcelletransplantasjon før fylte 16 år utførte 

et testbatteri bestående av nevrokognitive tester og besvarte spørreskjemaene Behavior Rating 

Inventory of Executive Function, Adult version (BRIEF-A) og Fatigue Questionnaire (FQ). 

Datamaterialet fra overlevere er hentet fra det pågående forskningsprosjektet AlloSS-young. 

For denne studien ble det rekruttert en kontrollgruppe bestående av 30 personer. Studien har 

et case-kontrollgruppedesign. Undertegnende har rekruttert og utført testing av de friske 

kontrollene. 

 

Resultater: Denne studien finner forskjeller mellom gruppene på de nevrokognitive 

domenene generelle evner (IQ), prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner, 
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arbeidshukommelse og verbal læring og hukommelse (p < 0.05). Effektstørrelser var her 

moderate og store (r > ±0.3) Det ble funnet en forskjell i selvrapporterte vansker med 

igangsetting og planlegging/organisering.  

Det ble hos både overlevere og friske kontroller funnet en sammenheng mellom eksekutiv 

funksjon og prosesseringshastighet. Hos ASCT-overlevere ble det også funnet en signifikant 

sammenheng mellom eksekutiv funksjon og arbeidshukommelse, men ikke hos de friske 

kontrollene. Blant ASCT-overlevere ble det funnet en signifikant sammenheng mellom 

selvrapportert mental fatigue og selvrapporterte vansker med impulskontroll, igangsetting og 

arbeidshukommelse. I gruppen av overlever ble det funnet en sammenheng mellom resultater 

på generelle evner (IQ) og alder ved testing. Det ble også funnet forskjeller med hensyn til 

akutt GVHD på domenet arbeidshukommelse og med hensyn til om de var behandlet for en 

malign eller benign lidelse på selvrapporterte vansker med eksekutive funksjoner. Det ble 

ikke funnet forskjeller basert på kjønn, slektskap til donor, forekomst av kronisk GVHD eller 

alder ved ASCT.    

 

Konklusjon: Denne studien fant en forskjell i nevrokognitiv fungering mellom ASCT-

overlevere og friske kontroller, en sammenheng mellom mental fatigue og opplevde vansker 

med eksekutiv funksjon hos ASCT-overlevere og at det var forskjeller mellom overlevere 

med hensyn til forekomst av akutt GVHD og om primærlidelsen var malign eller benign.  
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Forord 

I følge kreftregisteret i Norge øker andelen nordmenn som rammes av kreft. I 2017 fikk litt 

over 33.000 mennesker påvist en kreftdiagnose. Av disse var omtrent 1% barn. Før jeg startet 

arbeidet med denne hovedoppgaven visste jeg lite om kreft og kreftbehandling. Dette på tross 

av at jeg, som mange andre nordmenn, har opplevd kreft og kreftbehandling i nær familie og 

omgangskrets. Som pårørende har jeg lært at kreft ikke lenger må bety død. Kreft betyr veldig 

ofte liv. Men jeg har også lært at kreft, på tross av å bety liv, kan bety smerte, tårer, hvile og 

«bomull i hodet». Etter å ha fordypet meg i relevant og ikke like relevant litteratur, vet jeg nå 

litt mer. Det finnes et stort forskningsmiljø som jobber med å få oversikt over hva 

kreftoverlevere har vansker med i etterkant av kurasjon og prøver å forstå hvilke mekanismer 

som bidrar. En felles målsetning er å gjøre tilværelsen så god som mulig når kreft betyr liv. 

Jeg er takknemlig for at jeg av min veileder Stein Andersson fikk muligheten til å fordype 

meg i temaet, utføre prosjektet og dermed bidra i dette spennende feltet. Takk for veiledning 

og gode samtaler om statistikk, stamceller og fjellturer, Stein. 

Jeg vil rette en stor takk til Ellen Ruud, Elna Hamilton Larsen og Phoi Phoi Diep, for at jeg 

fikk bruke datamaterialet som var samlet inn fra kreftoverlevere ved barneklinikken på 

Rikshospitalet. Prosjektet hadde heller ikke vært mulig uten deltakelse av friske kontroller. En 

supergruppe på alle måter.  

En spesiell takk til mamma for korrekturlesing og faglige diskusjoner, til pappa for 

korrekturlesing og nye perspektiver, til Ingebjørg for å ha et spesielt godt blikk på feil i 

referanser og til Ivar for støtte og inspirasjon. Jeg satte også pris på frokost på døra i 

innspurten, Helén. 

Jeg føler meg heldig som i denne skriveperioden har hatt gode venner som liker å tilbringe tid 

på lesesalen. Takk for givende samtaler underveis.  
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1 Introduksjon 

1.1 Allogen stamcelletransplantasjon 

Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) ble etablert som behandlingstilbud i Norge ved 

Rikshospitalet i 1985 og tilbys i dag som behandling for maligne blodsykdommer og enkelte 

ikke-maligne sykdommer der andre behandlingsformer ikke vil føre til kurasjon (Husøy et al., 

2014, s. 1569). ASCT går ut på at man transplanterer stamceller fra en giver (donor) til en 

mottaker (pasient). Metoden skiller seg fra autolog stamcelletransplantasjon, hvor stamceller 

høstes fra og gis til samme person (Brinch, 2008, s. 279). Forenklet innledes ASCT med en 

forbehandling, kondisjonering, med mål om å utrydde pasientens maligne sykdom og 

beinmarg. Her brukes ofte sterke doser kjemoterapi, fullkroppsbestråling (TBI) eller begge 

deler. Deretter erstattes pasientens beinmarg med en infusjon av hematopoietiske stamceller 

fra beinmargen til en donor som vanligvis er vevstypeforlikelig (Husøy et al., 2014, s. 1569). 

Under transplantasjonen overføres også giverens lymfocytter, en viktig del av 

immunforsvaret, som kan angripe pasientens vev og forårsake komplikasjonen graft versus 

host disease (GVHD). Samtidig har man sett at givers lymfocytter kan forårsake en 

transplantat-mot-leukemi/lymfom-effekt, som på den annen side har vist å være 

hensiktsmessig da lymfocyttene angriper gjenværende kreftceller og kan bidra til å redusere 

faren for tilbakefall (Husøy et al., 2014, s. 1569). Benyttelse av ASCT har ført til økt kurasjon 

av maligne og ikke-maligne blodsykdommer, men fører altså også med seg komplikasjoner, 

morbiditet og mortalitet. Det er funnet at omtrent 40 % med en avansert kreftsykdom som 

behandles med ASCT dør av komplikasjoner relatert til behandlingen (Copelan, 2006, s. 

1816).  

Når behandlingen er aktuell er den ofte det eneste alternativ for å oppnå kurasjon, men har 

imidlertid sin pris. ASCT regnes for å være en av de mest krevende behandlingsformene 

fysisk, psykologisk og sosialt for pasienten og pårørende (Grant et al., 2012, s. 2697). De to 

siste tiårene har det vært et økt fokus på senskader etter kreftbehandling, også etter ASCT. 

Mange opplever fatigue, kardiovaskulær sykdom, endokrine effekter eller GVHD etter endt 

behandling med ASCT (Helsedirektoratet, 2017, s. 47-48). Blant senskadene som oppleves, 

tematiseres kognitiv dysfunksjon i økende grad (Syrjala, Dikmen, Langer, Roth-Roemer & 

Abrams, 2004, s. 3389; Syrjala et al., 2011, s. 2400), en senskade som er funnet å kunne 
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påvirke morbiditet og mortalitet (Rizzo et al., 2006, s. 148) samt opplevd livskvalitet etter 

kurasjon (Harder et al., 2002; Booth-Jones, Jacobsen, Ransom & Soety, 2005, s. 695). Med 

kognitiv dysfunksjon menes her en grad av tap av eller svikt i kognitive funksjoner, 

eksempelvis i oppmerksomhet, hukommelse eller eksekutive funksjoner (Scott, Ostermeyer & 

Shah, 2016).  

Siden 1985 har antall årlige ASCT økt jevnlig. I tillegg er det stadige forbedringer, noe som 

øker overlevelse (Husøy et al., 2014, s.1571). Dette øker også antallet langtidsoverlevere, 

definert som overlevende fem år eller mer etter å ha fått diagnose (Kanellopoulos et al., 2016, 

s. 133). I Norge behandles årlig 110-120 pasienter med metoden, hvorav 20-30 av disse er 

under 18 år (Pathak et al., 2018, s. 863). Å undersøke hvordan kreftbehandling vil påvirke 

barns nevrokognitive fungering er hevdet å være av spesiell interesse da de både er under 

utvikling samtidig som de har særlig mange år å leve som overlevere og langtidsoverlevere 

(Ruud et al., 2012, s. 2052). Studier av senskader etter ASCT har stort sett fokusert på 

overlevere behandlet som voksne. Studier av overlevere behandlet som barn er færre og er 

ofte gjennomført før det har gått fem år. Studier av langtidsoverlevere behandlet som barn 

savnes, særlig med et prospektivt longitudinelt design (Buchbinder et al., 2018, s. 540).  

Det vil i det følgende først redegjøres for relevant teori om kreftrelaterte senskader og 

senskader spesielt relatert til ASCT og denne studiens problemstillinger. Deretter følger denne 

studiens metode, resultater og diskusjon av resultatene før konklusjon. 
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1.2 Kreftrelaterte senskader 

1.2.1 Definisjon og forekomst 

Senskader etter kreftsykdom defineres av Helsedirektoratet som «en bivirkning eller 

komplikasjon til kreftsykdommen eller behandlingen som varer i mer enn ett år etter avsluttet 

behandling, eller en bivirkning eller helseplage som sannsynligvis skyldes kreftsykdommen 

eller behandlingen, og som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling» og kan være av 

somatisk, psykologisk og/eller sosial art (Helsedirektoratet, 2017, s. 9). I en amerikansk studie 

fra 2006 fant man at 62.3% av 10 337 barn behandlet for en kreftsykdom opplevde minst én 

kronisk senskade, gjennomsnittlig 17.5 år etter endt behandling (Oeffinger et al., 2006, s. 

1576). De alvorligste senskadene som oppleves er ifølge Diller et al. nevrologiske senskader, 

kardiologiske sykdommer, sekundær malignitet, endokrine forstyrrelser og kognitive 

senskader (referert i Ruud et al., 2012, s. 2052). De fleste studier som har undersøkt senskader 

hos overlevere etter kreft har undersøkt pasienter behandlet med kjemoterapi (Hardy, Krull, 

Wefel & Janelsins, 2018, s. 795).   

1.2.2 Kognitive senskader 

Kreftrelaterte kognitive senskader omtales i litteraturen med flere begreper. Oftest benyttes 

kognitiv dysfunksjon, men også begreper som nedsatt kognitiv funksjon eller kognitiv svikt 

anvendes, ofte uten begrepsavklaring. Wefel, Vardy, Ahles & Schagen (2011) argumenterer 

for en felles enighet om bruk av begreper og foreslår bruk av «kognitiv dysfunksjon» i tillegg 

en felles definisjon (s. 706). I det videre vil begrepet kognitiv dysfunksjon anvendes om 

«kognitive senskader». Ved bruk av andre begreper i litteraturen, vil disse nedtegnes. 

Kreftrelatert kognitiv dysfunksjon er vanlig. Hardy et al. (2018) oppsummerer i sin review at 

80 % av pasienter behandlet for en kreftsykdom hevder å oppleve kognitive problemer under 

behandling. Mange av disse opplever at problemene vedvarer lenge etter endt behandling 

(Hardy et al., 2018). Studier av kreftrelatert kognitiv dysfunksjon er ofte basert på 

pasientpopulasjoner med lignende diagnose og/eller behandlingsmetode. Studiene som har 

undersøkt kognitiv dysfunksjon relatert til kreft hos barn fokuserte i tidlige stadier på 

hjernetumor og stråling mot hjernen, hvor det er funnet klarere sammenhenger. Imidlertid 

hevdes det også at mellom 25 og 33 % av barn behandlet med kjemoterapi viser en grad av 

kognitiv dysfunksjon uavhengig av behandlingsprotokoll (Hardy et al., 2018, s. 801). I en 
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studie som undersøkte kognitiv fungering hos langtidsoverlevere behandlet med kjemoterapi 

som barn fant man at disse presterte dårligere på kognitive tester sammenlignet med friske 

kontroller innenfor domenene prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner og 

arbeidshukommelse (Kanellopoulos et al., 2016, s. 136). Andre langtidsstudier har for denne 

gruppen funnet en nedgang i domenene visuell prosessering, visuomotorisk funksjon, 

oppmerksomhet og eksekutive funksjoner (Copeland, Moore 3rd, Francis, Jaffe & Culbert, 

1996; Kingma et al., 2002; Moleski, 2000). 

1.3 Senskader etter ASCT 

1.3.1 En spesiell gruppe pasienter? 

Barn som behandles med ASCT har ofte mottatt konvensjonell behandling tidligere i forløpet 

(Bresters et al., 2010, s. 79) og funn fra studier som har undersøkt effekter av kjemoterapi og 

strålingsterapi er dermed også av relevans når man skal undersøke senskader etter ASCT. I 

tillegg til å ha blitt behandlet med konvensjonelle behandlingsmetoder tidligere i forløpet 

mottar ASCT-pasientene sterke doser kjemoterapi, TBI eller begge deler som del av 

forbehandlingen. Dette plasserer muligens denne gruppen pasienter i en særstilling hva 

gjelder senskader. Dette støttes av en stor amerikansk studie fra 2007 som finner at barn 

behandlet med ASCT har signifikant høyere risiko for alvorlige eller livstruende 

helsetilstander ved langtidsoppfølging, sammenlignet med barn behandlet med konvensjonell 

behandling (Armenian et al., 2011). De vanligste opplevde senskadene blant barn behandlet 

med ASCT omtales av Leiper (2002) i en review i to deler. Blant annet nevnes at organer som 

lunger og nyrer er funnet å være affisert, samt at endokrine sykdommer, kardiologiske 

sykdommer, nevrologiske senskader og nevrokognitive senskader oppleves av overlevere 

(Leiper, 2002; Leiper, 2002). 

1.3.2 Kognitiv dysfunksjon etter ASCT 

Kognitiv dysfunksjon etter ASCT er et tema som i økende grad tematiseres og er blitt 

tematisert (Syrjala, Dikmen, Langer, Roth-Roemer & Abrams, 2004, s. 3389; Syrjala et al., 

2011, s. 2400). Forekomst av kognitiv dysfunksjon hos pasientgrupper er funnet å være 

tilstede hos opptil 65 % av pasientene 13-17 måneder etter ASCT (Sostak et al., 2003) og hos 

opptil 60 % 22-82 måneder etter ASCT (Harder et al., 2002, s. 188). I en langtidsstudie finner 
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man at forekomsten reduseres etter tid, men at 40 % fortsatt opplever dysfunksjon fem år etter 

behandling med ASCT (Syrjala et al., 2011, s. 2397). En metaanalyse av Phillips et al. fra 

(2013) finner at longitudinelle studier varierer med hensyn til funn av kognitiv dysfunksjon. 

Noen studier finner en forverring i kognitiv fungering etter ASCT, noen finner ingen endring 

og andre finner en forbedring. Samlet finner metaanalysen ingen signifikant endring i 

kognitiv fungering mellom før og etter ASCT. Artikkelforfatterene diskuterer imidlertid blant 

annet stabilitet i kognitiv fungering som et mulig tegn på egentlig endring i negativ forstand 

grunnet en ventet øvelseseffekt (practice effect) (Phillips et al., 2013, s. 1356). Noen studier 

finner også kognitiv dysfunksjon hos en del pasienter før ASCT (Meyers et al., 1994, s. 823; 

Harder, Duivenvoorden, van Gool, Cornelissen & van den Bent, 2006, s. 287; Scherwath et 

al., 2013, s.1511). Det vil i det følgende presenteres studier som har funnet en endring i 

kognitiv fungering, først studier av overlevere behandlet som voksne og deretter studier av 

overlevere behandlet som barn. 

1.3.3 Kognitiv dysfunksjon hos overlevere behandlet som voksne 

Den tilsynelatende eneste prospektive og longitudinelle studien av langtidsoverlevere etter 

ASCT er gjort av Syrjala et al. i 2011. I denne studien ble 92 pasienter fulgt opp i fem år etter 

ASCT. Pasientene var voksne da de ble behandlet med ASCT og ble behandlet for en malign 

lidelse. Nevrokognitive tester ble utført før ASCT og 80 dager etter, ett år etter og fem år etter 

ASCT.  Det ble funnet en signifikant nedgang i utfall på alle tester mellom før ASCT og 80 

dager etter, og en forbedring på alle domener unntatt gripestyrke og finmotorikk fra åtti dager 

til ett år etter ASCT. Deretter ble det funnet en videre forbedring fra ett år etter til fem år etter 

ASCT (Syrjala et al., 2011, s. 2399). Det kan dermed se ut som at noen av endringene i 

kognitiv fungering som observeres kort tid etter ASCT, som i studien av Syrjala et al. var i 

negativ forstand, kan forbedres eller reverseres ved hjelp av tid. Spesielt ble det funnet en 

bedring i eksekutive funksjoner og prosesseringshastighet etter fem år. Det ble imidlertid ikke 

funnet en like stor bedring i verbal læring, verbal hukommelse og finmotoriske ferdigheter. 

Imidlertid fant man etter nevnte bedring at dobbelt så mange pasienter kvalifiserte til mild 

kognitiv svikt sammenlignet med matchete kontroller (Syrjala et al., 2011, s. 2400). Andre 

prospektive longitudinelle studier med kortere oppfølgingstid (< 5 år) som har undersøkt 

kognitiv fungering med atferdsbaserte tester hos overlevere etter ASCT har funnet endringer 

på domener som oppmerksomhet, prosesseringshastighet, verbal læring, visuell og verbal 

hukommelse, arbeidshukommelse, eksekutive funksjoner og finmotoriske ferdigheter (Harder 
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et al., 2002; Booth-Jones, Jacobsen, Ransom & Soety, 2005; Wong et al., 2009; Scherwath et 

al., 2013; Sharafeldin et al., 2018). I disse studiene var oppfølgingstid mellom to uker og tre 

år.  

Mange studier har undersøkt assosiasjoner mellom kognitiv fungering og faktorer som inngår 

i et behandlingsforløp med ASCT. Basert på studier av pasienter behandlet med annen 

kreftbehandling, blant annet kjemoterapi og strålingsterapi, og farmakologiske studier er det 

hypotisert at mekanismer bak en mulig kognitiv dysfunksjon i etterkant av ASCT kan dreie 

seg om blant annet svikt i immunsystemet, nevro- og cytotoksiske agenter, primærlidelsen, 

hormonelle endringer med mer (Syrjala et al., 2011, s. 2401). Det er også funnet 

sammenhenger mellom kognitiv dysfunksjon og faktorer som opplevd fatigue, global helse 

(Harder et al., 2002) lav utdanning (Harder et al., 2002; Wong et al., 2009) og å være mann 

(Wong et al., 2009). Syrjala et al. (2004) fant også sammenheng mellom kognitiv dysfunksjon 

og behandling med kjemoterapi før ASCT og medisinering av kronisk GVHD. Scherwath et 

al. (2013) fant imidlertid ingen sammenheng mellom kognitiv dysfunksjon og 

forbehandlingsregime eller forekomst av GVHD. Her ble imidlertid høyere alder ved 

oppfølging og lavere premorbid intelligens funnet å predikere kognitiv dysfunksjon etter 

ASCT (Scherwath et al., 2013, s. 1514). Jim et al. (2012) fant i sin studie at økt lengde på 

sykehusopphold og bruk av urelatert donor hadde sammenheng med kognitiv dysfunksjon.  

1.3.4 Kognitiv dysfunksjon hos overlevere behandlet som barn 

Samlet sett er forskningen som er gjort på barn behandlet med ASCT begrenset, og enda mer 

begrenset er de prospektive longitudinelle studiene av langtidsoverlevere behandlet som barn. 

Den tilsynelatende eneste slike studien er utført av Shah et al. (2008) og vil beskrives til slutt i 

dette avsnittet.  

Studiene som finnes av overlevere behandlet med ASCT som barn bærer preg av å ha små 

utvalg og ulike design. Funnene er som i studiene av overlevere behandlet som voksne, 

sprikende, hvor man i noen studier finner en endring i kognitiv fungering etter behandling 

(Kramer, Crittenden, DeSantes & Cowan, 1997, s. 611; Shah et al., 2008, s. 416), mens man i 

andre studier finner stabilitet i kognitiv fungering før og etter behandling (Kupst et al., 2002; 

Phipps, Dunavant, Sristava, Bowman & Mulhern, 2000). De fleste studier har ikke inkludert 

kontrollgruppe. Den første av de «store», basert på utvalg, longitudinelle studiene av kognitiv 

fungering hos barn behandlet med ASCT ble utført av Kramer et al. i 1997 (Phipps et al., 

2000, s. 1004). Kramer et al. undersøkte 67 barn i alderen 1.1 måned til 210.4 måneder, alle 
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behandlet for maligne og benigne blodsykdommer med ASCT. Barna gjennomført et 

kognitivt testbatteri før ASCT, ett år etter og tre år etter ASCT. Sammenlignet med før ASCT, 

fant de et signifikant fall i generelle kognitive evner målt ved IQ ett år etter ASCT (Kramer et 

al., 1997, s. 610). 26 av de opprinnelige 67 barna i Kramer et al. (1997, s. 611) sin studie ble 

også undersøkt tre år etter ASCT. Fallet i IQ som ble observert etter ett år ble funnet å være 

stabilt etter tre år.  

Den hittil største longitudinelle studien basert på utvalgets størrelse, ble utført av Phipps et al. 

i 2000. Utvalget bestod av 102 barn med en gjennomsnittlig alder på 10.41 år som ble 

behandlet med ASCT for maligne og benigne blodsykdommer (Phipps et al., 2000, s. 1006). 

Barna utførte et nevrokognitivt testbatteri før ASCT, og i likhet med studien til Kramer et al. 

ett år etter og tre år etter ASCT. Her ble IQ funnet å være stabil over tid (Phipps et al., 2000, 

s. 1008). En tredje og viktig studie av langtidsoverlevere behandlet som barn er utført av Shah 

et al. (2008). Utvalget i denne studien er mindre enn i de to foregående, men består av 38 

deltakere behandlet med ASCT som barn. Alder ved første oppfølging er mellom 55 måneder 

og 21.8 år, og tid fra ASCT er minst ett år. De ble behandlet med ASCT for maligne 

blodsykdommer (s. 412). Barna utførte her et nevrokognitivt testbatteri før ASCT, ett år etter, 

tre år etter og fem år etter ASCT. Denne studien skiller seg også fra de to tidligere nevnte 

studier ved at den inkluderte en kontrollgruppe bestående av pasientenes friske søsken. Shah 

et al. fant ingen endring i IQ over tid, men en signifikant nedgang i visuomotoriske 

ferdigheter og hukommelse ett år etter ASCT, en signifikant nedgang i verbale ferdigheter tre 

år etter ASCT og en videre nedgang i hukommelse og verbale ferdigheter fem år etter ASCT. 

De fant også at pasientene tilegnet seg ny informasjon i et signifikant langsommere tempo 

sammenlignet med gruppen av friske søsken fem år etter ASCT (Shah et al., 2008, s. 415). 

Shah et al. reiser en bekymring rundt funnene som virker å være av progressiv karakter (Shah 

et al., 2008, s. 417). En fjerde studie utført av Perkins et al. i 2007 (s. 690) fant at 17 barn 

behandlet med ASCT presterte gjennomsnittlig dårligere på de nevrokognitive domenene 

oppmerksomhet, inhibering, responshastighet og finmotorikk ved langtidoppfølging (3.25 til 

22.33 år etter ASCT) sammenlignet med normdata. 

Det er i likhet med studiene av voksne også i studier av overlevere behandlet som barn 

undersøkt assosiasjoner og mulige risikofaktorer for kognitiv dysfunksjon. Kramer et al. fant 

ingen assosiasjoner mellom fall i IQ og diagnose, forbehandlingsregime, stråledose (radiation 

dose), alder ved ASCT eller kjønn (Kramer et al., 1997, s. 610). Andre studier har imidlertid 

funnet assosiasjoner mellom kognitiv dysfunksjon og blant annet forbehandlingsregime 
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bestående av TBI (Smedler, Ringdén, Bergman, Bolme, 1990, s. 616; Levy et al., 2012 s. 701) 

og yngre alder ved ASCT (Smedler & Bolme, 1995, s. 430). Alder ved ASCT ble også funnet 

å være sterkt assosiert med endring i IQ i studien til Phipps et al., hvor yngre alder ved ASCT, 

spesielt alder under tre år, var assosiert med større fall i IQ (Phipps et al., 2000, s. 1009). En 

svakere, men signifikant, assosiasjon ble også funnet mellom diagnose og IQ, hvor akutt 

myelogen leukemi og benigne lidelser var assosiert med et større fall i IQ enn akutt lymfatisk 

leukemi og kronisk myelogen leukemi (Phipps et al., 2000, s. 1009). 

 

1.4 Selvrapporterte kognitive vansker 

På tross av sprikende funn med hensyn til kognitiv dysfunksjon basert på atferdsbaserte 

nevrokognitive tester, opplever mange overlevere etter ASCT kognitive vansker (Booth-Jones 

et al., 2005, s. 696; Harder et al., 2002, s. 187). Studier har funnet at overlevere etter ASCT er 

en gruppe som rapporterer å ha kognitive vansker innen domenene hukommelse, 

konsentrasjon og oppmerksomhet, og språk oftere enn normalbefolkningen (Booth-Jones et 

al., 2005, s. 699; Wu et al., 2018, s. 4). I tillegg er det rapportert vansker med å holde tråden i 

samtaler, holde fokus under arbeid (Harder et al., 2002, s. 188). I noen studier har man funnet 

at rapporterte kognitive vansker er assosiert med objektive funn av kognitiv dysfunksjon, ved 

atferdsbaserte kognitive tester (Harder et al., 2002, s. 189). Andre studier finner ikke en slik 

assosiasjon (Booth-Jones et al., 2005, s. 699), i tråd med funn fra studier av rapporterte 

kognitive vansker hos pasienter behandlet med kjemoterapi (Hutchinson, Hosking, 

Kichenadasse, Mattiske & Wilson, 2012, s. 928). Sammenheng mellom atferdsbaserte 

kognitive tester og selvrapporterte kognitive vansker er også tematisert i studier av andre 

pasientpopulasjoner. Blant annet er det i en studie av pasienter med nevrologiske og 

psykiatriske diagnoser funnet sterke assosiasjoner mellom rapporterte vansker med eksekutive 

funksjoner i dagliglivet og emosjonelt ubehag (emotional distress), men svake eller ingen 

assosiasjoner mellom atferdsbaserte kognitive utfall og rapporterte vansker med eksekutive 

funksjoner (Løvstad et al., 2016). Studiens resultater peker i retning av å tolke resultater fra 

atferdsbaserte kognitive tester og resultater fra selvrapportering av kognitive vansker ulikt.   
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1.5 Problemstillinger og hypoteser 

Problemstillinger og hypoteser er først og fremst basert på studier av overlevere som er 

behandlet som barn. Da disse studiene er begrenset i antall, er også studiene av overlevere 

behandlet som voksne allikevel også tatt i betraktning. På bakgrunn av nevnte teori 

formuleres følgende problemstillinger og hypoteser for denne oppgaven;  

Problemstilling 1: Finnes det en forskjell i nevrokognitiv fungering målt med atferdsbaserte 

nevrokognitive tester, selvrapportert eksekutiv fungering og selvrapportert fatigue mellom 

overlevere etter ASCT og friske kontroller? 

Hypotese 1: Basert på gjennomgått litteratur forventes det at pasientene presterer dårligere 

enn de friske kontrollene på følgende nevrokognitive domener; verbal læring og hukommelse 

og eksekutive funksjoner.  

Hypotese 2: Pasientene opplever større vansker med eksekutive funksjoner og høyere grad av 

fatigue enn de friske kontrollene.  

Problemstilling 2: Finnes det sammenhenger mellom resultater på atferdsbaserte 

nevrokognitive tester og resultater på selvrapportert eksekutiv fungering og fatigue? Finnes 

det er en forskjell mellom sammenhenger hos ASCT-overlevere og friske kontroller?  

Hypotese 1: Det er en signifikant sammenheng mellom utfall på det nevrokognitive domenet 

eksekutive funksjoner og på selvrapportert utfall på BRIEF hos ASCT-overlevere.  

Hypotese 2: Det observeres ingen sammen mellom utfall på det nevrokognitive domenet 

eksekutive funksjoner og på selvrapportert utfall på BRIEF hos friske kontroller.   

Problemstilling 3: Finnes det forskjeller på atferdsbaserte nevrokognitive utfall og 

selvrapportert eksekutiv funksjon og fatigue innad i gruppen bestående av ASCT-overelever 

med hensyn til demografiske og medisinske variabler? 

Hypotese 1: Det observeres forskjeller blant ASCT-overlevere på atferdsbaserte 

nevrokognitive utfall og selvrapporterte utfall med hensyn til alder ved ASCT, alder ved 

nevrokognitiv testing, kjønn, forekomst av GVHD, bruk av urelatert donor, diagnose og 

opplevd fatigue.  
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2 Metode 

2.1 Denne hovedoppgaven 

Denne hovedoppgaven baserer seg på et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus (OUS), 

Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Denne hovedoppgaven tar i bruk en del av 

datamaterialet samlet inn gjennom The Norwegian Allo Survivorship Study (AlloSS-young), 

et prosjekt med formål å undersøke et bredt spekter av helseplager hos pasienter som har blitt 

behandlet med allogen stamcelletransplantasjon som barn eller unge voksne. AlloSS-young 

ledes av overlege dr. med Ellen Ruud ved Barnemedisinsk avdeling for blod og 

kreftsykdommer ved OUS-Rikshopitalet. 

2.1 Deltakere og prosedyrer 

AlloSS-young inkluderer pasienter diagnostisert med leukemier, benigne blodsykdommer, 

immunsviktsykdommer og metabolske sykdommer som ble behandlet med allogen 

stamcelletransplantasjon ved OUS-Rikshospitalet, i perioden fra april 1983 til august 2008. 

Inklusjonskriterer var som følger: a) Alle pasienter var i live og eldre enn 16 år ved studiens 

start, b) alle pasientene var ≤ 30 år ved transplantasjonstidspunktet, c) minst 5 år siden 

transplantasjon. Eksklusjonskriterie var diagnosen Mucopolysaccaridosis type 1 (Mb. Hurler) 

(Diep et al., 2018, s. 657). For denne hovedoppgaven var det et spesifikt inklusjonskriterie at 

alle pasientene var ≤ 16 år ved transplantasjonstidspunktet. Rekruttering av deltakere foregikk 

i perioden august 2014 til februar 2016. Totalt 157 pasienter ble invitert til å delta, 103 av 

disse aksepterte. 42 deltakere møtte kriteriene for denne studien og aksepterte deltakelse. 

Testing av deltakere og innhenting av spørreskjema foregikk i perioden august 2014 til januar 

2016.  

Hovedstudien hadde i utgangspunktet ingen kontrollgruppe. For denne hovedoppgaven ble 

det rekruttert en kontrollgruppe gjennom oppslag ved Universitetet i Oslo, blant studenter ved 

Psykologisk Institutt, UiO, og gjennom oppslag i sosiale medier. Kriterier for deltakelse var 

alder mellom 18 og 50 år, at man var psykisk og fysisk frisk, og at man behersket norsk språk. 

Eksklusjonskriterier var tidligere og pågående psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, 

rusmisbruk og bruk av medikamenter med potensiell virkning på kognitiv funksjon. 30 

deltakere meldte seg og møtte kriteriene. For at testing av kontrollene skulle foregå så likt 
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som mulig som testing av pasientene, ble det anvendt likt manus og rekkefølge av tester i 

tillegg til grundig instruksjon. 

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-

nr. 2014/370). Alle deltakerne gav skriftlig informert samtykke til deltakelse.  

2.2 Medisinske og demografiske data 

2.2.1 Medisinske data 

Etter samtykke fra pasientene ble det hentet ut informasjon fra deres medisinske journal om 

sykdomsforløp og mottatt behandling. Alle pasientene hadde mottatt allogen 

stamcelletransplantasjon som behandling rettet mot blodkreftsykdom, andre maligne 

blodsykdommer, immunsvikt eller metabolske sykdommer, i tråd med diagnosespesifikk 

protokoll. Det ble også hentet ut informasjon om pasientens slektskap til donor, alder ved 

transplantasjon, tilbakefall og antall år siden behandling.  

2.2.2 Demografiske data 

Både pasientgruppen, heretter kalt ASCT-overlevere, og de friske kontrollene oppgav antall 

år utdanning.  

2.3 Nevropsykologiske utfallsmål 

Studiens deltakere gjennomførte et nevropsykologisk testbatteri, bestående av utvalgte tester 

med formål å kartlegge deltakernes fungering innenfor utvalgte nevropsykologiske områder. 

Disse områdene ble definert som generelt evnenivå, prosesseringshastighet, eksekutive 

funksjoner, arbeidshukommelse, verbal læring og verbal hukommelse. Testene er 

standardiserte og mye anvendt. Testenes reliabilitet og validitet vil oppgis der dette er 

undersøkt.  

2.3.1 Weschler Abbreviated Scale of Intelligence 

Deltakernes generelle evnenivå (IQ) ble estimert gjennom testene Ordforståelse og Matriser 

fra Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). WASI gir mulighet til å beregne IQ 

(FSIQ-2) fra manual ved bruk av summert t-skåre fra disse to deltestene (Weschsler, 1999). 
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Fullskala IQ estimert fra WASI er funnet å korrelere tilfredsstillende med fullskala IQ 

estimert fra en fullskala IQ-test som WAIS-III (Bosnes, 2009). WASI er funnet å ha 

tilfredsstillende reliabilitet, men testens validitet synes svekket da det er knyttet usikkerhet til 

bruk av amerikanske normer i Norge. Dette kan se ut til å føre til en overvurdering av 

funksjonsnivå (Siqveland, Dalsbø, Harboe & Leiknes, 2014, s. 17).  

2.3.2 Prosesseringshastighet  

Prosesseringshastighet sier noe om kapasiteten til å innkode, bearbeide og gjenhente 

informasjon fra arbeidshukommelsen. Jo raskere man prosesserer, desto mer informasjon kan 

prosesseres innenfor en gitt tid. Prosesseringshastighet er antatt å være assosiert med 

arbeidshukommelse og flytende intelligens (Kail & Salthouse, 1994, s. 201). 

Prosesseringshastighet ble her målt gjennom tiden i sekunder det tok å gjennomføre 

fargebenevningsbetingelsen og lesehastighetsbetingelsen i Color Word Interference Test 

(CWIT) fra Delis-Kaplan-systemet (D-KEFS) (Delis, Kaplan & Kramer, 2001). 

Fargebenevningsbetingelsen går ut på at man blir vist et ark med firkanter i fargene rødt, blått 

og grønt, og blir bedt om å benevne fargene på firkantene så fort man kan og uten å gjøre feil. 

Lesehastighetsbetingelsen går ut på at man blir vist et ark med ordene rød, blå og grønn og 

skal lese disse ordene høyt, også her så fort man kan og uten å gjøre feil.  

2.3.3 Eksekutive funksjoner  

Eksekutive funksjoner betegner overordnet de kognitive prosesser som organiserer, styrer og 

regulerer menneskers atferd og er assosiert til frontallappene (Lezak et al., 2012, s. 37). 

Paraplybegrepet er hyppig brukt, men det foreligger uenighet om hvilke evner eller 

mekanismer begrepet utgjør (Banich, 2009, s. 91). Eksekutive funksjoner ble i denne studien 

målt i tråd med den integrerte modellen (Miyake et al., 2000). Eksekutive funksjoner består i 

denne modellen av tre separate subfunksjoner, men som korrelerer moderat; kognitiv 

fleksibilitet (shifting), oppdatering og overvåking av arbeidsminnerepresentasjoner (updating 

and monitoring of working memory, heretter kalt arbeidshukommelse) og inhibering av 

midlertidig respons (inhibering) (Miyake et al., 2000, s. 54) Inhibering og kognitiv 

fleksibilitet vil i det videre utgjøre «eksekutive funksjoner», men arbeidshukommelse danner 

et eget mål. Dette da det i litteraturen, blant annet i studien av Sharafeldin et al., ofte anvendes 

som et eget mål (Wong et al., 2009; Sharalfeldin et al., 2018).  
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Inhibering og kognitiv fleksibilitet ble målt ved hjelp av inhiberingsbetingelsen og 

inhibering/skift-betingelsen i CWIT fra D-KEFS, målt gjennom tid i sekunder (Delis et al., 

2001). Inhiberingsbetingelsen går ut på at man blir vist et ark med fargeord skrevet i blekk 

med en annen farge enn fargeordet, eksempelvis er ordet rød skrevet i grønt blekk, og blir 

bedt om å benevne fargen på blekket. Grunnet assosiasjon mellom eksekutive funksjoner og 

prosesseringshastighet (Kail & Salthouse, 1994, s. 201), kontrolleres det for dette. 

Interferenseffekten, et mål på inhibering kontrollert for prosesseringshastighet, ble estimert 

gjennom ratio mellom tid brukt på inhiberingsbetingelsen og tid brukt på 

fargebenevningsbetingelsen. Inhibering/skift-betingelsen går ut på at man blir vist et ark med 

fargeord skrevet i en annen farge enn fargeordet betegner, hvor noen av ordene har en firkant 

rundt seg. Dersom ordet ikke er i en firkant skal fargen på blekket benevnes, men dersom 

ordet er i en firkant skal fargeordet leses. En kombinert interferens effekt- og 

skiftkostnadvariabel, et mål på interferens og kognitiv fleksibilitet (Kanellopoulos et al., 

2016, s. 134), ble estimert som ratio mellom tid brukt på inhibering/skift-betingelsen og 

fargebenevningsbetingelsen.  

2.3.4 Arbeidshukommelse 

Arbeidshukommelse ble målt gjennom testene Letter Memory og Keep Track, som begge 

krever at deltakerne overvåker og oppdaterer informasjonen i arbeidshukommelsen (Miyake 

et al., 2000, s. 57). Letter Memory ble tilpasset av Miyake et al. (2000, s. 63) fra Morris & 

Jones (1990). I Letter Memory får deltakerne presentert lister med bokstaver, hver bokstav 

vises i 2 msek på en datamaskin. Antallet bokstaver som vises varierer tilfeldig mellom 5, 7, 9 

og 11, og oppgaven går ut på å gjenkalle de siste fire bokstavene i hver liste. Etter to 

øvingsoppgaver følger 12 lister, hvor man tilsammen skal gjenkalle 48 bokstaver. Skår på 

Letter Memory er antall korrekte gjenkalte bokstaver. Keep Track ble tilpasset av Miyake et 

al. (2000, s. 63) fra Yntema (1963), og går ut på at deltakerne først vises et antall spesifikke 

kategorier de blir bedt om å følge med på. Deretter blir de vist seksten ord i serie, 2 msek per 

ord, inkludert 2 eller 3 eksemplarer fra hver av de seks mulige kategoriene (frukt/bær, 

bilmerker, land, dyr, farger, slektning). Oppgaven går ut på å gjenkalle det siste ordet som blir 

presentert i hver av de spesifikke kategoriene man blir bedt om å følge med på, og skrive 

disse ned etter ordserien er ferdig. Deltakerne må overvåke ordene som presenteres og 

oppdatere representasjonene i arbeidshukommelsen for de spesifikke kategoriene når det 

presenterte ordet tilhører en av de spesifikke kategoriene. Deltakerne gjennomfører først to 
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øvelsesrunder med henholdsvis to og tre kategorier å følge med på, deretter følger 9 runder 

hvorav tre runder innebærer å følge med på tre kategorier, tre runder å følge med på fire 

kategorier og tre runder med fem kategorier. Totalt kan man gjenkalle 36 ord. Antall korrekt 

gjenkalte ord er testens skåre. 

2.3.5 Verbal læring og hukommelse  

Læring dreier seg om tilegnelsen av ny informasjon. Resultatet av læring er lagring av 

informasjonen i hukommelsen vår, hvorfra informasjonen kan gjenkalles (Gazzaniga, Ivry, 

Mangun & Steven, 2009, s. 313). Kort sagt skilles det ofte mellom tilegnelse av verbal og 

visuospatiell informasjon innenfor forskning på læring og hukommelse. I denne studien ble 

verbal læring og hukommelse undersøkt. Domenet ble målt gjennom totalt antall gjenkalte 

ord fra de fem læringsrundene og antall gjenkalte ord etter 30 minutter (forsinket gjenkalling), 

samt antall gjenkjente ord fra andre versjon av California Verbal Learning Test (CVLT-II) 

(Delis, Kaplan, Kramer & Ober, 2000). Testen er funnet å ha tilfredstillende reliabilitet og 

validitet (Lezak, s. 480). 

2.4 Utfallsmål basert på selvrapportering 

I tillegg til å utføre de nevropsykologiske testene nevnt over, ble deltakerne bedt om å fylle ut 

to spørreskjemaer, Chalder Fatigue Scale (FQ) (Chalder et al., 1993) og Behavior Rating 

Inventory of Executive Function, Adult version (BRIEF-A) (Roth, Isquith & Gioia, 2005). 

2.4.1 Chalder Fatigue Scale 

Fatigue er et vanlig symptom og beskrives som unormal fysisk og mental slitenhet eller 

utmattelse (Sulheim, 2017). FQ er et spørreskjema utviklet for å fange opp opplevelse av 

symptomer spesifikt knyttet til fatigue (Chalder et al., 1993). Spørreskjemaet er brukt i flere 

epidemiologiske studier som har omhandlet kreft og behandling av kreft (Knobel et al., 2001; 

Knobel et al., 2000; Loge, Abrahamsen, Ekeberg, & Kaasa, 1999). Skjemaets reliabilitet og 

validitet er i flere studier funnet tilfredsstillende (Chalder et al., 1993; Cho et al., 2007). FQ 

består av elleve spørsmål om opplevd fysisk fatigue (syv spørsmål) og opplevd mental fatigue 

(fire spørsmål) den siste måneden, og av to spørsmål om symptomenes varighet og omfang. 

De første elleve spørsmålene besvares ved å krysse av for et av svaralternativene «mindre enn 
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vanlig», «ikke mer enn vanlig», «mer enn vanlig» eller «mye mer enn vanlig», og 

tilleggsspørsmålene ved å krysse av for et av fire alternativer. Spørreskjemaet kan skåres på to 

måter. Enten beregnes skår ut fra firepoengs Likertskala, der «mindre enn vanlig» = 0, «ikke 

mer enn vanlig» = 1, «mer enn vanlig» = 2 og «mye mer enn vanlig» = 3. Ved bruk av denne 

metoden er totalskåre summen av delskårer, med spennvidde 0 – 33. Man kan også bruke et 

dikotomt skåringssystem der «mindre enn vanlig» og «ikke mer enn vanlig» gir skåren 0, og 

«mer enn vanlig» og «mye mer enn vanlig» gir skåren 1. Ved denne metoden er spennvidde 0 

– 11. I denne studien ble deltakernes responser kodet som Likertskårer (0, 1, 2, 3) og 

dikotomiserte skårer (0, 0, 1, 1) og summert til en indeksskår for total fatigue (TF). Fatigue 

caseness indikeres dersom TF  4 og symptomene har hatt varighet i mer enn seks måneder 

(Chalder et al., 1993; Loge et al., 1998).  

2.4.2 Behavior Rating Inventory of Executive Function 

Eksekutiv fungering i hverdagen ble undersøkt ved bruk av Behavior Rating Inventory of 

Executive Function, Adult version (BRIEF-A) (Roth et al., 2005), norsk versjon ved Jude 

Nicholas og Anne-Kristin Solbakk (2005). Skjemaets versjoner for barn, BRIEF og BRIEF-P 

(Gioia, Espy & Isquith, 2002; Gioia, Isquith, Kenworthy & Barton, 2002; Gioia, Isquith, Guy 

& Kenworthy, 2000), har blitt undersøkt med hensyn til validitet og reliabilitet (Gioia et al., 

2010; Isquith, Roth, Kenworthy & Gioia, 2014). Versjonen for voksne, BRIEF-A, er ikke like 

mye brukt eller undersøkt. I studien til Løvstad et al. (s. 683, 2016) fant man at 

gjennomsnittsskårer i norske utvalg sannsynligvis er noe lavere enn i det amerikanske 

utvalget normene er basert på, med gjennomsnittskåre T = 50. 

BRIEF-A er et selvrapporteringsskjema bestående av 75 utsagn. For hvert utsagn skal 

deltakerne besvare følgende spørsmål: «Vi vil gjerne vite om du har hatt vansker med disse 

typene atferd i løpet av de siste 6 månedene» med svaralternativene Aldri = 1, Iblant/Av og til 

= 2, eller Ofte = 3. Resultatene presenteres i form av ni kliniske skalaer som mål på 

selvstyringsfunksjoner. De ni kliniske skalaene grupperes i en Atferdsreguleringsindeks 

(ARI), en Metakognisjonsindeks (MKI) og en samlet skåre kalt Global Selvstyringsindeks 

(GSI) (Roth, Lance, Isquith, Fischer & Gincola, 2013, s. 426). ARI består av skalaene: 

Impulskontroll, som måler evnen til å kontrollere atferd og impulser; Fleksibilitet, som måler 

evnen til å håndtere endringer i situasjon, aktivitet eller problemløsing når situasjonen krever 

det; Emosjonell kontroll, som måler evnen til å regulere emosjonelle responser; 

Selvmonitorering, som måler evnen til å evaluere egen atferds påvirkning på omgivelsene. 
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MKI består av skalaene: Igangsetting, som måler evne til å begynne på oppgaver og skape 

ideer; Arbeidshukommelse, som måler evnen til å holde informasjon i fokus slik at oppgaver 

kan gjennomføres; Planlegging/organisering, som måler evnen til å planlegge og organisere 

informasjon og atferd for å oppnå noe ønsket; Oppgavemonitorering, som måler evne til å 

evaluere ens utførelse av oppgaver underveis eller i etterkant; Organisering av materialer 

(Orden); som måler evnen til å ha orden på materialer som brukes i arbeid og livet. 

Resultatene presenteres i form av ni kliniske skalaer som mål på selvstyringsfunksjoner. De ni 

kliniske skalaene grupperes i en Atferdsreguleringsindeks (ARI), en Metakognisjonsindeks 

(MKI) og en samlet skåre kalt Global Selvstyringsindeks (GSI). Basert på amerikanske 

normer er skårene er antatt å være innen klinisk område hvis t  65, og høyere skårer 

indikerer dårligere funksjon (Roth et al, 2005).  

2.5 Dataanalyser 

De statistiske analysene i denne oppgaven ble utført gjennom bruk av the Statistical Package 

for Social Sciences (IBM SPSS statistics, version 25). I hovedsak ble deltakernes råskårer 

anvendt, med unntak av beregning av IQ. For å beregne IQ ble råskårene på Ordforståelse og 

Matriser gjort om til standardskårer (T-skårer) for å estimere IQ ut fra aldersspesifikke 

normer.  

For å undersøke hvorvidt distribusjoner av skårer i datamaterialet var normalfordelt ble 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) test anvendt. Resultatene viste at distribusjoner i skårer på IQ, 

Ordforståelse, Matriser, Prosesseringshastighetsindeks, Eksekutive funksjoner-indeks, 

Arbeidshukommelsesindeks, Verbal læring og hukommelsesindeks, Global selvstyringsindeks 

og Metakognisjonsindeks fra BRIEF og alle indeksskårer fra Fatigue Scale var normalfordelt 

(p > 0.05), mens distribusjoner i skårer på CWIT 1, CWIT 2, CWIT 3, Interferensvariabel, 

CWIT 4, skift/kostnad-variabel, Letter Memory, Keep Track, CVLT betingelse 1, 2 og 3, 

Atferdsreguleringsindeks fra BRIEF og de ni subskalaene på BRIEF ikke var normalfordelt (p 

< 0.05). Ved distribusjoner som har en fordeling som er signifikant forskjellig fra en 

normalfordeling anbefales bruk av ikke-parametriske tester (Field, 2014, s. 196). Det ble i den 

følgende analysen derfor både brukt parametriske og ikke-parametriske tester. Grunnet bruk 

av begge metoder, oppgis i tillegg til gjennomsnittlig skåre og standardavvik, også median, 1. 

og 3. kvartil. 
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Sammenligning av kontinuelle data på gruppenivå ble utført ved hjelp av t-tester når 

distribusjonen av skårer var normalfordelte og ved hjelp av Mann-Whitney U test når 

distribusjonen av skårer ikke var normalfordelte. For kategoriske variabler ble sammenligning 

på gruppenivå utført ved hjelp av Pearson’s X2. Forskjeller på gruppenivå ble undersøkt med 

effektstørrelser gjennom bruk av Pearson’s korrelasjonskoeffisient r da denne metoden 

anbefales ved bruk av ikke-parametriske metoder (Field, 2014). Det er foreslått at 

effektstørrelser med verdi på 0.1 tilsvarer en liten effekt, 0.3 en middels effekt og 0.5 en stor 

effekt (Field, 2014, s. 62). Levene’s test ble gjort for å undersøke hvorvidt antakelsen om 

homogenitet i distribusjonenes varians hos gruppen bestående av ASCT-overlevere og 

gruppen med friske kontroller var møtt (p > 0.05). Resultatene viste at variansen var 

signifikant ulik på følgende mål: IQ, matriser, ordforståelse, total fatigue, fysisk fatigue og 

mental fatigue. Dette ble tatt høyde for ved bruk av parametriske metoder. For å justere for 

utdanning ble parametrisk metode anvendt (Analyse of covariance), på tross av at alle 

distribusjoner ikke er normalfordelt. Dette da det ikke er funnet en ikke-parametrisk metode 

for ikke-normalfordelte distribusjoner og bruk av parametriske og ikke-parametriske tester 

også kan avgjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering (Skovlund, 2017).  

 

For å finne signifikante sammenhenger mellom utfall på atferdsbaserte kognitiv tester og 

selvrapporteringsmål, samt mellom atferdsbaserte kognitiv utfall og kontinuelle demografiske 

variabler hos både ASCT-overlevere og kontroller ble en bivariat korrelasjon utført. 

Spearman rho ble anvendt da dette er anbefalt ved distribusjoner som ikke er normalfordelte. 

For å sammenligne korrelasjonskoeffisienter kan man enten sammenligne dem direkte, eller 

teste hypotesen at én korrelasjon er forskjellig fra en annen. For å teste denne hypotesen må 

korrelasjonskoeffisientene omgjøres til standardskårer (Z-skårer) med Fisher’s metode 

(referert i Field, 2014, s. 268). Når korrelasjonskoeffisientene skulle sammenlignes ble de to 

koeffisientenes z-skårer brukt til å regne ut en skåre på forskjellen, kalt Zdifference (Field, 2014, 

s. 286). Denne z-skåren (Zdifference) ble undersøkt for signifikans (two-tailed) i tabell for 

normaldistribusjoner i Field, 2014. Ved p < 0.05 ble eventuelle forskjeller vurdert som 

signifikante.  

 

For å sammenligne grupper blant ASCT-overlevere basert på kjønn, slektskap til donor, 

diagnoser og forekomst av GVHD, ble det først undersøkt om distribusjoner var 

normalfordelt ved K-S-test. Basert på hvorvidt distribusjonene var normalfordelt eller ikke, 
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ble parametriske eller ikke-parametriske tester anvendt. Der det fantes en signifikant forskjell 

mellom grupper basert på disse variablene og distribusjon av skårer var normalfordelt var 

gruppeinndeling basert på forekomst av akutt GVHD og den kognitive testen Letter Memory. 

Med samme gruppeinndeling var distribusjonene av skårer ikke normalfordelt på 

Arbeidshukommelsesindeks. I disse statistiske analysene ble henholdsvis t-test og Mann-

Whitney U test anvendt.  

Alle deltakere besvarte og utførte alle spørreskjemaer og nevrokognitive tester.  



19 

 

3 Resultater 

3.1 Demografiske og medisinske variabler 

3.1.1 Demografiske variabler (tab. I) 

Totalt deltok 72 personer i studien, 36 kvinner og 36 menn. Av disse var 42 ASCT-overlevere 

og 30 var friske kontroller. Det var ingen signifikant forskjell i alder eller kjønn mellom 

gruppene. ASCT-overleverne rapporterte et lavere antall år fullført utdanning enn kontrollene. 

Forskjellen var signifikant (z = 2.97, p = 0.003, r = 0.35). 

 

Tabell I Demografiske variabler ved overlevere etter ASCT og friske kontroller 

 ASCT (N = 42) Kontroll (N = 30)  

    

 

Variabler 

Mean 

(SD, range) 

Mean 

(SD, range) 

Gruppeforskjell 

p 

    

Kjønn kvinne. N (%) 21 (50) 15 (50) 1.000 

    

Alder ved testing 24.19 

(6.3, 17-46) 

24.03 

(3.8, 19-31) 

0.54 

    

Utdanning år 14.05 

(2.14, 10-18) 

15.83 

(2.3, 10-18) 

0.003 

 

3.1.2 Medisinske variabler (tab. II) 

For ASCT-overlevere var gjennomsnittlig alder ved tidspunkt for behandling med 

stamcelletransplantasjon 8.7 år (SD = 5.2), der den yngste var 0.3 år og den eldste 15.9 år. Én 

pasient (2.4 %) fikk tilbakefall etter behandling, og har derfor fått transplantasjon to ganger. 

De fleste mottok stamceller fra søsken (61.9 %). 9.5 % fikk stamceller fra en de hadde et 

annet slektskap med enn søsken og 28.6 % fikk stamceller fra en de ikke hadde slektskap til 

(urelatert). Fra pasientene var ferdig behandlet hadde det i gjennomsnitt gått 15.8 år (SD = 

5.2) til tidspunkt for testing, minimalt 6.0 år og maksimalt 32.0 år. De to største gruppene av 

overlevere hadde blitt behandlet for akutt myelogen leukemi (AML) og benigne 
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hematologiske sykdommer, henholdsvis 28.6 % og 23.8 %. De benigne hematologiske 

sykdommene består i dette utvalget av anemier, betatalassemi, hemofagocytisk 

lymfohistiocytose. 19 % ble behandlet for immunsviktlidelser og metabolske sykdommer, 

11.9 % ble behandlet for ALL, 9.5 % ble behandlet for CML og 7.1 % ble behandlet for andre 

maligne sykdommer. Gruppen av andre maligne lidelser består her av myelodysplastisk 

syndrom, non-Hodgkins lymfom og kronisk myelomonocyttleukemi. 90.5 % ble i forkant av 

stamcelletransplantasjonen gitt kjemoterapi som kondisjonering, 4.8 % fikk kjemoterapi og 

TBI mens 4.8 % mottok annen kondisjonering. 

 

Tabell II Medisinske karakteristikker, ASCT. 

   Alder ved ASCT mean (SD, range) 8.7 (5.2, 0.3 – 15.9) 

   Oppfølgingstid, år N (SD, range) 15.8 (5.2, 6.0 – 32.0) 

   Tilbakefall N (%) 1 (2.4) 

Donor N (%)  

   Søsken 26 (61.9) 

   Annet slektskap 4 (9.5) 

   Ikke slektskap  12 (28.6) 

Diagnoser  

   Akutt myelogen leukemi 12 (28.6) 

   Akutt lymfatisk leukemi 5 (11.9) 

   Kronisk myelogen leukemi 4 (9.5) 

   Andre maligne sykdommer 3 (7.1) 

   Benigne hematologiske sykdommer 10 (23.8) 

   Immunsviktlidelser og metabolske sykdommer 8 (19.0) 

Pre ASCT behandling N (%)  

    Kjemoterapi 38 (90.5) 

    Kjemoterapi + TBI 2 (4.8) 

    Andre  2 (4.8) 

 

3.2 Forskjeller: ASCT-overlevere og kontroller 

Tabell III viser gjennomsnittlige skårer, standardavvik, median, 1., 3. kvartil, gruppeforskjell 

(p) og effektstørrelse for resultatene fra de atferdsbaserte nevrokognitive testene hos 

overlevere etter ASCT og friske kontroller. I det følgende vil begrepet pasientgruppe 

anvendes om ASCT-overlevere og kontrollgruppe om de friske kontrollene. 
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3.2.1 Weschler Abbreviated Scale of Intelligence 

På deltesten Ordforståelse fra WASI viser resultatene en signifikant forskjell med stor effekt 

(M = -9.99, 95 % CI [-13.96, -6.02], t = -5.02, p = 0.000, r = 0.52) mellom pasientgruppen (M 

= 55.15, SD = 9.39) og kontrollgruppen (M = 65.13, SD = 6.52). Det var også en signifikant 

forskjell i resultatene på Matriser mellom gruppene (Meanpasient = 28.79, SD = 3.02, 

Meankontroll = 30.27, SD = 2.07, Md = -1.48, 95 % CI [-2.75, -0.21], t = - 2.325, p = 0.023, r = 

0.27), med en liten effekt. Estimert IQ basert på T-skårer fra Ordforståelse og Matriser viste 

signifikant forskjell (M = -16.51, 95 % CI [-21.53, -11.49], t = -6.56, p = 0.000, r = 0.62) 

mellom pasientgruppen (M=105.52, SD = 12.63) og kontrollgruppen (M = 122.03, SD = 6.49) 

med stor effektstørrelse. 

3.2.2 Prosesseringshastighet 

Prosesseringshastighetsindeks ble regnet ut basert på T-skårer. Pasientgruppen (M = 44.59, 

SD = 8.82) presterte svakere enn kontrollgruppen (M = 49.21, SD =7.54) på 

prosesseringshastighetindeks. Forskjellen (M = - 4.62, 95 % CI [- 8.59, - 0.66], t = - 2.326, p 

= 0.023, r = 0.27) var signifikant med stor effekt. Videre var det en signifikant forskjell i hvor 

lang tid i sekunder det tok å fullføre CWIT 2 mellom gruppene med en moderat effekt 

(Mdnpasient = 23.50, Mdnkontroll = 21.00, z = - 2.76, p = 0.006, r = - 0.33). Pasientgruppen 

brukte også gjennomsnittlig lenger tid enn kontrollgruppen på CWIT 1, men denne forskjellen 

(Mdnpasient = 30.5, Mdnkontroll = 29.0, z = - 1.3, p = 0.194, r = - 0.15) var ikke signifikant. 

3.2.3 Eksekutive funksjoner 

På den samlete eksekutive funksjoner-indeksen viser resultatene at pasientene presterer 

dårligere sammenlignet med kontrollgruppen med en moderat effekt (Mpasient = 45.08, SD = 

10.38, Mkontroll = 52.17, SD = 9.96, Md = - 7.086, 95 % CI [- 11.95, - 2.22], t = - 2.90, p = 

0.005, r = 0.33). Resultatene på CWIT 3 viser at pasientgruppen (Mdn = 53.00) brukte 

signifikant lenger tid målt i sekunder enn kontrollgruppen (Mdn = 46.00), (z = - 2.93, p = 

0.003, r = - 0.35). Effekten er moderat. Resultatene viser også at pasientgruppen presterer 

signifikant dårligere enn kontrollgruppen med liten effekt på CWIT 4 (Mdnpasient = 61.0, 

Mdnkontroll = 54.0, z = - 2.263, p = 0.024, r = 0.27) og med moderat effekt på 

Interferensvariabelen (Mdnpasient = 1.77, Mdnkontroll = 1.53, z = - 3.382, p = 0.001, r = - 0.40). 

Resultatene viser en forskjell, men som ikke er signifikant, mellom gruppene på 
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Skift/kostnadsvariabelen (Mdnpasient = 1.92, Mdnkontroll = 1.92, z = - 1.091, p = 0.275, r = - 

0.13). 

3.2.4 Arbeidshukommelse 

Pasientene presterte dårligere enn kontrollere på Arbeidsminneindeksen med en liten effekt 

(Mpasient = 43.86, SD = 13.25, Mkontroll = 50.00, SD = 8.01, Md = - 6.15, 95 % CI [- 11.57, - 

0.72], t = - 2.26, p = 0.027, r = 0.26). Resultatene på testene under domenet viser at det var en 

signifikant forskjell mellom gruppene i antall korrekt gjengitte bokstaver på Letter Memory 

med en liten effekt (Mdnpasient = 39.0, Mdnpasient = 41.0, z = 2.29, p = 0.022, r = 0.27). 

Resultatene viser imidlertid ingen signifikant forskjell antall korrekt gjengitte ord mellom 

gruppene på Keep Track (Mdnpasient = 22.0, Mdnkontroll = 24.0, z = 1.32, p = 0.187, r = 0.155).  

3.2.5 Verbal læring og hukommelse 

Resultatene på den sammensatte Verbal læring og hukommelsesindeksen viser at pasientene 

presterer signifikant dårligere enn kontrollene med liten effekt (Mpasient = 50.75, SD = 10.28, 

Mkontroll = 56.24, SD = 6.62, Md = - 5.50, 95 % CI [- 9.48, - 1.52], t = - 2.571, p = 0.012, r = 

0.29). Resultatene viser en signifikant forskjell mellom pasient- og kontrollgruppen på totalt 

antall innlærte ord med en moderat effekt (Mdnpasient = 54.5, Mdnkontroll = 66.0, z = 3.13, p = 

0.002, r = 0.37) og totalt gjenkjente ord med en liten effekt (Mdnpasient = 16.0, Mdnkontroll = 

16.0, z = 2.165, p = 0.030, r = 0.26), mens resultatene ikke viser signifikant forskjell i totalt 

gjenkalte ord etter 30 minutter mellom gruppene (Mdnpasient = 14.00, Mdnkontroll = 14.50, z = 

0.926, p = 0.354, r = 0.109). 

3.2.6 Gruppeforskjeller justert for utdanning 

Siden antall år utdanning var signifikant forskjellig mellom gruppene ble samtlige 

gruppeforskjeller kontrollert for antall år utdanning. Etter å ha justert for utdanning falt 

signifikante forskjeller bort på testene Matriser (p = 0.100), CWIT 4 (p = 0.125) og Keep 

Track (p = 0.627). Signifikante forskjeller mellom de sammensatte skårene 

Prosesseringshastighetsindeks (p = 0.070) og Arbeidshukommelsesindeks (p = 0.14) falt også 

bort når resultatene ble kontrollert for antall år utdanning. 
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Tabell III Nevrokognitive tester, ASCT-overlevere og friske kontroller 

 ASCT (N=42) Kontroll (N=30)   

 Mean (SD) Median 

[1., 3. kvartil] 

Mean (SD) Median 

[1., 3. kvartil] 

p ES (r) 

Fullskala IQ 105.52 (12.63) 108 [97, 116] 122.03 (6.49) 122 [118, 126] 0.000 0.62 

Ordforståelse (rå) 55.14 (9.39) 55.5 [48, 63] 65.13 (6.52) 66 [60, 71] 0.000 0.52 

Matriser (rå) 28.79 (3.02) 29.5 [27, 30] 30.27 (2.07) 30 [29, 31] 0.023 0.27 

       

Prosesseringshastighet1 44.59 (8.82) 46.67 [41.67] 49.21 (7.54) 49.18 [45, 55] 0.023 0.27 

CWIT 1  31.5 (6.61) 30.50 [28, 33] 29.10 (5.22) 29.00 [26, 33] 0.194 - 0.15 

CWIT 2 24.52 (4.99) 23.50 [20, 27] 21.57 (4.05) 21.00 [19, 23] 0.006 - 0.33 

 

Eksekutive funksjoner2 

 

45.08 (10.38) 

 

47.58 [38.33, 53] 

 

52.00 (9.96) 

 

52.5 [46.65, 60] 

 

0.005 

 

0.33 

CWIT 3 58.88 (18.64) 53.00 [46, 70] 46.77 (12.45) 46.00 [38, 54] 0.003 - 0.35 

   Interferenseffekt 1.86 (0.34)  1.60 (0.27)  0.001 - 0.40 

CWIT 4 64.02 (16.20) 61.00 [53, 72] 55.27 (15.05) 54.00 [43, 66] 0.024 - 0.27 

   Skift/kostnad 2.06 (0.44)  1.90 (0.354)  0.275 

 

- 0.13 

 

Arbeidshukommelse3 43.86 (13.25) 45.42[39, 51] 50.00 (8.00) 49.51 [43, 57] 0.027 0.26 

Letter Memory 37.81 (5.30) 39.00 [35, 42] 40.60 (3.56) 41.00 [38, 43] 0.022 0.27 

Keep Track 22.57 (6.10) 22.00 [20, 25] 24.03 (3.28) 24.00 [21, 26] 0.187 0.16 

       

Verbal læring og huk.4 50.75 (10.28) 54.17[44.3, 58.3] 56.24 (6.62) 58.17[54.3,60.3] 0.012 0.29 

CVLT-II Innlæring 54.55 (10.96) 54.4 [50, 64] 62.27 (9.19) 66.00 [58, 68] 0.002 0.37 

CVLT-II Utsatt 

gjenkalling 

12.81 (3.16) 14.00 [11, 15] 13.47 (2.78) 14.50 [12, 16] 0.354 0.11 

CVLT-II Gjenkjenning 15.14 (1.42) 16.00 [15, 16] 15.80 (0.41) 16.00 [16, 16] 0.030 0.26 

1 sammensatt skår basert på T-skårer CWIT 1 og CWIT 2, 2 sammensatt skår basert på T-skårer CWIT 3 og 

CWIT 4, 3sammensatt skår basert på T-skårer Letter Memory og Keep Track, 4 sammensatt skår basert på T-

skårer CVLT-II innlæing, utsatt gjenkalling og gjenkjenning. Uthevet p: p ≤ 0.05 når justert for utdanning.  
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3.3 Utfallsmål basert på selvrapportering 

Tabell IV viser resultatene for pasient- og kontrollgruppen på delindeksskårene ARI og MI og 

tilhørende skalaer, samt den sammensatte indeksskåren GSI fra BRIEF-A, råskårene til FQ 

skåret med likert-metoden, bestående av FQ totalskåre og delindeksskårene fysisk fatigue og 

mental fatigue. Antall fatigue-caseness er også oppgitt.  

3.3.1 Behavior Rating Inventory of Execute Function 

Resultatene viser at pasientgruppen (M = 50.83, SD = 9.62) skåret høyere på GSI enn 

kontrollgruppen (M = 48.30, SD = 9.22), men forskjellen (2.53) var ikke signifikant (95 % CI 

[- 1.975, 7.041], t = 1.121, p = 0.266, r = 0.13). Pasientgruppen (Mdn = 46.00) skåret også 

høyere på Atferdsreguleringsindeksen (ARI) enn kontrollgruppen (Mdn = 46.00), men denne 

forskjellen (z = - 0.172, p = 0.864, r = - 0.02) var heller ikke signifikant. På skalaene som 

danner ARI, var det ingen signifikante forskjeller på gruppenivå i impulskontroll (Mdnpasient = 

12.00, Mdnkontroll = 12.00, z = -0.674, p = 0.500, r = -0.08), fleksibilitet (Mdnpasient = 8.00, 

Mdnkontroll = 8.00, z = 0.367, p = 0.713, r = 0.04), emosjonell kontroll (Mdnpasient = 12.00, 

Mdnkontroll = 12.00, z = - 0.579, p = 0.562, r = - 0.07) eller selvmonitorering (Mdnpasient = 7.00, 

Mdnkontroll = 8.00, z = 1.455, p = 0.146, r = 0.17). På Metakognisjonsindeks (MI) skåret 

pasientgruppen (M = 53.67, SD = 10.24) høyere enn kontrollgruppen (M=50.43, SD = 9.89). 

Forskjellen mellom gruppene (M=3.23, 95 % CI [-1.581, 8.047], t = 1.34, p = 0.185, r = 0.16) 

var imidlertid ikke signifikant. På skalaene som MI er sammensatt av, var det en signifikant 

forskjell mellom gruppene på skalaene igangsetting (Mdnpasient = 13.50, Mdnkontroll = 11.00, z 

= - 2.189, p = 0.029, r = -0.26) og planlegging/organisering (Mdnpasient = 15.50, Mdnkontroll = 

13.00, z = - 2.255, p = 0.024, r = - 0.27), begge mot liten effekt. Pasientgruppen skåret også 

noe høyere enn kontrollgruppen på arbeidshukommelse (Mdnpasient = 12.00, Mdnkontroll = 

11.50, z = - 0.046, p = 0.963, r = -0.01), oppgavemonitorering (Mdnpasient = 10.00, Mdnkontroll 

= 9.00, z = - 0.299, p = 0.765, r = - 0.035) og organisering av materialer (Mdnpasient = 13.00, 

Mdnkontroll = 12.50, z = - 0.776, p = 0.438, r = -0.09), men forskjellene var ikke signifikante og 

med små effektstørrelser.   
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3.3.2 Chalder Fatigue Scale 

Pasientgruppen (M = 13.40, SD = 5.06) skåret noe høyere enn kontrollgruppen (M = 12.17, 

SD = 2.77) på fatigue total, men forskjellen (M = 1.24, 95 % CI [-0.79, 3.27], t = 1.22, p = 

0.228, r = 0.14) var ikke signifikant. På subskalaen fysisk fatigue (Mpasient = 8.86, SDpasient = 

4.02, Mkontroll = 7.67, SDkontroll = 2.04) skåret også pasientgruppen i gjennomsnitt noe høyere, 

men denne forskjellen (M = 1.19, 95 % CI [-0.40, 2.78], t = 1.49, p = 0.141, r = 0.18) var 

heller ikke signifikant. Det samme gjaldt resultatene på subskalaen mental fatigue. Her skåret 

pasientgruppen (M = 4.55, SD = 1.97) gjennomsnittlig litt høyere enn kontrollgruppen (M = 

4.50, SD = 1.04), men forskjellen (M = 0.05, 95 % CI [-0.74, 0.83], t = 1.21, p = 0.904, r = 

0.14) var ikke signifikant. To personer fra pasientgruppen kvalifiserte til fatigue caseness, mot 

ingen av kontrollene. Denne forskjellen var ikke signifikant (X2 = 1.47, p = 0.225) 

 

Tabell IV Selvrapporteringsmål ASCT-overlevere og kontrollgruppe 

 ASCT 

(N = 42) 

Kontroll 

(N = 30) 

  

 Mean (SD) Mean (SD) p Pearson’s r 

BRIEF      

Global selvstyringsindeks 50.83 (9.62) 48.30 (9.22) 0.266 0.13 

Atferdsreguleringsindeks 47.00 (8.69) 46.10 (7.62) 0.864 - 0.02 

Impulskontroll 11.79 (2.28) 11.47 (2.64) 0.500 - 0.08 

Fleksibilitet 8.43 (2.52) 8.33 (1.83) 0.713 0.04 

Emosjonell kontroll 13.95 (4.59) 12.87 (3.20) 0.562 - 0.07 

Selvmonitorering 7.67 (1.92) 8.30 (2.02) 0.146 0.17 

     

Metakognisjonsindeks 53.67 (10.24) 50.43 (9.89) 0.185 0.16 

Igangsetting 13.29 (3.43) 11.67 (2.68) 0.029 - 0.26 

Arbeidshukommelse 12.40 (3.51) 12.27 (3.06) 0.963 - 0.01 

Planlegging/organisering 15.69 (3.67) 13.83 (3.06) 0.024 - 0.27 

Oppgavemonitorering 9.57 (2.24) 9.40 (2.16) 0.765 - 0.035 

Organisasjon av materialer 13.17 (3.34) 12.63 (3.87) 0.438 - 0.091 

     

Chalder Fatigue Scale     

Total fatigue 13.40 (5.06) 12.17 (2.77) 0.228 0.14 

Fysisk fatigue 8.86 (4.02) 7.67 (2.04) 0.141 0.18 

Mental fatigue 4.55  (1.97) 4.50 (1.04) 0.904 0.14 

FQ caseness N (%) 2 (4.8 %) 0 (0 %) 0.225  

Uhevet p når p < 0.05 
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3.4 Sammenhenger 

3.4.1 Hos ASCT-overlevere 

Korrelasjonsmatrise i tabell VII (vedlegg) gir en oversikt over korrelasjoner mellom skårer på 

domeneindekser, BRIEF og FQ for pasientgruppen. Det ble korrigert for multiple 

sammenhenger (p < 0.003), og de sammenhengene som bestod nevnes her. Det var hos denne 

gruppen ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom domeneindeksskårer og 

indeksskårer fra BRIEF eller indeksskårer fra FQ. Mellom domeneindeksskårene i 

pasientgruppen (tabell V) var det signifikante korrelasjoner mellom eksekutive funksjoner-

indeks og prosesseringshastighetsindeks (rs = 0.613, 95 % CI [0.334, 0.813], p = 0.000) og 

mellom prosesseingshastighetsindeks og arbeidshukommelsesindeks (rs = 0.610, 95 % CI 

[0.345, 0.784], p = 0.000).  

På utfallsmålene basert på selvrapportering var det statistisk signifikante korrelasjoner 

mellom følgende indeksskårer fra BRIEF; global selvstyringsindeks og 

atferdsreguleringsindeks (rs = 0.879, 95 % CI [0.792, 0.929], p = 0.000), global 

selvstyringsindeks og metakognisjonsindeks (rs = 0.959, 95 % CI [0.923, 0.975], p = 0.000), 

atferdsreguleringsindeks og metakognisjonsindeks (rs = 0.735, 95 % CI [0.556, 0.844], p = 

0.000). Det var statistisk signifikante korrelasjoner mellom total fatigue og fysisk fatigue (rs = 

0.925, 95 % CI [0.845, 0.961], p = 0.000) og mellom total fatigue og mental fatigue (rs = 

0.634, 95 % CI [0.354, 0.842], p = 0.000). Det var ikke statistisk signifikant korrelasjon 

mellom fysisk fatigue og mental fatigue. Det var statistisk signifikante sammenhenger mellom 

indeksskårene fra BRIEF og indeksskårer fra FQ (tabell VI). Det var signifikante 

korrelasjoner mellom mental fatigue og global selvstyringsindeks (rs = 0.525, 95 % CI [0.301, 

0.701], p = 0.000), mellom mental fatigue og atferdsreguleringsindeks (rs = 0.465, 95 % CI 

[0.191, 0.680], p = 0.002) og mellom mental fatigue og metakognisjonsindeks (rs = 0.634, 95 

% CI [0.354, 0.842], p = 0.000). 

Tabell VIII (vedlegg) gir en oversikt over korrelasjoner mellom BRIEFs subskalaer og mental 

fatigue. Etter å ha kontrollert for multiple sammenhenger (p < 0.005) var det en signifikant 

korrelasjon mellom mental fatigue og impulskontroll (rs = 0.499, 95 % CI [0.233, 0.708], p = 

0.001), mental fatigue og igangsetting (rs = 0.529, 95 % CI [0.292, 0.709], p = 0.000) og 

mellom mental fatigue og arbeidshukommelse (rs = 0.651, 95 % CI [0.483, 0.785], p = 0.000). 
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Tabell V Signifikante korrelasjoner ASCT-overlevere: Atferdsbaserte nevrokognitive indekser 

  EFI2 AHI3 

PHI1 Korr.k  

Sig.        

 N 

0.613 

0.000 

42 

0.610 

0.000 

42 

1Prosesseringshastighetindeks, 2Eksekutive funksjoner-indeks, 3Arbeidhukommelsesindeks 

 

 

Tabell VI Signifikante korrelasjoner ASCT overlevere: Selvrapporte utfallsmål 

  GSI2 ARI3 MKI4 

FQ M1 Korr.k  

Sig.        

 N 

0.525 

0.000 

42 

0.465 

0.002 

42 

0.634 

0.000 

42 

1 Mental fatigue, 2 Global selvstyringsindeks, 3 Atferdsreguleringsindeks, 4 Metakognitsjonsindeks 

 

3.4.2 Hos kontroller 

Korrelasjonsmatrise i tabell IX gir en oversikt over korrelasjoner mellom skårer på 

domeneindekser, BRIEF og FQ for kontrollgruppen. Statistiske signifikante korrelasjoner 

som nevnes i denne teksten bestod etter å ha kontrollert for multiple sammenhenger (p < 

0.004). Mellom indeksskårene basert på de nevrokognitive testene (tabell X) var det en 

statistisk signifikant korrelasjon mellom eksekutive funksjoner-indeks og 

prosesseringshastighet (rs = 0.710, 95 % CI [0.430, 0.865], p = 0.000).  

Hos kontrollene var det ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom indeksskårer eller 

subskalaskårer på BRIEF og skårer på FQ. På indeksskårene fra BRIEF var det også hos 

denne gruppen en sammenheng mellom skårene. Det var statistisk signifikante korrelasjoner 

mellom global selvstyringsindeks og atferdsreguleringsindeks (rs = 0.922, 95 % CI [0.829, 

0.958], p = 0.000) og mellom global selvstyringsindeks og metakognisjonsindeks (rs = 0.973, 

95 % CI [0.940, 0.986], p = 0.000). På skårene fra FQ var det signifikante korrelasjoner 

mellom total fatigue og fysisk fatigue (rs = 0.960, 95 % CI [0.896, 0.990], p = 0.000), mellom 

total fatigue og mental fatigue (rs = 0.788, 95 % CI [0.590, 0.903], p = 0.000) og mellom 

fysisk fatigue og mental fatigue (rs = 0.608, 95 % CI [0.327, 0.817], p = 0.000). 
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Tabell X Signifikante korrelasjoner friske kontroller: Atferdsbaserte nevrokognitive indekser 

  EFI2 

PHI1 Korr.k  

Sig.        

N 

0.710                                        

0.000                                                 

30 

1Prosesseringshastighetsindeks, 2Eksekutive funksjoner-indeks 

3.4.3 Sammenligning av korrelasjoner 

Hos bade pasientgruppen og kontrollgruppen var det statistisk signifikante korrelasjoner på 

følgende mål; prosesseringshastighetsindeks og eksekutive funksjoner-indeks, global 

selvstyringsindeks og atferdsreguleringsindeks, global selvstyringsindeks og 

metakognisjonsindeks, total fatigue og fysisk fatigue, og total fatigue og mental fatigue. 

Tabell XI viser tallene brukt i sammenligning av disse korrelasjonene. Det var ingen av 

korrelasjonene som var signifikant forskjellige.  

3.5 Demografiske og medisinske variabler 

Det ble undersøkt om det var signifikante forskjeller blant ASCT-overlevere med hensyn til 

kjønn, familierelasjon til donor, diagnosegruppe, om de hadde fått akutt GVHD eller kronisk 

GVHD. Videre ble korrelasjoner mellom utfallsmålene og alder for transplantasjon, alder ved 

testing og tid mellom transplantasjon og testing.  

3.5.1 Kjønn og slektskap til donor 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene kvinner og menn hva gjelder resultater 

på de atferdsbaserte nevrokognitive testene eller utfallsmålene basert på selvrapportering. Det 

var heller ingen signifikante forskjeller mellom grupper basert på slektskap til donor.  

3.5.2 Diagnose 

Mellom gruppen som var behandlet med ASCT grunnet en benign lidelse og gruppen som var 

behandlet for en malign lidelse, var det en signifikant forskjell på selvrapporteringsmålet 

Metakognisjonsindeks (Mbenign = 57.22, SD = 11.33, Mmalign = 51.00, SD = 8.65, Md = 6.22, 

95 % CI [-0.003, 12.45], t = 2.02, p = 0.05, r = 0.30). Det var også signifikante forskjeller på 
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skalaene planlegging/organisering (Mbenign = 17.11, SD = 3.94, Mmalign = 14.63, SD = 3.13, 

Md = 2.49, 95 % CI [0.28, 4.69], t = 2.28, p = 0.028, r = 0.34), organisering av materialer 

(Mdnbenign = 14.50, Mdnmalign = 12.50, z = -2.017, p = 0.044, r = -0.31), impulskontroll 

(Mdnbenign = 13.00, Mdnmalign = 10.00, z = -2.769, p = 0.006, r = - 0.43) og fleksibilitet 

(Mdnbenign = 9.00, Mdnmalign = 7.00, z = -2.203, p = 0.028, r = - 0.34). Det var ingen 

signifikante forskjeller mellom gruppene på de kognitive testene og de andre 

selvrapporteringsmålene.  

Når gruppen som var diagnostisert med AML og benigne lidelser ble sammenlignet med 

gruppen som var diagnostisert med ALL og KML, ble det ikke funnet noen signifikante 

forskjeller.  

3.5.3 GVHD 

Når gruppen pasienter som fikk akutt GVHD (N = 13) ble sammenlignet med gruppen som 

ikke fikk akutt GVHD (N = 29), var det signifikante forskjeller på to utfallsmål. På 

Arbeidshukommelsesindeks presterte gruppen som fikk akutt GVHD (Mdn = 43.49) det 

dårligere enn gruppen som ikke fikk GVHD (Mdn = 50.16). Forskjellen (z = -2.122, p = 

0.034, r = - 0.33) var signifikant og med en moderat effekt. På testen Letter Memory presterte 

også gruppen som hadde fått akutt GVHD (M = 36.69, SD = 5.53) det dårligere enn gruppen 

som ikke hadde fått akutt GVHD (M = 40.31, SD = 3.84). Forskjellen (Md = 3.62, 95 % CI 

[0.19, 7.05], t = 2.133, p = 0.039, r = 0.32) var signifikant og med moderat effekt. Det var 

ingen signifikant forskjell på de kognitive testene eller på selvrapporterte utfallsmålene med 

hensyn til om pasientene var diagnostisert med en kronisk GVHD eller ikke.  

3.5.4 Alder og tid 

Korrelasjonsmatrise, tabell VII, gir oversikt over korrelasjoner mellom de kontinuelle 

demografiske variablene, blant annet alder ved ASCT, alder ved testing og tid mellom 

transplantasjon og testing for pasientgruppen, og utfall på atferdsbaserte kognitive tester og 

selvrapporteringsmål. Når korrigert for multiple sammenhenger (p < 0.003), er det statistisk 

signifikante korrelasjoner mellom alder ved transplantasjon og alder ved testing (rs = 0.668, 

95 % CI [0.509, 0.778], p = 0.000), mellom alder ved testing og tid mellom ASCT og testing 

(rs = 0.589, 95 % CI [0.383, 0.740], p = 0.000) og mellom alder ved testing og IQ (rs = 0.589, 

95 % CI [0.383, 0.740], p = 0.000).   
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4 Diskusjon 

Basert på gjennomgått litteratur, oppsummert i kapittel 1 i denne oppgaven, ble det dannet tre 

problemstillinger for denne oppgaven. I det følgende vil disse problemstillinger besvares og 

diskuteres kronologisk. 

4.1 Forskjeller mellom ASCT-overlevere og 

kontroller 

Den første problemstillingen i oppgaven omhandlet signifikante forskjeller mellom ASCT-

overlevere og de friske kontrollene, med en forventning om at det ville være en signifikant 

forskjell på de nevrokognitive domenene verbal læring og hukommelse, og eksekutive 

funksjoner. I forkant av analysen ble det undersøkt om det var signifikante forskjeller i 

demografiske variabler mellom gruppene, for å finne mulige konfunderende variabler. Det ble 

undersøkt om det var signifikante forskjeller mellom ASCT-overlevere og kontrollene med 

hensyn til kjønn, alder ved testing og utdanning. Antall år utdanning var den eneste av disse 

variablene som var signifikant forskjellig mellom gruppene, hvor de friske kontrollene hadde 

flere antall år utdanning. Kreftrelatert kognitiv dysfunksjon hos barn kan føre til 

vanskeligheter i forbindelse med skolegang og utdanning, altså kan et lavere antall år 

utdanning reflektere kognitiv dysfunksjon (Oeffinger, Nathan & Kremer, 2008, s. 253). 

Samtidig er utdanning en variabel som er funnet å ha effekt på mange kognitive tester, selv på 

tester hvor utdanning tilsynelatende ikke vil ha en effekt (Lezak et al., 2012, s. 376). Det ble 

derfor valgt å justere for utdanning i dataanalysen. 

4.1.1 Weschler Abbreviated Scale of Intelligence 

Generelt evnenivå målt ved IQ var forskjellig mellom dette utvalget ASCT-overlevere og de 

friske kontrollene, hvor pasientgruppen hadde en signifikant lavere skåre enn de friske 

kontrollene. Den signifikante forskjellen bestod også etter å ha justert for utdanning med p < 

0.05. Dette er i tråd med funn som peker i retning av at ASCT kan ha en negativ påvirkning 

på IQ, blant annet studien til Kramer et al. (1997, s. 611), men er imidlertid i strid med 

longitudinelle studier som ikke finner en slik effekt av ASCT på IQ (Shah et al., 2008, s. 415; 

Phipps et al., 2000, s. 1007; Hiniker et al., 2014, s. 70). Funnet er også i strid med en annen 

studie som har sammenlignet IQ hos langtidsoverlevere med IQ hos friske kontroller (Shah et 
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al., 2008, s. 214). Alle disse studiene, denne oppgaven inkludert, har til felles at IQ ble 

anvendt som mål på generelle evner. Det som skiller studiene er imidlertid hvilke tester som 

er brukt for å måle IQ. I denne oppgaven ble WASI brukt for å måle IQ. Selv om WASI har 

vist seg å korrelere tilfredsstillende med fullskala IQ estimert fra WAIS-III (Bosnes, 2009), er 

det noe ved resultatene i denne studien som er verdt å merke seg. Som tidligere nevnt 

estimeres IQ, ved WASI, fra deltestene matriser og ordforståelse. Resultatene på matriser var 

for begge grupper gode, noe som kan reflektere en mulig takeffekt. Forskjellen var ikke 

signifikant mellom gruppene på matriser etter å ha justert for utdanning. Den observerte 

forskjellen i IQ kan derfor reflektere en forskjell i verbale ferdigheter og hukommelse, i stedet 

for i generelle evner. Dette er i så fall i tråd med flere studier som finner at langtidsoverlevere 

etter ASCT presterer dårligere enn friske kontroller på verbale ferdigheter (Shah et al., 2008, 

s. 417). 

4.1.2 Nevrokognitive domener 

Resultatene viser at det var signifikante forskjeller mellom ASCT-overleverene og de friske 

kontrollene på domenene prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner, arbeidshukommelse 

og verbal læring og hukommelse, når justert for utdanning.  

4.1.3 Prosesseringshastighet 

Under domenet prosesseringshastighet var det i denne studien ikke signifikant forskjell 

mellom gruppene på den sammensatte prosesseringshastighetsindeksen, men på CWIT 2 som 

går ut på å lese en liste med ord på farger så fort man kan var det en forskjell. 

Prosesseringshastighet er ikke ofte målt som eget domene i studier av kognitiv fungering hos 

overlevere behandlet med ASCT som barn (Shah et al, 2008; Perkins et al., 2007). Det er 

imidlertid målt i studier av langtidsoverlevende behandlet som voksne (Syrjala et al, 2011; 

Sharafeldin et al, 2018), men med andre tester enn de brukt i denne studien. Syrjala et al. fant 

at ASCT-overlevere som ble testet før ASCT og 80 dager, ett år og fem år etter ASCT ikke 

presterte dårligere på domenet prosesseringshastighet, målt ved Trail Making Test – B og 

Digit Span fra WAIS, sammenlignet med friske kontroller (2011, s. 2399). At overlevere 

presterer dårligere på tester som måler prosesseringshastighet er imidlertid i tråd med studien 

til Sharafeldin et al., hvor man fant at ASCT-overlevere presterte dårligere enn friske 

kontroller på prosesseringshastighet. Prosesseringshastighet ble av Sharafeldin et al. målt ved 
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Symbolkoding og Symbolsøk fra WAIS tre år etter ASCT (2018, s. 467). I begge disse 

studiene var antall deltakere større enn i denne studien, med henholdsvis 92 og 133 deltakere. 

Sprikende funn på domenet kan reflektere bruk av ulike tester, og dermed at man muligens 

måler flere og ulike domener samtidig. At forskjellen også kan være avhengig av andre 

faktorer enn «ren» prosesseringshastighet kan støttes av at overleverene bare presterte 

dårligere enn kontrollene på den ene testen som inngår i domenet.  

4.1.4 Eksekutive funksjoner 

Pasientgruppen presterte også dårligere enn kontrollene innen domenet eksekutive funksjoner, 

i tråd med hypotesene og langtidsstudier av barn behandlet med konvensjonell 

kreftbehandling (Kanellopoulos et al., 2016, s. 136). Kontrollert for prosesseringshastighet, 

var kun inhiberingsbetingelsen signifikant forskjellig mellom gruppene. Inhibering dreier seg 

om å kunne undertrykke automatiske responser (Miyake et al., 2000, s. 57). Funnet er i tråd 

med Perkins et al. sin langtidsstudie av barn behandlet med ASCT før fylte tre år (2007, s. 

960), hvor man fant at langtidsoverlevere presterte dårligere på inhibering enn forventet basert 

på normer. Kognitiv fleksibilitet, evnen til å eksempelvis flytte oppmerksomheten frem og 

tilbake mellom ulike oppgaver, var bare signifikant forskjellig mellom gruppene når det ikke 

ble kontrollert for prosesseringshastighet, noe som tyder på at det var forskjellen i 

prosesseringshastighet som ble reflektert. Innen den tredje komponenten av eksekutive 

funksjoner, kalt arbeidshukommelse, var det en signifikant forskjell mellom gruppene på 

testen Letter Memory, og ikke på testen Keep Track. Forskjellen på Letter Memory var 

imidlertid liten. Innen eksekutive funksjoner presterte altså pasientgruppen dårligere enn 

kontrollgruppen på alle tester, men etter å ha kontrollert for prosesseringshastighet bestod 

bare inhibering og arbeidshukommelse som signifikant forskjellige. Eksekutive vansker viser 

seg best i ustrukturerte miljøer og anvendelse av selvrapportertingsmål på eksekutiv fungering 

er tenkt å kunne fange opp de vanskene som ofte ikke viser seg i strukturerte miljøer, slik som 

en testsituasjon ofte er (Løvstad et al., 2016, s. 683).  

På BRIEF skåret ASCT-overleverne noe høyere enn kontrollgruppen på global 

selvstyringsindeks, på atferdsreguleringsindeks og metakognitsjonsindeks. Ingen av disse 

forskjellene var imidlertid signifikante. På skalaene igangsetting og planlegging/organisering 

var det derimot signifikante forskjeller, hvor overleverne skåret høyere. Forskjellene var 

moderate. Dette betyr at ASCT-overleverne på gruppenivå opplever større vansker med 

igangsetting og planlegging/organisering enn kontrollene. Sett i sammenheng med resultatene 
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på de atferdsbaserte kognitive testene av eksekutiv fungering er dette funnet overraskende. 

Det er imidlertid ikke alltid samsvar mellom prestasjon på atferdsbaserte kognitive tester og 

selvrapporterte vansker (Booth-Jones et al., 2005, s. 699; Hutchinson et al., 2012, s. 928). 

4.1.5 Verbal læring og hukommelse 

Domenet verbal læring og hukommelse bestod av tre tester hentet fra CVLT-II, innlæring, 

utsatt gjenkalling og gjenkjenning. Det er i én studie funnet at langtidsoverlevere etter ASCT 

behandlet som barn ser ut til å tilegne seg ny informasjon i et saktere tempo enn sine friske 

jevnaldrende (Shah et al., 2008, s. 415). Det var derfor ventet at pasientgruppen ville prestere 

dårligere på innlæring enn kontrollgruppen, noe resultatene her også viser. Pasientene 

presterte dårligere enn kontrollene på denne testen og forskjellen var moderat. Forskjellen var 

også signifikant når det ble kontrollert for prosesseringshastighet og arbeidshukommelse. 

Pasientene presterte dårligere enn kontrollene på gjenkjenning også. Denne forskjellen bestod 

som signifikant (p < 0.05) også etter at det ble kontrollert for innlæring. Dette peker i retning 

av at forskjellen i gjenkjenning ikke bare kan dreie seg om en svekket evne til læring, men at 

evne til å gjenhente informasjon fra hukommelsen er dårligere enn hos kontrollene. At 

hukommelsen er dårligere hos ASCT-overleverne er i tråd med studien til Shah et al., hvor 

man finner noe som ligner en progressiv svikt i hukommelse over tid etter ASCT (2008, s. 

415). Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på testens gjenkalling.  

4.1.6 Fatigue 

To ASCT-overlevere kvalifiserte til fatigue caseness, som innebærer en skåre på fire eller mer 

på total fatigue (TF), målt med dikotome skårer, og at symptomene har hatt varighet i minst 

seks måneder. Det var ingen av kontrollene som kvalifiserte til fatigue caseness. Dette er i 

tråd med studier som finner en økt forekomst av fatigue blant overlevere etter ASCT 

(Hjermstad et al., 2004, s. 260). Forskjellen med hensyn til fatigue-caseness var imidlertid 

ikke signifikant. Det var overraskende nok heller ingen signifikante forskjeller mellom 

gruppene på total fatigue, fysisk fatigue eller mental fatigue. At forskjellen i fatigue caseness 

ikke var signifikant betyr at forskjellen kan ha oppstått ved tilfeldighet, men det kan også 

skyldes at utvalget var lite. Imidlertid er mangelen på signifikante forskjeller i fatigue i tråd 

med studier som har funnet en observert bedring i symptomer på fatigue over tid (Hjermstad 

et al., 2004, s. 261).  
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4.2 Sammenhenger 

Det ble undersøkt om det fantes statistiske sammenhenger mellom de atferdsbaserte 

nevrokognitive utfallene og de selvrapporterte utfallsmålene. Hos både overlevere og 

kontroller var det en statistisk korrelasjon mellom domeneindeksskår for eksekutive 

funksjoner og domeneindeksskår for prosesseringshastighet. Det var ingen signifikant 

forskjell mellom disse korrelasjonene (p < 0.05), altså var det ikke større sammenheng 

mellom eksekutive funksjoner og prosesseringshastighet hos den ene gruppen enn hos den 

andre. Denne sammenhengen er som forventet, da prosesseringshastighet og eksekutive 

funksjoner ofte har høy sammenheng (Kail & Salthouse, 1994, s. 201) og det ikke ble 

kontrollert for prosesseringshastighet i estimering av indeks for eksekutive funksjoner. 

En forskjell mellom gruppene er imidlertid at opplevd mental fatigue hadde en sammenheng 

med opplevde vansker med eksekutive funksjoner i dagliglivet hos ASCT-overlevere, men 

ikke hos de friske kontrollene. Hos ASCT-overleverne var det en signifikant sammenheng 

mellom mental fatigue og skalaene impulskontroll, igangsetting og arbeidshukommelse. 

Mental fatigue dreier seg om opplevde vansker med konsentrasjon, å forsnakke seg i samtaler, 

finne det riktige ordet i samtaler og hukommelse. Det kan tenkes at mental fatigue måler noe 

av det samme som BRIEF. Spørsmålene som utgjør mental fatigue kan i alle fall minne om de 

vansker man også vil oppleve ved vansker med eksekutive funksjoner. Det kan også tenkes at 

det er en eller flere andre variabler, såkalte tredjevariabler, som påvirker både opplevd mental 

fatigue og opplevde vansker med eksekutive funksjoner i dagliglivet. BRIEF er blant annet 

funnet å ha en positiv sammenheng med emosjonelt ubehag (emotional distress) (Løvstad et 

al., 2016) og søvnighet (Anderson, Storfer-Isser, Taylor, Rosen & Redline, 2016), som også 

kan tenkes å være korrelert med mental fatigue. At denne sammenhengen ikke var signifikant 

hos de friske kontrollene kan tyde på en mulig tredjevariabel. 

4.3 Medisinske og demografiske variabler 

Den tredje problemstillingen for denne oppgaven var om det var forskjeller blant ASCT-

overlevere på atferdsbaserte nevrokognitive utfall og selvrapporterte utfall basert på 

demografiske og medisinske variabler. Resultatene viser en statistisk sterk positiv 

sammenheng mellom alder ved testing og IQ. Jo eldre deltakeren var ved testing, desto høyere 

IQ-skår. 
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Det ble også funnet at overlevere som var blitt behandlet for en benign lidelse opplevde større 

vansker med eksekutive funksjoner i dagliglivet enn de som var behandlet for en malign 

lidelse. Av studier som har undersøkt kognitiv fungering hos barn har et flertall av studiene 

undersøkt barn behandlet med ASCT for en malign lidelse, eksempelvis akutt myelogen 

leukemi og/eller akutt lymfatisk leukemi (Shah et al., 2008, s. 412; Perkins et al., 2007, s. 

958), eller blandet malign og benign lidelse (Kramer, 1997). At det ble funnet en forskjell i 

opplevde vansker mellom grupper basert på type diagnose, kan begrunne videre undersøkelse 

av kognitiv fungering hos undergrupper basert på diagnose. Utvalget var her for lite for å 

sammenligne hver diagnose, et problem flere studier av kreftbehandling hos barn har (Phipps 

et al., 2000).   

Innad i pasientgruppen presterte de som fikk akutt GVHD i etterkant av ASCT det 

gjennomsnittlig dårligere på domenet arbeidshukommelse enn de som ikke hadde fått akutt 

GVHD. Dette er i tråd med teori om at forekomst av GVHD kan være en risikofaktor for 

kognitiv dysfunksjon (Wong et al., 2009). Det kan imidlertid ikke utelukkes at den 

signifikante forskjellen som her ble funnet skyldtes et ulikt antall deltakere i gruppene (N 

akutt GVHD / ikke akutt GVHD = 13/29). Det ble i strid med hypotese og studier av kognitiv 

dysfunksjon etter ASCT ikke funnet forskjeller mellom ASCT-overleverne basert på kjønn, 

slektskap til donor, forekomst av kronisk GVHD og alder ved ASCT (Smedler & Bolme, 

1995; Wong et al., 2009; Jim et al., 2012; Phipps et al., 2000;). 
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5 Studiens styrker og begrensninger 

Denne studiens funn peker i retning av at ASCT-overlevere som gruppe har en dårligere 

kognitiv fungering, målt ved atferdsbaserte nevrokognitive tester, enn jevnaldrende friske 

kontroller. Det er imidlertid en del metodologiske utfordringer ved studier av sjeldne 

fenomener som medfører at man må være forsiktig med å generalisere denne studiens funn. 

Svært få barn behandles med ASCT i Norge. Et lite utvalg kan gi opphav til slutninger basert 

på tilfeldigheter. Det var i denne studien også stor variabilitet i individuelle skårer.  

Denne studien hadde imidlertid et case-kontrollgruppedesign, noe som muliggjør en bred 

undersøkelse av et uvanlig fenomen og derfor ofte er ønskelig ved sjeldne tilstander. Designet 

innehar imidlertid også svakheter. Blant annet er det høy risiko for seleksjonsbias og 

konfunderende variabler. Denne studiens utvalg ble behandlet for ulike diagnoser hvor ASCT 

i varierende grad var primærbehandling eller «siste alternativ» for kurasjon. Det må derfor 

variere i hva de har mottatt av tidligere behandling og hvor lenge de har vært alvorlig syke, 

variabler som muligens kan virke konfunderende. Funnene i litteraturen er sprikende med 

hensyn til påvirkning av konvensjonell behandling før ASCT. Et bidrag til denne diskusjonen 

ville også vært mulig med denne informasjonen. Lengde på sykehusopphold er funnet å være 

assosiert til kognitiv dysfunksjon etter ASCT (Jim et al., 2012). Dette er tenkt knyttet til hvor 

mye tid på skolen og tid med klassekamerater barnet mistet i forbindelse med ASCT, og er 

derfor av betydning. En viktig mulig og kjent konfunderende variabel det også burde vært 

innhentet informasjon om og kontrollert for er depresjon (Lezak, 2012, s.383).  

En styrke ved studien er at det ble benyttet standardiserte tester og ingen deltakere var blitt 

testet tidligere. Det var derfor ingen øvelseseffekter som kunne konfundere med resultatene. 

Det har siden 1985 og frem til i dag skjedd endringer med hensyn til behandlingsmetoden 

ASCT (Husøy et al., 2014). Overlevere i dette utvalget ble behandlet i perioden 1983 til 2008. 

Det er derfor knyttet usikkerhet til hvor generaliserbare funnene er for fremtidige overlevere.  

At studien har inkludert en kontrollgruppe er som nevnt en styrke. Det er imidlertid også 

utfordringer knyttet til å bruke en kontrollgruppe som basis for sammenligning. 

Kontrollgruppen er ment å representere den friske normalbefolkningen og er et alternativ til å 

sammenligne med normer. Både lokalisering av oppslag for rekruttering i denne studien og 

seleksjonsbias kan bidra til at kontrollgruppen ikke representerer normalbefolkningen så godt 

som ønsket. Faren er at man sammenligner resultater med en gruppe spesielt sterke. 

Resultatene i denne studien kan peke i retning av at kontrollgruppen var en såkalt 
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«supergruppe», og funn må derfor tolkes deretter og generaliseringer utover dette utvalget må 

gjøres med varsomhet.  

Basert på funn som tydet på at det var en forskjell innad i gruppen av overlevere basert på 

malign/beningn grunnlidelse, ville det ha vært interessant å utføre individuelle 

sammenligninger basert på hver diagnose. Gruppene var i denne studien imidlertid for små til 

å sammenlignes individuelt.  

Det ble heller ikke undersøkt om det var forskjeller innad i pasientgruppen blant dem som 

hadde fått TBI (fullkroppsbestråling) som forbehandlingsregime og ikke, da antallet som 

hadde fått TBI (N =2) var for lite til en statistisk analyse.  

En av studiens største begrensninger er at den mangler et mål på kognitiv fungering før 

ASCT. På tross av mulige øvelseseffekter, ville en utført testing i forkant av ASCT kunne 

muliggjort et longitudinelt design. Det ville ha muliggjort et design som kunne ha beskrevet 

eventuelle endringer i forbindelse med ASCT og dermed ha rendyrket en eventuell effekt av 

ASCT. Et mål på tidligere kognitiv fungering ville også kunne ha muliggjort hypotesetesting 

med hensyn til kausalitet, noe denne studien ikke har kunnet. 
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6 Implikasjoner og videre forskning 

Dette er en av få norske studier som undersøker nevrokognitiv fungering hos voksne 

langtidsoverlevere som ble behandlet med ASCT som barn. Studien kan bidra til å generere 

hypoteser for videre forskning. Det vil i det følgende drøftes mulige implikasjoner og tanker 

om videre forskning. 

Som nevnt under denne oppgavens styrker og begrensninger må studiens funn tolkes med 

varsomhet. Funnene peker allikevel i retning av at ASCT-overlevere som gruppe har en 

dårligere kognitiv fungering, målt ved atferdsbaserte nevrokognitive tester, enn jevnaldrende 

friske kontroller. Dette gir viktige implikasjoner for hvordan gruppen bør møtes av både 

skole- og helsevesen etter endt behandling med ASCT. Dersom det viser seg at funn denne 

studien peker i retning av ikke bare gjelder dette utvalget, men ASCT-overlevere som helhet 

er det viktig med forståelse og oppfølging i dette rammeverket, slik at de kan gis passende 

intervensjoner. Kognitiv dysfunksjon er også assosiert med forekomst av en rekke vansker 

som kan gi implikasjoner for klinisk oppfølging, blant annet nedsatt livskvalitet (Harder et al., 

2002; Booth-Jones et al., 2005), fatigue (Hjermstad et al., 2004), tilbakeføring til jobb, studier 

og livet for øvrig (Sharafeldin et al., 2018, s. 463). Det er også funnet at kognitiv dysfunksjon 

hos ASCT-overlevere er assosiert med et dårlig selvbilde (Harder et al., 2006), noe som er 

sterkt assosiert med både angst og depresjon (Sowislo & Orth, 2013).  

Hva gjelder videre forskning på kognitiv fungering hos overlevere etter ASCT, er dette noe 

feltet er i behov av. Litteraturen bærer preg av få studier med sprikende funn. Spesielt hva 

gjelder overlevere behandlet som barn. Med tanke på å kunne finne en så ren effekt av ASCT 

på kognitiv fungering som mulig vil et prospektivt longitudinelt design være hensiktsmessig, 

helst også inkludert en gruppe bestående av friske kontroller som testes ved de samme 

tidspunktene som overleverne. Spesielt er funnet i studien til Shah et al. (2008), at 

dysfunksjonen kan være progressiv, et viktig argument for videre forskning. 

I noen studier finner man at pasienter som er behandlet prestere dårligere på kognitive tester 

også før ASCT (Kramer et al., 1997), noe som kan bero på tilfeldigheter eller noe som 

inntreffer tidligere enn ASCT som påvirker kognitiv fungering. En så tidlig test av baseline 

som mulig er derfor å foretrekke. 

Denne studien kan peke i retning av at diagnose er av noe betydning. Å undersøke grupper av 

pasienter basert på diagnose og tidligere mottatt behandling vil derfor anbefales.  
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Det er også behov for mer kunnskap om hvilke mekanismer som bidrar til en eventuell 

kognitiv dysfunksjon, for om mulig å kunne forebygge eventuell dysfunksjon. Det trengs her 

forskning på medisinske, demografiske og sosiale mekanismer som kan ligge til grunn. 
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7 Konklusjoner 

Dette er en av få norske studier som undersøker nevrokognitiv fungering hos 

langtidsoverlevere etter ASCT. Hovedmålet med denne studien var å undersøke om det fantes 

en forskjell i nevrokognitiv fungering, målt ved atferdsbaserte kognitive tester og 

selvrapporteringsmål, og fatigue, mellom en gruppe bestående av langtidsoverlevere 

behandlet med ASCT og den andre av friske kontroller, kapittel 4.1 i denne oppgaven. Denne 

studien finner signifikante forskjeller (p < 0.05) mellom gruppene på de nevrokognitive 

domenene generelle evner (IQ), prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner, 

arbeidshukommelse og verbal læring og hukommelse basert på atferdsbaserte nevrokognitive 

tester. Effektstørrelser var her moderate og store (r > ±0.3) Det ble funnet en forskjell i 

selvrapporterte vansker med igangsetting og planlegging/organisering. Det ble ikke funnet 

forskjeller i rapportert fatigue.  

 

Studiens andre mål var å undersøke om det fantes sammenhenger mellom resultatene på de 

atferdsbaserte nevrokognitive testene og resultatene på selvrapporterte vansker med eksekutiv 

funksjon og selvrapportert fatigue, kapittel 4.2 i denne oppgaven. Det ble hos begge grupper 

funnet en signifikant sammenheng mellom eksekutiv funksjon og prosesseringshastighet, målt 

ved atferdsbaserte kognitive tester. Hos ASCT-overlevere ble det også funnet en signifikant 

sammenheng mellom eksekutiv funksjon og arbeidshukommelse, men ikke hos de friske 

kontrollene. Blant ASCT-overlevere ble det også funnet en sammenheng mellom 

selvrapportert mental fatigue og selvrapporterte vansker med impulskontroll, igangsetting og 

arbeidshukommelse.   

 

Det tredje målet med studien var å undersøkte om det fantes forskjeller i nevrokognitiv 

fungering, ved atferdsbaserte nevrokognitive tester og selvrapporterte vansker med eksekutive 

funksjoner og fatigue, innad i gruppen med ASCT-overlevere med hensyn til demografiske og 

medisinske variabler, kapittel 4.3 i denne oppgaven. Det ble funnet en sammenheng mellom 

resultater på generelle evner (IQ) og alder ved testing. Det ble funnet forskjeller innad i 

gruppen med hensyn til akutt GVHD på domenet arbeidshukommelse og med hensyn til om 

de var behandlet for en malign eller benign lidelse på selvrapporterte vansker med eksekutive 

funksjoner. Det ble ikke funnet forskjeller basert på kjønn, slektskap til donor, forekomst av 

kronisk GVHD eller alder ved ASCT.    
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Denne studien fant altså en forskjell i nevrokognitiv fungering mellom ASCT-overlevere og 

friske kontroller, en sammenheng mellom mental fatigue og opplevde vansker med eksekutiv 

funksjon hos overlevere og at det var forskjeller mellom overlevere med hensyn til forekomst 

av akutt GVHD og om primærlidelsen var malign eller benign. 
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Tabell VII Korrelasjonsmatrise. Domeneindeksskårer og selvrapporteringsmål. ASCT-overlevere 

  Alder1 Alder2 Tid IQ PHI EFI VLHI AHI GSI ARI MKI FQ 

T 

FQ F FQ 

M 

Alder1 Korr.k 

Sig.        

N 

1.000              

Alder2 Korr.k 

Sig.        

N 

0.668 

0.000 
42 

1.000             

Tid Korr.k 

Sig.        

N 

-0.290 

0.063 

42 

0.462 

0.002 

42 

1.000            

IQ Korr.k 

Sig.        

N 

0.399 

0.009 

42 

0.589 

0.000 

42 

0.273 

0.081 

42 

1.000           

PHI Korr.k 

Sig.        

N 

0.242 

0.123 

42 

0.234 

0.136 

42 

-0.026 

0.871  

42 

0.268 

0.086 

42 

1.000          

EFI Korr.k 

Sig.        

N 

0.070 

0.661 

42 

0.118 

0.457 

42 

- 0.019 

0.907  

42 

0.367 

0.017 

42 

0.613 

0.000 

42 

1.000         

VLHI Korr.k 

Sig.        

N 

-0.107 

0.501 

42 

- 0.083 

0.602 

42 

- 0.003 

0.983  

42 

0.201 

0.202 

42 

0.101 

0.526 

42 

0.300 

0.054  

42 

1.000        

AHI Korr.k 

Sig.        

N 

0.152 

0.336 

42 

0.193 

0.220 

42 

0.010 

0.949  

42 

0.294 

0.059 

42 

0.610 

0.000 
42 

0.434 

0.004  

42 

0.26 

0.035 

42 

1.000       

GSI Korr.k 

Sig.        

N 

0.011 

0.945 

42 

0.014 

0.928 

42 

0.007 

0.964  

42 

-0.009 

0.956 

42 

- 0.191 

0.227 

42 

-0.066 

0.680  

42 

-0.152 

0.336 

42 

-0.287 

0.065   

42 

1.000      

ARI Korr.k 

Sig.        

N 

0.049 

0.760 

42 

0.116 

0.463 

42 

0.070 

0.661  

42 

0.045 

0.775 

42 

- 0.105 

0.509 

42 

-0.070 

0.660  

42 

-0.062 

0.698 

42 

-0.138 

0.383 

42 

0.879 

0.000 

42 

1.000     

MKI Korr.k 

Sig.        

N 

0.016 

0.921 

42 

- 0.014 

0.931 

42 

- 0.030 

0.851  

42 

-0.014 

0.930 

42 

-0 .204 

0.194 

42 

-0.081 

0.609  

42 

-0.182 

0.249 

42 

-0.312 

0.044 

42 

0.959 

0.000 
42 

0.735 

0.000 
42 

1.000    

FQ T Korr.k 

Sig.        

N 

0.355 

0.021 

42 

0.210 

0.183 

42 

- 0.183 

0.247  

42 

0.036 

0.819 

42 

- 0.064 

0.689 

42 

-0.176 

0.264  

42 

0.015 

0.927 

42 

-0.098 

0.537 

42 

0.384 

0.012 

42 

0.348 

0.024 

42 

0.380 

0.013 

42 

1.000   

FQ F Korr.k 

Sig.        

N 

0.378 

0.013 

42 

0.265 

0.090 

42 

- 0.178 

0.258  

42 

0.124 

0.434 

42 

0.053 

0.740 

42 

-0.037 

0.814  

42 

0.110 

0.489 

42 

-0.010 

0.952 

42 

0.254 

0.105 

42 

0.250 

0.110 

42 

0.244 

0.119 

42 

0.925 

0.000 

42 

1.000  

FQ M Korr.k 

Sig.        

N 

0.116 

0.466 

42 

0.079 

0.619 

42 

0.028 

0.861  

42 

-0.057 

0.718 

42 

- 0.253 

0.106 

42 

-0.421 

0.006  

42 

-0.171 

0.278 

42 

-0.210 

0.183 

42 

0.525 

0.000 
42 

0.465 

0.002 
42 

0.540 

0.000 
42 

0.634 

0.000 
42 

0.343 

0.026 

42 

1.000 

Alder 1 = Alder ved transplantasjon, Alder2 = Alder ved testing, Tid = Tid mellom SCT og testing, IQ = Fullskala-IQ, PHI = 

Prosesseringshastighetsindeks, EFI = Eksekutive funksjoner-indeks, VLHI = Verbal læring og hukommelsesindeks, AHI = 

Arbeidshukommelsesindeks, GSI = Global selvstyringsindeks, ARI = Atferdsreguleringsindeks, MKI = Metakognisjonsindeks, FQ T = 

fatigue total, FQ F = fysisk fatigue, FQ M = mental fatigue.  
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Tabell VIII Korrelasjonsmatrise ASCT-overlevere: BRIEF subskalaer og FQ M 

BRIEF subskala  FQ M1 

Impulskontroll Korr. K 

Sig. 

N 

0.499 

0.001 

42 

Fleksibilitet Korr. K 

Sig. 

N 

0.407 

0.008 

42 

Emosjonell kontroll Korr. K 

Sig. 

N 

0.287 

0.065 

42 

Selvmonitorering Korr. K 

Sig. 

N 

0.137 

0.388 

42 

Igangsetting Korr. K 

Sig. 

N 

0.529 

0.000 

42 

Arbeidshukommelse Korr. K 

Sig. 

N 

0.651 

0.000 

42 

Planlegging/organisering Korr. K 

Sig. 

N 

0.401 

0.008 

42 

Oppgavemonitorering Korr. K 

Sig. 

N 

0.336 

0.030 

42 

Organisering av 

materialer (orden) 

Korr. K 

Sig. 

N 

0.253 

0.106 

42 

1Mental fatigue 
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Tabell IX Korrelasjonsmatrise. Domeneindeksskårer og selvrapporteringsmål. Kontrollgruppe. 

  Alder IQ PHI EFI VLHI AHI GSI ARI MKI FQ T FQ F FQ 

M 

IQ Korr.k 

Sig.        

N 

0.037 

0.846      

30 

1.000           

PHI Korr.k 

Sig.        

N 

-0.163 

0.389      

30 

0.139 

0.464       

30 

1.000          

EFI Korr.k 

Sig.        

N 

0.002 

0.992      

30 

0.178 

0.347    

30 

0.710 

0.000     

30 

1.000         

VLHI Korr.k 

Sig.        

N 

0.235 

0.212      

30 

0.267 

0.154    

30 

0.052 

0.786    

30 

0.348 

0.059 

1.000        

AHI Korr.k 

Sig.        

N 

0.084 

0.658        

30 

0.025 

0.897     

30 

-0.016 

0.934     

30 

0.198 

0.294      

30 

-0.001 

0.996         

30 

1.000       

GSI Korr.k 

Sig.        

N 

-0.209 

0.268        

30 

-0.227 

0.228     

30 

-0.116 

0.543     

30 

-0.183 

0.333      

30 

-0.083 

0.664         

30 

-0.041 

0.829     

30 

1.000      

ARI Korr.k 

Sig.        

N 

-0.116 

0.541         

30 

-0.361 

0.050   

30 

-0.237   

0.207     

30 

-0.289  

0.122    

30 

-0.094 

0.621        

30 

0.110 

0.563     

30 

0.922 

0.000    

30 

1.000     

MKI Korr.k 

Sig.        

N 

-0.257 

0.171        

30 

-0.136 

0.473     

30 

-0.043  

0.821    

30 

-0.062 

0.744     

30 

-0.040     

0.833       

30 

-0.060 

0.752    

30 

0.973  
0.000     

30 

0.848 
0.000     

30 

1.000    

FQ T Korr.k 

Sig.        

N 

0.142 

0.453         

30 

-0.425 

0.019    

30 

0.187 

0.322   

30 

0.263 

0.161   

30 

-0.028   

0.882        

30 

0.173 

0.361      

30 

0.140 

0.460      

30 

0.126 

0.508      

30 

0.093 

0.626    

30 

1.000   

FQ F Korr.k 

Sig.        

N 

0.166 

0.379        

30 

-0.341 

0.065     

30 

0.192 

0.310     

30 

0.267 

0.153    

30 

-0.010 

0.960        

30 

0.129 

0.495     

30 

0.088 

0.642     

30 

0.074 

0.699     

30 

0.052 

0.785    

30 

0.960 
0.000     

30 

1.000  

FQ 

M 

Korr.k 

Sig.        

N 

0.138 

0.466          

30 

-0.361  

0.050  

30 

0.095 

0.617     

30 

0.141 

0.457     

30 

-0.042 

0.826       

30 

0.184 

0.330      

30 

0.279  

0.136     

30 

0.239    

0.204       

30 

0.223 

0.236      

30 

0.788 
0.000  

30 

0.608 
0.000 

30 

1.000 

Alder = Alder ved testing, IQ = Fullskala-IQ, PHI = Prosesseringshastighetsindeks, EFI = Eksekutive funksjoner-indeks, VLHI = Verbal 

læring og hukommelsesindeks, AHI = Arbeidshukommelsesindeks, GSI = Global selvstyringsindeks, ARI = Atferdsreguleringsindeks, MKI 

= Metakognisjonsindeks, FQ T = fatigue total, FQ F = fysisk fatigue, FQ M = mental fatigue.  
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Tabell XI Sammenligning av signifikante sammenhenger, ASCT-overlevere og kontrollgruppe. 

Signifikante 

korrelasjoner 

Z1 Z2 Zdiff p 

EFI, PHI 0.714 0.887 -0.691 0.490 

GSI, ARI 1.371 1.602 -0.922 0.358 

GSI, MKI 2.142 2.146 -0.016 0.980 

FQ T, FQ F 1.623 1.946 -1.29 0.197 

FQ T, FQ M 0.748 1.066 -1.27 0.204 

EFI: Eksekutive funksjoner-indeks, PHI: prosesseringshastighetsindeks, GSI: global selvstyringsindeks, ARI: atferdsreguleringsindeks, MKI: 

metakognisjonsindeks, FQ T = fatigue total, FQ F = fysisk fatigue, FQ. Zz: Z-skåre korrelasjonskoeffisient pasientgruppe, Z2: Z-skåre 

korrelasjonskoeffisient kontrollgruppe, Zdiff : Z-skåre forskjell mellom korrelasjonskoeffisienter 

 


