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Sammendrag 

Forfatter: Eivind Andresen 

Tittel: Psykiske plager og eksekutive funksjoner ved Klinefelters syndrom 

Veiledere: Krister Fjermestad og Anne-Kristin Solbakk 

 

Klinefelters syndrom (KS) er den vanligste kjønnskromosomforstyrrelsen blant menn, 

med en prevalens på omtrent 153 av 100 000 gutter. KS er kjennetegnet av et bredt spekter av 

symptomer knyttet til atypisk utvikling, inkludert fysiske og psykiske plager, samt nedsatte 

kognitive evner. Gjennomgående funn i forskning på KS er høy forekomst av psykiske 

lidelser og symptomer, og lavere eksekutiv fungering og evnenivå enn gutter og menn uten 

KS. Sammenhengen mellom psykiske plager og eksekutiv fungering for menn med KS har til 

nå ikke blitt utforsket. Denne kvantitative studien har som mål å besvare tre problemstillinger: 

1) Rapporterer menn med KS mer psykiske plager enn normative utvalg? 2) Har menn med 

KS svakere eksekutiv fungering enn normative utvalg? Og 3) Korrelerer mer psykiske plager 

med svakere eksekutive funksjoner? For å besvare de tre problemstillingene ble menn med 

KS undersøkt med et bredt nevropsykologisk testbatteri hvor mål på inhibitorisk kontroll, 

arbeidsminne, kognitiv fleksibilitet, verbal flyt, og evnenivå inngikk. Deltakerne fylte også ut 

selvrapporteringsskjemaet for psykiske plager – SCL-90-R. Studien ble gjennomført som en 

del av pilotprosjektet XXY Nordic – Den Nordiske Klinefelterstudien ved Psykologisk 

institutt, Universitetet i Oslo høsten 2018. Utvalget besto av 25 menn med KS. Skårene deres 

ble sammenliknet med normative data fra genetisk typiske personer. De gjennomsnittlige 

skårene på mål på eksekutiv funksjon og evnenivå ble parvis korrelert med psykiske plager. 

En separat korrelasjonsanalyse ble i tillegg gjennomført for et delutvalg bestående av 16 

deltakere med SCL-90-R profiler som indikerte betydelige psykiske plager. Resultatene viste 

at deltakerne rapporterte mer psykiske plager enn normative utvalg på alle SCL-90-R 

symptomskalaer og generelt symptomtrykk. Symptomskalaene somatisering og 

tvangssymptomer var over klinisk grense, og over to tredjedeler av utvalget rapporterte i 

tillegg psykiske plager som indikerte behov for videre utredning. Som gruppe hadde 

deltakerne svakere eksekutive funksjoner enn normeringsutvalget, men var nær normativt 

gjennomsnitt. Deltakere som rapporterte mer somatisering hadde svakere verbal flyt, mens 

deltakere med mer tvangssymptomer hadde svakere arbeidsminne. 
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Blant deltakerne med psykiske plager i klinisk område hadde menn med KS som 

rapporterte mer plager på somatisering eller angst svakere oppmerksomhetsspenn, mens 

deltakere som rapporterte mer angst også hadde svakere arbeidsminne. Funnene blir drøftet i 

lys av tidligere forskning og metodiske styrker og svakheter. Kliniske implikasjoner av 

funnene er behov for et bredt og koordinert helsetilbud, samt indikasjon for utredning i 

psykisk helsevern ved påvist KS. For fremtidig forskning anbefales det å forske mer på 

heterogenitet blant menn med KS, og relasjonen mellom deres psykiske, fysiske, og kognitive 

vansker.  
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Forord 

Denne oppgaven er skrevet som en del av pilotprosjektet XXY Nordic –Den Nordiske 

Klinefelterstudien som ble gjennomført høsten 2018 hvor jeg og flere andre 

profesjonsstudenter deltok i testing og rekruttering av menn med KS. Prosjektet ble først 

presentert og diskutert på landsmøtet for Klinefelterforeningen i Norge våren 2018, og 

resultater presentert og diskutert på landsmøtet våren 2019. 

Jeg ønsker å takke mine veiledere Krister Fjermestad og Anne-Kristin Solbakk for 

utmerket veiledning. Dere har vært fleksible, lett tilgjengelige, og gitt veldig kloke råd og 

forslag til oppgavens innhold og utforming. Jeg ønsker også å takke alle som lot seg teste i 

studien. Dere har vist sterk interesse og motivasjon, samt imponerende tålmodighet. Videre 

ønsker jeg å takke Klinefelterforeningen i Norge og leder av foreningen Skaale Johannessen, 

som sitter i prosjektgruppen, for å ha vært aktive i utformingen av studien. Jeg ønsker også å 

gi en stor takk til alle studenter som har vært med i testingen. Det har vært flott å bli kjent 

med, og samarbeide med dere! Til slutt ønsker jeg å takke NevSom, Frambu, og Århus 

Universitetssykehus for sentralt samarbeid.   
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1 Innledning 

Denne hovedoppgaven har som mål å belyse sammenhengen mellom eksekutive 

funksjoner og psykiske plager blant menn med Klinefelters syndrom (KS). Dette er fordi det å 

forstå sammenhengen mellom psykiske plager og eksekutive funksjoner hos denne gruppen er 

viktig for å forstå fenotypen bedre, og tilrettelegge behandlingstilbud. Sammenhengen 

mellom psykiske plager og eksekutive funksjoner ved KS har blitt lite utforsket tidligere med 

få unntak (Van Rijn, Aleman, De Sonneville & Swaab, 2009).  Innledningsvis vil sentrale 

funn fra forskning på KS gjøres rede for, samt operasjonalisering av psykiske plager og 

eksekutive funksjoner. Også sentrale funn fra forskning på eksekutive funksjoner og psykiske 

plager hos både menn med KS og genetisk typiske personer vil utdypes, i tillegg til 

sammenhengen mellom fenomenene.  

1.1 Kjønnskromosomforstyrrelser 

Karyotype vil si beskrivelsen av kromosomene i en organismes celler, og omhandler 

både antallet kromosomer, og deres utseende (Heiberg, 2018). I normalpopulasjonen blir 

genetisk typiske menn og kvinner født med 44 autosomer, og to kjønnskromosomer. De fleste 

kvinner har to X-kromosomer, og de fleste menn har ett X-kromosom og ett Y-kromosom. 

Derav betegnes kvinner og menn med typisk karyotype henholdsvis som 46,XX, og 46,XY. 

Ikke alle blir født med typisk karyotype, og kan ha flere X eller Y-kromosomer. Dette omtales 

som kjønnskromosomforstyrrelser (Groth, Skakkebaek, Host, Gravholt & Bojesen, 2013). 

Blant de vanligste kjønnskromosomforstyrrelsene er KS (47,XXY) og Jacobs –syndrom 

(47,XYY) blant menn, samt Trippel X (47,XXX) og Turners syndrom (45,X) blant kvinner 

(Nielsen & Wohlert, 1991). Andre sjeldnere varianter er preget av flere X-kromosomer, eller 

to X-kromosomer og mer enn ett Y-kromosom (Tartaglia, Ayari, Howell, D'Epagnier & 

Zeitler, 2011). 

Den vanligste karyotypen blant menn med KS er 47,XXY som det estimeres at 80% 

av menn med KS har. Sjeldnere varianter av KS er mosaikktype hvor kun noen celler har mer 

enn ett X-kromosom, mens andre celler har 46,XY(Lanfranco, Kamischke, Zitzmann & 

Nieschlag, 2004). Hyppig forekommende vansker ved KS er fysiske plager som økt 

forekomst av overvekt, muskelsvakhet, benskjørhet, hjerte/karsykdommer og kreft, samt 

psykiske plager som depresjon, angst, psykoselidelser inkludert schizofreni, autisme, og 
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ADHD. Svakere generelt evnenivå, samt spesifikt svakere verbale evner og eksekutive 

funksjoner forekommer også hyppigere ved KS enn blant menn uten KS (Groth et al., 2013; 

Skakkebæk, Wallentin & Gravholt, 2015).  

1.2 Klinefelters syndrom 

KS ble først beskrevet i 1942 av Klinefelter et al. som et syndrom som oppsto i 

puberteten kjennetegnet av økt brystkjertelvev (gynekomasti) og redusert hormondannelse i 

testiklene (hypogonadisme) (Klinefelter, Reifenstein & Albright, 1942). Den estimerte 

prevalensen med utgangspunkt i estimater fra Danmark og USA ligger på mellom 153 og 158 

per 100 000 guttebarn (Bojesen, Juul & Gravholt, 2003; Coffee et al., 2009). Det antas at kun 

25% av menn med KS blir diagnostisert i løpet av livet, og at 90% av de som får diagnosen 

får den etter fylte 15 år (Bojesen et al., 2003).  

Fysiske kjennetegn for menn med KS er hyppigere forekomst av gynekomasti, lengre 

armer og ben, bredere hofteben, mer magefett, høyere fettprosent, i tillegg mindre testikler og 

kortere hender enn menn uten KS. En mulig forklaring på de fysiske kjennetegnene er 

permanente epigenetiske endringer i fettvev og muskelceller som følge av uvanlig lavt 

testosteronnivå i fosterstadiet (Chang et al., 2015). Menn med KS regnes å være infertile 

(Groth et al., 2013), og har også lavt testosteronnivå, noe som antas å føre til lavere 

seksualdrift (Corona et al., 2010). Flere fysiske plager opptrer hyppigere blant menn med KS 

enn i den øvrige mannlige befolkningen, herunder benskjørhet, diabetes, epilepsi, brystkreft, 

og kreft i lymfevevet (Groth et al., 2013).  

Det har også blitt gjennomført studier av hjernen hos menn med KS, hvor det har 

fremkommet mindre totalt hjernevolum, mindre volum av grå og hvit substans, samt redusert 

volum av flere spesifikke hjerneområder (for eksempel nucleus caudatus, insula, amygdala, 

og hippocampus) sammenliknet med kontroller (Skakkebæk et al., 2013). Det har også blitt 

funnet redusert volum i frontale regioner og lillehjernen blant menn med KS (Steinman, Ross, 

Lai, Reiss & Hoeft, 2009). Få studier av funksjonell hjerneavbildning (fMRI) har blitt gjort på 

menn med KS. En studie som har blitt gjort har vist at menn med KS hadde relativ økning av 

cerebral aktivitet i høyre hemisfære som medførte nedgang i den typiske venstre-hemisfære 

dominansen under gjennomføring av ekspressive verbale oppgaver (Steinman et al., 2009). 

KS er også knyttet til økt hemodynamisk aktivering i primær auditiv korteks i 

temporallappene ved auditiv stimulering, men ikke i visuelle områder ved visuell stimulering 
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med unntak av redusert aktivering i området for visuell ordforming (Visual Word Form Area), 

i tillegg til økt aktivering i primær motor-korteks ved motorisk aktivering (Wallentin et al., 

2016). Endringer i funksjonelle hjernenettverk antas å ha en sammenheng med økt forekomst 

av hørselshemming og auditive hallusinasjoner, motoriske vansker, samt lese- og 

skrivevansker (Wallentin et al., 2016). Sammenfattet har funn fra strukturell og funksjonell 

hjerneavbildning hos menn med KS har vist mindre globalt og lokalt hjernevolum, samt 

uvanlig hemodynamisk aktivering ved verbal og motorisk aktivering.  

Temperaments- og personlighetsmessig har menn med KS av klinikere blitt oppfattet 

som engstelige, tilbaketrukne, passive, lite selvhevdende, og unnvikende (Skakkebæk et al., 

2015). I tråd med dette har studier vist at menn med KS har høyere grad av nevrotisisme og 

lavere planmessighet, åpenhet for nye erfaringer, og ekstroversjon, i tillegg til dårligere 

sosiale ferdigheter sammenliknet med menn uten KS (Skakkebæk et al., 2017). 

Sosioøkonomisk sett har menn med KS ofte kortere utdanning, betydelig lavere inntekt, og 

tidligere pensjonsalder sammenliknet med menn uten KS (Bojesen, Stochholm, Juul & 

Gravholt, 2011). Menn med KS etablerer seg sjeldnere og senere med samboere eller ektefelle 

enn menn uten KS, og får færre barn (Bojesen et al., 2011). Vanskelige sosioøkonomiske 

levekår har blitt antatt å bidra til økt risiko for å begå enkelte typer lovbrudd (brannstiftelse og 

seksuallovbrudd) blant menn med KS (Stochholm, Bojesen, Jensen, Juul & Gravholt, 2012). 

Psykiske vansker og trekk tilhørende autismespekterforstyrrelser (ASF) antas også å virke inn 

på sannsynlighet for å begå enkelte typer lovbrudd (Stochholm et al., 2012). 

KS er altså assosiert med fysiske plager, atypisk hjernestruktur og funksjon, 

vanskeligere sosioøkonomiske levekår, og spesifikke personlighetstrekk (Bojesen et al., 2011; 

Groth et al., 2013; Skakkebæk et al., 2013; Steinman et al., 2009). Sentralt for å forstå det 

brede spekteret av plager og vansker knyttet til KS er deres eksekutive funksjoner og psykiske 

plager. Det er mangelfull kunnskap om relasjonen mellom disse funksjonsområdene hos 

personer med KS. Grunnet fokuset på eksekutive funksjoner og psykiske plager vil viktige 

funn fra hvert tema utdypes i detalj nedenfor hvor også sentrale begreper blir definert og 

operasjonalisert. Jeg starter med relasjonen mellom KS og psykiske vansker. 

1.3 Klinefelters syndrom og psykiske plager 

For å sette psykiske plager i kontekst kan det være nyttig å se slike plager i lys av 

mental helse. Verdens helseorganisasjon definerer mental helse som en tilstand preget av 
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fullstendig fysisk, mentalt, og sosialt velvære, og som omfatter mer enn bare fravær av 

mentale forstyrrelser (World Health Organization, 2001). En utdypning av denne forståelsen 

gjøres rede for i en WHO-rapport hvor egenskaper som autonomi, kompetanse og velvære 

fremheves som sentrale (World Health Organization, 2003). Forståelsen av velvære utdypes 

også i denne rapporten, og beskrives blant annet som evne til å bidra til samfunnet, arbeide 

produktivt, og mestre normalt stress. Videre forstås mental helse ikke som et adskilt 

helsefenomen, men nært knyttet til andre former for helse, som fysisk og sosial helse (World 

Health Organization, 2003). Sett i kontekst av mental helse inngår psykiske plager kun som 

en del av et langt mer omfattende fenomen hvor fokuset er på positive egenskaper som 

velvære, mestring, og tilhørighet. Med psykiske plager menes symptomer og atferd som 

medfører mistrivsel og dysfunksjon for det enkelte individ. Forståelsen av psykiske plager i 

denne oppgaven er i tråd med psykiske årsaker som kan være kilde til dysfunksjon, altså å 

være plaget, i ICD-10 (World Health Organization, 1999) og DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Det vektlegges at forståelsen som ligger til grunn i denne hovedoppgaven 

er symptomene og atferden som beskrives i diagnosemanualene, og ikke klassifisering eller 

vurdering av funksjonstap. Med utgangspunkt i forståelsene som presenteres i 

diagnosemanualene kan psykiske plager være symptomer, altså forstyrrelse av tankeprosesser 

og følelsesregulering, eller atferd, som medfører ubehag eller angst, er kulturelt uvanlig og 

fører til redusert fungering, og kan forstås å være utrykk for avvik i psykologiske og 

biologiske prosesser, eller mental utvikling. Psykiske plager anvendes altså her som et 

samlebegrep for både internaliserende og eksternaliserende symptomer.  

Menn med KS rekruttert fra ikke-kliniske utvalg rapporterer betydelig mer psykiske 

plager enn genetisk typiske menn (Skakkebæk et al., 2013). En dansk registerstudie med over 

800 deltakere med KS har vist at menn med KS har betydelig hevet risiko (HR = 3.7) for å bli 

innlagt i psykisk helsevern selv før diagnostisering av KS (Bojesen, Juul, Birkebaek & 

Gravholt, 2006). Blant barn og ungdom med KS møtte 54% kriteriene for psykiske lidelser 

hvor atferdsforstyrrelser, ruslidelser, og depresjon hadde høy forekomst (Bender, Harmon, 

Linden & Robinson, 1995). Funn indikerer at høy forekomst av psykiske plager fortsetter inn 

i voksen alder. I studier med deltakere rekruttert gjennom brukerorganisasjoner har 61% av 

menn med KS blitt vurdert å møte de diagnostiske kriteriene for en psykisk lidelse i én studie 

(Boks et al., 2007), mens 82% ble vurdert å ha en psykisk lidelse i en annen studie (DeLisi et 

al., 2005).  
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Blant de psykiske plagene som har høyest estimert prevalensrate blant barn og voksne 

med KS er ADHD. I en amerikansk studie som inkluderte 27 voksne og barn rekruttert 

gjennom brukerorganisasjoner møtte 41% de diagnostiske kriteriene for ADHD (Lee et al., 

2011). Derimot møtte 63% de diagnostiske kriteriene for ADHD i  en nederlandsk studie med 

51 barn og ungdommer rekruttert på tilsvarende vis (Bruining, Swaab, Kas & van Engeland, 

2009). ASF er også langt vanligere blant personer med KS. Blant annet ble 27% av deltakerne 

i den samme studien vurdert å ha ASF. 

Psykoselidelser og symptomer opptrer også langt oftere blant menn med KS enn for 

genetisk typiske menn. I Bruining et al. (2009) sitt utvalg hadde 8% av gutter med KS 

uspesifiserte psykoselidelser, mens det blant voksne med KS har fremkommet at omtrent 7% 

møter kriteriene for en psykoselidelse, og nær 20% har psykosesymptomer (Boks et al., 

2007). Psykosesymptomer som en del av affektive lidelser har også vist seg å være vanligere 

blant voksne med KS (DeLisi et al., 2005). 

Med hensyn til angstlidelser har det i utvalg av barn med KS fremkommet at 14% har 

eller har hatt generalisert angstlidelse (Generalized Anxiety Disorder; GAD), og 18% har hatt 

separasjonsangst (Bruining et al., 2009). Også i et større ikke-klinisk utvalg bestående av 65 

voksne med KS rekruttert fra endokrinologi og fertilitetsklinikker har menn med KS 

rapportert betydelig mer symptomer på angst enn genetisk typiske menn (Skakkebæk et al., 

2018). Depresjon og depressive symptomer er også vanligere for personer med KS gjennom 

livsløpet enn for genetisk typiske personer. Blant barn med KS har det fremkommet at 24% 

har hatt en depressiv episode (Bruining et al., 2009), mens 69% av ungdom, voksne, og eldre 

med KS i et utvalg på over 300 deltakere rapporterte depressive symptomer over klinisk 

terskel (Turriff, Levy & Biesecker, 2011). I utvalg rekruttert fra brukerorganisasjoner for KS 

bestående av kun voksne møtte 39% de diagnostiske kriteriene for en depressiv episode løpet 

av livet i én studie (Boks et al., 2007), mens omtrent 27% i en annen studie hadde en 

nåværende depressiv episode (Major Depressive Disorder; MDD) (DeLisi et al., 2005). Også i 

ikke-kliniske utvalg rapporterer menn med KS mer depressive symptomer enn menn uten KS 

(Skakkebæk et al., 2018).  

Psykiske plager er altså et betydelig mer prevalent fenomen blant menn med KS 

gjennom livsløpet, og i tråd med dette blir betydelig flere barn og unge med KS henvist til 

psykisk helsevern (Ratcliffe, 1999). Derimot antyder funn at langt færre med KS enn de som 

trenger det mottar hjelp i psykisk helsevern i Norge (Fjermestad et al., 2015). På tross av høy 

forekomst av psykiske plager blant personer med KS gjennom livsløpet har mekanismene bak 
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til nå vært lite forsket på. Et unntak er nyere funn som antyder at personlighetstrekket 

nevrotisisme medierer relasjonen mellom KS og symptomer på angst og depresjon 

(Skakkebæk et al., 2018). Å undersøke relasjonen mellom de psykiske plagene og eksekutive 

funksjoner kan tenkes å hjelpe oss med å forstå de bakenforliggende mekanismene bedre. Jeg 

vil nå gå over til å beskrive eksekutive funksjoner, etterfulgt av viktige funn i studier av 

eksekutive funksjoner blant menn med KS.  

1.4 Klinefelters syndrom og eksekutiv funksjon 

Eksekutive funksjoner omtales som de kapasitetene som muliggjør at en kan utføre 

selvstendig, målrettet og meningsfull atferd (Lezak, Howieson & Loring, 2012). Eksekutive 

funksjoner omhandler «hvordan» og «om» en skal seg foreta noe, i motsetning til andre 

kognitive funksjoner som omhandler «hva» og «hvor mye». Likevel er det ikke konsensus om 

hvordan eksekutive funksjoner defineres. I forskningslitteraturen omhandler ofte eksekutive 

funksjoner tilpasningsevne, hemming av vanemessige responser, og andre former for kognitiv 

kontroll. Det kan skilles mellom høyere-ordens eksekutive funksjoner og lavere-ordens 

eksekutive funksjoner (Diamond, 2013). Et eksempel på en høyere-ordens eksekutiv funksjon 

er planlegging, som aktiverer flere eksekutive funksjoner (Diamond, 2013). I denne 

hovedoppgaven anvendes rammeverket som presenteres av Diamond (2013). Dette 

rammeverket integrerer flere modeller, blant annet Miyake et al. (2000) sin unity/diversity 

modell, og Baddeleys (2012) teori om arbeidsminne. Høyere-ordens eksekutive funksjoner 

oppfattes i dette rammeverket å være avhengige av tre lavere-ordens eksekutive 

kjernefunksjoner: inhibitorisk kontroll, arbeidsminne, og kognitiv fleksibilitet. Disse er top-

down-styrte prosesser som forutsetter viljestyrt innsats og vedvarende oppmerksomhet, og er 

en forutsetning for nylæring. Videre kan det også skilles mellom «varme» og «kalde» 

eksekutive funksjoner. Varme eksekutive funksjoner, ofte kalt selvregulering, forstås å være 

aktivering av top-down prosesser i situasjoner hvor en er emosjonelt aktivert og motivert. 

Dette omhandler å regulere motivasjon, emosjoner, og kognitiv aktivering. Kalde, eller 

kognitive eksekutive funksjoner er derimot aktivering av eksekutive funksjoner i situasjoner 

hvor det er lite emosjonell aktivering og motivasjon, slik som når det er krav om 

oppmerksomhetskontroll og arbeidsminne (Zelazo & Carlson, 2012).  

Ved mindre svekkelse av eksekutive funksjoner som inhibering og arbeidsminne 

rammes flere kognitive funksjoner. Derimot kan en mestre hverdagslivet på tross av lett 
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reduksjon av spesifikke kognitive funksjoner (for eksempel hukommelse) så lenge ens 

eksekutive funksjoner er intakte. Grad av eksekutive funksjoner henger sammen med evne til 

å ivareta egne behov, leve selvstendig, og vedlikeholde relasjoner med andre. Ved eksekutiv 

dysfunksjon oppstår ofte irritabilitet, emosjonell labilitet, vansker med igangsetting av 

oppgaver og aktiviteter, samt nedsatt motivasjon og fleksibilitet (Lezak et al., 2012). 

Eksekutive funksjoner er essensielle for vår fungering, særlig i situasjoner hvor vane og 

rutinepreget atferd ikke er tilstrekkelig og atferd må justeres eller korrigeres underveis 

(Diamond, 2013).  

Områder hvor forskning viser at menn med KS har særlige vansker er eksekutive 

funksjoner som arbeidsminne, kognitiv fleksibilitet, inhibisjon, og planlegging (Skakkebæk et 

al., 2015). Svakere arbeidsminne hos menn med KS har blitt forklart med at de har lavere 

fullskala IQ (FSIQ), men også redusert kognitiv fleksibilitet har delvis blitt forklart av FSIQ 

(Skakkebæk et al., 2017). Sosiale ferdigheter er også knyttet til eksekutive funksjoner blant 

menn med KS. Denne relasjonen antas å være gjensidig, hvilket vil si at svakere eksekutive 

funksjoner kan bidra til mindre sosial omgang og reduserte sosiale ferdigheter, og at mindre 

sosiale erfaringer og samspill fører til mindre stimulering av eksekutive funksjoner 

(Skakkebæk et al., 2017). Det er også vist at menn med KS på gruppenivå har FSIQ innenfor 

normalområdet, men litt lavere (vektet gjennomsnitt på IQ = 93) enn menn uten KS 

(Skakkebæk et al., 2015). Det er i tillegg beskrevet mange vansker med verbale evner og 

ferdigheter som produksjon av syntaks, staving, lesing og skriving, og fonemisk prosessering, 

samt verbale eksekutive funksjoner som verbal flyt blant menn med KS (Skakkebæk et al., 

2015). 

Når eksekutive funksjoner omtales videre vises det til både lavere-ordens 

kjernefunksjoner, og høyere-ordens funksjoner samtidig som det skilles mellom kognitive 

eksekutive funksjoner og selvregulering avhengig av emosjonell aktivering og motivasjon. 

Forståelsen som ligger til grunn er at lavere-ordens eksekutive funksjoner muliggjør 

sammensatte høyere-ordens eksekutive funksjoner. KS har blitt knyttet til vansker med alle de 

tre kjernefunksjonene i tillegg til vansker med høyere-ordens eksekutive funksjoner 

(Skakkebæk et al., 2017; Skakkebæk et al., 2015).  

1.4.1 Inhibitorisk kontroll, arbeidsminne, og kognitiv fleksibilitet 

Inhibitorisk kontroll. Inhibitorisk kontroll beskrives av Diamond (2013) som evnen til 

å utøve bevisst kontroll over oppmerksomhet, tanker, følelser, og handlinger, samt evne til å 
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overstyre vaner og impulser. Blant annet innebærer inhibitorisk kontroll evnen til å ignorere 

uvesentlige stimuli (distraktorer) i omgivelsene og fokusere på stimuli som er vesentlige i den 

aktuelle situasjonen. Inhibitorisk kontroll er altså viktig for selektiv oppmerksomhet og 

arbeidsminne. Videre kan en også inhibere tanker, minner, og forestillingsbilder slik at en 

fokuserer tankeinnholdet på det som er vesentlig. Inhibisjon av emosjoner og atferd er også 

viktig da dette reduserer impulshandlinger og muliggjør selvkontroll. Det vektlegges at 

automatisk inhibisjon er et annet fenomen enn den viljestyrte inhibitoriske kontrollen som 

omtales her. Nevroanatomisk har høyre inferior frontal korteks vist seg å aktiveres under 

kognitiv inhibisjon, og inhibering av responser og minner, mens lesjonsstudier også antyder at 

dette området er nødvendig for normal responsinhibisjon da mennesker med bilaterale skader 

på lateral prefrontal korteks viser nedsatt kognitiv inhibitorisk kontroll (A. R. Aron, Robbins 

& Poldrack, 2004). Ved inhibering av minner har det blitt funnet at dorsolateral prefrontal 

korteks aktiveres, og interagerer med medial temporal korteks (A. R. Aron et al., 2004). Dette 

indikerer at frontale regioner modulerer temporale regioner under inhibering av minner. 

Under måling av inhibisjon ved hjelp av den mye brukte Stroop-testen aktiveres også regioner 

i de dorsomediale delene av frontallappene, men også midtre frontal gyrus i tillegg til 

parietale og temporale regioner (Alvarez & Emory, 2006). 

Inhibitorisk kontroll hos menn med KS. Inhibitorisk kontroll er svekket blant menn 

med KS (Ross, Zeger, Kushner, Zinn & Roeltgen, 2009), mens andre funksjoner som 

oppmerksomhetsfunksjoner er intakte (Kompus et al., 2011). Derimot har andre funn antydet 

at kun menn med KS som har schizotype trekk har svekket evne til å inhibere responser, og at 

eksekutiv svikt ved KS i større grad rammer kognitiv fleksibilitet (Van Rijn et al., 2009). Det 

fremstår dermed ikke å være en tydelig konsensus i tidligere forskning, og at kliniske grupper 

med KS kan være blant de med særlig svikt i inhibitorisk kontroll. Hjerneområder som er 

viktige for, og mobiliseres ved inhibitorisk kontroll har blitt funnet å ha mindre grå substans 

blant menn med KS. Dette inkluderer frontallappene, samt temporale regioner, i tillegg til 

mindre totalt volum av hvit substans som er viktig for samhandling mellom hjerneregioner 

(Boone et al., 2001; Skakkebæk et al., 2013).  

Arbeidsminne. Arbeidsminnet omhandler evnen til å holde på og bearbeide midlertidig 

tilgjengelig informasjon (Baddeley, 2012). I Baddeleys teoretiske rammeverk består 

arbeidsminnet av den fonologiske loopen, den visuo-spatiale skisseblokken, den sentrale 

eksekutive, og den episodiske bufferen. Den fonologiske loopen holder midlertidig på verbal 

informasjon gjennom vokal gjentakelse, mens den visuo-spatiale skisseblokken holder på 
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visuell og spatial informasjon. Den sentrale eksekutive beskrives å ha egenskaper som også 

kjennetegner de andre kjernefunksjonene, for eksempel å skifte fleksibelt mellom oppgaver. 

Forståelsen i denne oppgaven er i tråd med Diamond (2013) sin tenkning om at arbeidsminnet 

kun omhandler å holde på og manipulere informasjon, og utelukker egenskaper attribuert til 

den sentrale eksekutive. I den episodiske bufferen blir informasjon fra de andre 

komponentene og langtidsminnet holdt på og gjort tilgjengelig for bevisstheten (Baddeley, 

2012). Diamond vektlegger at arbeidsminnet er en funksjon som er nødvendig for høyere-

ordens eksekutive funksjoner som resonnering, skape mening ut av språk, knytte hendelser i 

tid sammen, eller løse matematiske problemstillinger. Nevroanatomisk antyder lesjonsstudier 

at en ventral strøm fra oksipitallappene til temporallappene vedlikeholder visuell informasjon 

i den visuo-spatiale skisseblokken, mens en dorsal strøm fra oksipitallappene til 

pariatallappene er viktig for spatial prosessering. Funksjonell hjerneavbildning har også 

funnet en tilsvarende organisering i prefrontal korteks hvor ventrolaterale regioner aktiveres 

når visuell informasjon vedlikeholdes, og dorsolaterale områder aktiveres ved vedlikeholdelse 

av spatial informasjon (Müller & Knight, 2006). Funn fra lesjonsstudier indikerer at områder 

som er inngår i den fonologiske løkken er Brocas område og lillehjernen ved subvokal 

repetisjon, og et nettverk bestående av blant annet anteriore prefrontale og inferiore parietale 

regioner som inngår i lagring av fonologisk informasjon uten subvokal repetisjon. Funksjoner 

som manipulering og monitoriering antas å understøttes av regioner spredt langs ventral og 

dorsolateral prefrontal korteks (Müller & Knight, 2006). 

Arbeidsminne hos menn med KS. Det har blitt funnet svakere arbeidsminne blant menn 

med KS enn blant kontroller. I normalpopulasjonen har arbeidsminne vist seg å være nært 

relatert til generelt evnenivå (Friedman et al., 2006), hvilket også har vist seg å være 

gjeldende for menn med KS hvor lavere evnenivå, men innen normalområdet, antas å forklare 

svakere arbeidsminne (Skakkebæk et al., 2017). I tråd med dette vektlegges det at 

arbeidsminnet er innen normalområdet blant menn med KS (Ross et al., 2009). Med hensyn 

til om det er visuelt eller verbalt arbeidsminne som rammes hos menn med KS viser studier 

ulike funn. Enkelte funn indikerer at det særlig er verbalt arbeidsminne som er redusert blant 

menn med KS, og at dette har ringvirkninger på verbale ferdigheter (Fales et al., 2003), mens 

andre funn kun indikerer svakere visuelt arbeidsminne (van Rijn & Swaab, 2015). Angående 

denne diskrepansen i funn er et viktig aspekt at Fales et al. (2003) kun studerte et utvalg 

bestående av voksne menn med KS, mens van Rijn & Swaab (2015) studerte et utvalg 

bestående av barn av begge kjønn med et ekstra x-kromosom. Det har også blitt funnet mindre 
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grå substans i nevroanatomiske regioner relatert til arbeidsminnet hos menn med KS. 

Deriblant indikerer funn at menn med KS har mindre frontallapper og temporallapper i begge 

hemisfærer og mindre volum i høyre lillehjerne, samt mindre totalt hjernevolum, og redusert 

integritet i hvit substans (Bryant et al., 2011; DeLisi et al., 2005; Skakkebæk et al., 2013). 

Kognitiv fleksibilitet. Den tredje av de eksekutive kjernefunksjonene er kognitiv 

fleksibilitet. Diamond (2013) beskriver dette som evnen til å endre perspektiv, enten det er 

spatialt, tankemessig, eller interpersonlig, samt evnen til hurtig å tilpasse seg endrende 

prioriteringer og betingelser i omgivelsene. Det kan anses å være det motsatte av kognitiv 

rigiditet. Nevroanatomisk tyder lesjonsstudier på at dorsolateral prefrontal korteks er 

nødvendig for normal kognitiv fleksibilitet da dorsolaterale skader medfører nedsatt kognitiv 

fleksibilitet (Stuss et al., 2001). Dorsolateral prefrontal korteks, samt inferior frontal korteks, 

har også vist seg å aktiveres under måling av fleksibilitet (A. R. Aron et al., 2004; Zakzanis, 

Mraz & Graham, 2005). Ved fokale skader på lateral prefrontal korteks har det også 

fremkommet betydelig nedsatt kognitiv fleksibilitet målt med Trail Making Test 

sammenliknet med friske kontroller selv når det kontrolleres for bidraget til grunnleggende 

funksjoner (Yochim, Baldo, Nelson & Delis, 2007). Ut fra dette synes intakt lateral prefrontal 

korteks å være nødvendig for normal kognitiv fleksibilitet. 

Kognitiv fleksibilitet hos menn med KS. Blant både voksne og barn med KS har funn 

indikert lavere kognitiv fleksibilitet enn for kontroller (Skakkebæk et al., 2013; Skakkebæk et 

al., 2017; van Rijn & Swaab, 2015). Samtidig har andre funn ikke funnet lavere kognitiv 

fleksibilitet blant barn med KS (Ross et al., 2008), og at det særlig blant voksne med KS er de 

med schizotype trekk som disorganisert tenkning som har betydelig svekket kognitiv 

fleksibilitet (Van Rijn et al., 2009). En viktig innvending mot funn som indikerer svakere 

kognitiv fleksibilitet i ikke-kliniske utvalg med KS er at det har blitt brukt multifaktorelle 

tester som The Shifting Set Task (van Rijn & Swaab, 2015), Tower of London (Skakkebæk et 

al., 2017) og Wisconsin Card Sorting Task (Skakkebæk et al., 2013). Evne til regellæring, 

inhibitorisk kontroll, og planlegging kan ved disse testene også forklare svakere prestasjon. 

Sammenfattet indikerer funn fra flere studier nedsatt kognitiv fleksibilitet blant menn med 

KS, særlig for kliniske utvalg preget av disorganisert tenkning. Da hjerneområder som er 

nødvendige for, og aktiveres ved mobilisering av kognitiv fleksibilitet også inkluderer 

frontale regioner kan redusert frontalt hjernevolum (Bryant et al., 2011; DeLisi et al., 2005; 

Skakkebæk et al., 2013) også tenkes å ha virkning på denne kjernefunksjonen. 
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Kjernefunksjonene tenkes å ha felles og unik varians, som indikerer at de både 

fungerer uavhengig av hverandre, og samhandler (Miyake & Friedman, 2012; Miyake et al., 

2000). Dette kommer til utrykk i form av at kjernefunksjonene avhenger av hverandre for 

optimal fungering (Diamond, 2013). For eksempel må ett perspektiv hemmes og et annet 

hentes inn i arbeidsminnet når en skal skifte perspektiv, hvilket krever kognitiv fleksibilitet. 

Ved inhibisjon må informasjon om hva som skal inhiberes vedlikeholdes i arbeidsminnet, 

mens arbeidsminnet er avhengig av inhibisjon for å hindre overbelastning gjennom ignorering 

av uvesentlig stimuli. Svakere eksekutive funksjoner på tvers av alle kjernefunksjonene hos 

menn med KS er derfor forventet, og i tråd med dette rammeverket. 

1.5 Sammenhengen mellom eksekutive funksjoner 

og psykiske plager 

Funn fra flere studier indikerer utelukkende at svekkede eksekutive funksjoner er 

assosiert med psykiske lidelser på tvers av diagnoser (Snyder, Miyake & Hankin, 2015). De 

eksekutive kjernefunksjonene er både uavhengige og avhengige av hverandre (Miyake et al., 

2000). Det kan derfor tenkes at de eksekutive funksjonene har felles varians som går på tvers 

av funksjonene, og unik varians for hver enkelt eksekutiv funksjon. Psykiske lidelser kan også 

tenkes å ha varians som går på tvers av lidelser, slik som varighet og symptomtrykk, i tillegg 

til unik varians som kjennetegner hver enkelt diagnose (Bloemen et al., 2018). Med 

utgangspunkt i et slikt rammeverk har det blitt funnet en relasjon mellom unike egenskaper 

ved eksekutive funksjoner og generelle kjennetegn ved psykopatologi, i tillegg til relasjoner 

mellom eksekutive funksjoner og spesifikke diagnosegrupper (Bloemen et al., 2018). Ved 

ASF og ADHD har blant annet funn indikert betydelig og mangfoldig eksekutiv dysfunksjon. 

Derimot har redusert kognitiv fleksibilitet blitt knyttet til symptomer på internaliserende 

lidelser som angst og depresjon (Bloemen et al., 2018). Relasjonen mellom spesifikke 

diagnoser og eksekutive funksjoner har også blitt studert. Av særlig relevans for KS er ASF, 

ADHD, schizofreni, depressive lidelser, og angstlidelser da dette er lidelser som opptrer i 

betydelig større grad blant både ungdom og voksne med KS enn i befolkningen for øvrig 

(Groth et al., 2013). En oppsummering av eksekutive vansker knyttet til spesifikke 

diagnosegrupper blant genetisk typiske utvalg er listet opp i Tabell 1.  
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Tabell 1 

Oppsummering av eksekutive vansker ved ulike diagnosegrupper.  

Mål  Diagnosegruppe  

  ASF ADHD Schizofreni-

spektrumlidelser 

Depressive 

lidelser 

Angstlidelser  

Kognitiv 

fleksibilitet 

 Ja Ja Ja Ja Ikke konsensus  

Inhibitorisk 

kontroll 

 Ikke konsensus Ja Ja Ja Nei (GAD)  

Oppdatering 

(AM) 

 - - Ja Ja -  

Vedlikeholdelse 

(AM) 

 - Ja Ja Ja Nei (GAD)  

Bearbeiding 

(AM) 

 - Ja Ja Ja Ja (GAD)  

Fonemisk verbal 

flyt 

 - Ja Ja Ja Ja (panikklidelse), og nei 

(GAD og sosial fobi) 

 

Semantisk 

verbal flyt 

 Ja - Ja Ja -  

Planlegging  Ja - - Ja Ja (agorafobi)  

 

Referanser 

  

(Ozonoff, Strayer, 

McMahon & Filloux, 1994; 

Robinson, Goddard, 

Dritschel, Wisley & 

Howlin, 2009; Wallace et 

al., 2016) 

 

(Snyder 

et al., 

2015) 

 

(Lysaker, Bell, Bryson 

& Kaplan, 1998; 

Snyder et al., 2015) 

 

(Snyder et 

al., 2015) 

 

(Gulpers, Lugtenburg, 

Zuidersma, Verhey & 

Voshaar, 2018; Snyder et 

al., 2015) 

 

Merk: GAD = generalisert angstlidelse; ASF = autismespektrumforstyrrelse; AM = arbeidsminne. Litteraturen 

tabellen tar utgangspunkt i er ikke ment å være utfyllende, og er kun valgt på bakgrunn av at litteraturen vurderes 

å være av høy kvalitet og relevant. Kolonner utfylt med «ja» indikerer eksekutiv dysfunksjon, kolonner utfylt 

med «nei» indikerer ikke eksekutiv dysfunksjon, «-» indikerer manglende data i den utvalgte litteraturen, mens 

«ikke konsensus» indikerer motstridende funn. 

Som det fremkommer av Tabell 1 er depressive lidelser knyttet til vansker med 

samtlige av de undersøkte eksekutive funksjonene. Vanskene er betydelige for de fleste 

domener, men mindre enn den eksekutive dysfunksjonen som har blitt observert ved 

schizofreni (Snyder et al., 2015). I tabellen fremkommer det at schizofreni er knyttet til 

svekkelse av nesten alle de undersøkte eksekutive funksjonene. Eksekutiv dysfunksjon 

observert ved schizofreni er betydelig og omfattende (Snyder et al., 2015). 

ADHD er knyttet til eksekutive vansker innen flere domener. Disse vanskene er 

mindre enn de som er observert i sammenheng med schizofreni, og det er særlig vansker med 

fonemisk verbal flyt og inhibitorisk motor kontroll som kjennetegner ADHD (Snyder et al., 
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2015). Som det også fremkommer av Tabell 1 er ASF relatert til vansker med flere eksekutive 

funksjoner. Eksekutiv dysfunksjon som vedvarer ut barndommen har blitt funnet hos barn 

med ASF og normalt evnenivå (Ozonoff et al., 1994; Robinson et al., 2009). Hos voksne har 

ASF blitt knyttet til svakere evne til planlegging og kognitiv fleksibilitet. Svakere planlegging 

har vært forbundet med depresjon ved ASF, mens angstlidelser har vært knyttet til nedsatt 

kognitiv fleksibilitet hos voksne med ASF (Wallace et al., 2016). Videre fremkommer det av 

Tabell 1 at reduserte eksekutive funksjoner har blitt knyttet til ulike angstlidelser, og at type 

dysfunksjon virker å avhenge av type angstlidelse (Gulpers et al., 2018; Snyder et al., 2015). 

Den eksekutive dysfunksjonen assosiert med angstlidelser synes å være mindre enn den for 

depresjon (Gulpers et al., 2018). 

Forståelsen av årsaksretningen i relasjonen mellom eksekutive funksjoner og psykiske 

lidelser er mangelfull, preget av lite konsensus, og avhenger av tilstandsbilde. Det har blant 

annet blitt antydet at svake eksekutive funksjoner utgjør en ytterligere risikofaktor for å 

utvikle ADHD eller ASF hos barn med forhøyet genetisk sårbarhet, mens sterke eksekutive 

funksjoner beskytter mot utvikling av forstyrrelsene (Johnson, 2012). Studier av depressive 

lidelser har funnet at symptomer som depressiv grubling reduserer eksekutive funksjoner 

(Watkins & Brown, 2002). Andre funn indikerer at eksekutiv dysfunksjon også opptrer i 

remisjon fra depresjon og ikke er tilstandsavhengig, og kan antas å være en generell 

sårbarhetsmarkør (Paelecke-Habermann, Pohl & Leplow, 2005). Polygenetiske risikoskårer 

(antallet signifikante risikogener en bærer) for ASF, ADHD, schizofreni, og stemningslidelser 

har blitt brukt i den hensikt å predikere eksekutive funksjoner for å teste hypotesen om at 

eksekutiv funksjon er en medierende endofenotype (fenotyp som er nærmere knyttet til 

risikogener og symptomer enn den psykiske lidelsen) for psykiske lidelser (Benca et al., 

2017). Hypotesen er foreløpig avkreftet, men feltet er i en tidlig fase preget faglige uenigheter 

i tolkning av endofenotyper som kan bedre forstås i fremtiden (Benca et al., 2017).  

1.6 Presentasjon av denne studien 

Oppsummert kan det fastslås at KS, den mest prevalente kjønnskromosomforstyrrelsen 

blant menn, medfører flere vansker. Disse omfatter både somatiske og psykiske plager som 

antas å virke negativt på leveforhold og atferd. Videre fremkommer det at KS er assosiert med 

atypisk hjernestruktur og nevrokognitive vansker relatert til eksekutiv fungering. Blant 

genetisk typiske personer har det blitt funnet sterke relasjoner mellom eksekutiv dysfunksjon 
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og psykiske lidelser. Denne relasjonen er knyttet til både generelle og unike egenskaper ved 

eksekutive funksjoner og psykiske lidelser. På tross av at det har blitt funnet generell 

eksekutiv dysfunksjon og høy forekomst av psykiske lidelser kjennetegnet av eksekutiv 

dysfunksjon blant menn med KS så har ikke denne relasjonen blitt utforsket. For å belyse 

denne relasjonen ble relevante data innhentet som en del av en pilotstudie for XXY Nordic –

Den Nordiske Klinefelterstudien. Dette er et omfattende forskningsprosjekt hvor forskere fra 

Universitetet i Oslo, Karolinska Institutet i Stockholm, og Universitetssykehuset Århus deltar. 

Forskningsprosjektet har som mål å forbedre kunnskap om KS, og sammenhengen mellom 

karyotype, nevrokognisjon, helse, og sosioøkonomiske variabler. Deltakerne gjennomgikk 

strukturell hjerneavbildning (sMRI), elektroencefalografi (EEG), og et omfattende 

nevropsykologisk testbatteri hvor hukommelse og læring, generelt evnenivå, sosialkognisjon, 

og eksekutive funksjoner ble målt. Mål på psykiske plager og eksekutive funksjoner, samt 

søvnmønster, ble også innsamlet gjennom selvrapportering i form av spørreskjema. 

Søvnmønster ble også kartlagt med aktigraf. 

1.7 Problemstillinger 

Denne hovedoppgaven har som mål å utforske relasjonen mellom psykiske plager, og 

de eksekutive funksjonene inhibitorisk kontroll, arbeidsminne, kognitiv fleksibilitet, og verbal 

flyt blant menn med KS. For å undersøke denne relasjonen vil jeg belyse følgende 

problemstillinger:  

1) Rapporterer menn med KS mer psykiske plager enn hva man finner i normative 

utvalg?   

1a) Hypotesen er at menn med KS rapporterer mer psykiske plager enn normutvalget.  

2) Er det forskjell i eksekutiv fungering målt med nevropsykologiske tester mellom 

menn med KS og normative data fra genetisk typiske personer?  

2a) Hypotesen er at menn med KS vil ha svakere eksekutive funksjoner 

3) Samvarierer eksekutive funksjoner og psykiske plager blant menn med KS?  

3a) Hypotesen er at mer psykiske plager vil være signifikant korrelert med svakere 

eksekutive funksjoner. 
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2 Metode 

2.1 Utvalg 

Utvalget i denne hovedoppgaven besto av 25 deltakere med KS. En oppsummering av 

egenskaper ved utvalget er oppført i Tabell 2. Det fullstendige utvalget i studien disse 

deltakerne er hentet fra besto av 30 personer med KS. Fem deltakere med resultater som viste 

et generelt evnenivå i lavområdet (FSIQ < 70), noe som tilsier mulig psykisk 

utviklingshemming, ble ekskludert fra analyser. Dette ble gjort fordi det ble vurdert som 

usikkert om målene fra disse deltakerne var valide. Usikkerheten var blant annet knyttet til 

følgende: pårørende deltok i utfylling av disse deltakernes selvrapporteringsskjemaer, noe 

som indikerte at deltakerne ikke forsto spørsmålene. Videre ble det vurdert som usikkert om 

instruksjoner i testsituasjonen var formidlet på en tilstrekkelig tilpasset måte. En annen 

tungtveiende grunn er at SCL-90-R ikke er egnet for personer med psykisk 

utviklingshemming (Derogatis, 1994). I den videre teksten vil derfor «utvalget» referere til de 

25 deltakerne med KS med evnenivå fra og med nedre del av normalområdet. Ti deltakere 

(40%) oppga å ha lese- og skrivevansker. Én deltaker var venstrehendt, og testene ble tilpasset 

dette. Én deltaker oppga å være fargeblind, og kunne derfor ikke gjennomføre enkelte tester. 

Gjennomsnittsalderen til utvalget var 38.6 (SD = 10.09), og gjennomsnittlig alder ved 

diagnostisering av KS var 27.6 (SD = 11.41). Deltakerne sin gjennomsnittlige høyde var 185 

cm (SD = 6.27)., mens gjennomsnittlig vekt var 100 kg (SD = 22.31), hvilket tilsvarer en 

kroppsmasseindeks (KMI) på 29.2 kg/m
2
. Det ble også rekruttert tolv deltakere til en 

kontrollgruppe gjennom annonsering i medier og nettsidene til Nasjonal kompetanstjeneste 

for sjeldne diagnoser (NKSD). Denne datainnsamlingen er fremdeles pågående. Foreløpige t-

tester viste at kontrollgruppen var signifikant høyere utdannet enn deltakerne med KS, i 

tillegg til at de hadde en gjennomsnittlig FSIQ mer enn ett standardavvik (IQ > 115) over 

gjennomsnittet i det normative utvalget for testen. På bakgrunn av dette ble ikke KS-gruppen 

sammenliknet med kontrollgruppen da den ikke representerer et matchet utvalg. 
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Tabell 2. Bakgrunnsinformasjon om 25 menn med Klinefelters syndrom. 

Egenskap Antall Prosent 

Sivilstatus 

Enslig 

Gift/Samboer 

Separert/skilt 

Sysselsetting 

Yrkesaktiv 

Student/elev 

Førtidspensjonist 

Arbeidsufør 

Arbeidsledig 

Høyest fullførte utdanning 

Barneskole 

Ungdomsskole 

Videregående skole 

≤3-år høyere utdanning 

>3-år høyere utdanning 

Karyotype 

47,XXY 

Mosaikk 

Ukjent 

 

11 

12 

2 

 

13 

4 

1 

6 

1 

 

1 

3 

16 

4 

1 

 

20 

3 

2 

 

44 

48 

8 

 

52 

16 

4 

24 

4 

 

4 

12 

64 

16 

4 

 

80 

12 

8 

2.2 Rekruttering 

De 25 deltakerne med KS ble rekruttert til studien gjennom fire hovedkanaler: 1) 

Brukerregisteret til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, 2) Klinefelterforeningens 

landsmøte (2018), 3) Informasjon på Klinefelterforeningens nettside, og 4) Gjennom en 

informasjonsvideo publisert på Frambu og Klinefelterforeningens Facebooksider. Fra 

Frambus register ble brukere med bosted i Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, og Buskerud 

tilsendt brev med informasjon om studien med vedlagt samtykkeskjema og frankert 

svarkonvolutt. Disse fylkene ble valgt da studien hadde begrensede midler til å dekke 

deltakernes reiseutgifter. Inklusjonskriteriene for å delta i studien var at deltakeren var over 

18 år, hadde genetisk påvist KS, og mottok konvensjonell testosteronbehandling. 

Eksklusjonskriteriet var klaustrofobi grunnet en antakelse om at dette ville komplisere 

gjennomføring av sMRI. Både kontroller og menn med KS var med i trekningen av et 
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universalgavekort på 1000 kr. for hver gruppe. Deltakerne fikk dekket reiseutgifter, og ble 

tilbudt enkel servering på testdagen.   

2.3 Måleinstrumenter 

Testingen ble gjennomført høsten 2018 på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Et omfattende testbatteri bestående av mål på intelligens, hukommelse, eksekutive funksjoner, 

og mentalisering, samt selvrapportering av psykiske plager, oppmerksomhet og eksekutive 

funksjoner, og søvnmønster ble innhentet etter at deltakerne først hadde gjennomført sMRI og 

EEG. Kun mål som er benyttet til denne oppgaven utdypes videre.  

2.3.1 Bakgrunnsinformasjon 

Bakgrunnsinformasjon om deltakerne ble innhentet av testadministrator før 

undersøkelsen. Relevant bakgrunnsinformasjon for denne studien var høyde, vekt, 

fødselsdato, sivilstatus, utdanningsnivå, yrkesstatus, om de hadde lese- og skrivevansker, og 

om de var fargeblinde. Deltakere med KS ble i tillegg stilt spørsmål om når KS ble påvist, og 

hvilken karyotype de har.  

2.3.2 Mål på generelt evnenivå  

FSIQ ble målt gjennom WASI (Wechsler, 1999; til norsk ved Ørbeck & Sundet, 

2007). Testen består av fire deltester som totalt tar omtrent 30 minutter å gjennomføre og kan 

administreres for personer i alderen 6 til 89 år. De fire deltestene er Likheter og Ordforståelse 

(verbale mål), samt Matriser og Terningmønster (utføringsmål). I deltesten Likheter skal 

deltakeren forklare likheten mellom ord. I deltesten Ordforståelse skal deltakeren muntlig 

forklare hva ulike ord betyr. I deltesten Matriser skal deltakeren peke ut en manglende bit fra 

en billedmatrise slik at det dannes et helhetlig mønster. I deltesten Terningmønster skal 

deltakeren rekonstruere et tofarget mønster med et bestemt antall terninger innen en 

tidsramme. Utfra disse testene kan FSIQ beregnes, i tillegg verbal (VIQ) og utførings-IQ 

(UIQ). Alle de fire deltestene lader høyt på g-faktoren, altså fellesvariansen mellom testene 

som tenkes å representere intelligens (Jensen, 1998). Med hensyn til reliabilitet i bruk på et 

norsk utvalg har det blitt rapportert tilfredsstillende interrater-reliabilitet og indre konsistens 

for WASI (Ørbeck & Sundet, 2007). En psykometrisk vurdering av 22 studier (n = 3164) hvor 
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WASI har blitt anvendt i norske utvalg konkluderte med at WASI har god konstruktvaliditet 

på tvers av kliniske og ikke-kliniske utvalg (Siqveland, Dalsbø, Harboe & Leiknes, 2014). 

Denne studien viste at interrater-reliabiliteten for Likheter var mellom god og svært god, 

mens ledd-totalreliabiliteten var mellom 0.18 og 0.81, og intraklasse korrelasjonskoeffisienten 

var god (Siqveland et al., 2014). Intraklasse korrelasjonskoeffisienten til Ordforståelse var 

tilfredsstillende, og ledd-totalreliabilitet var mellom 0.22 og 0.84 (Siqveland et al., 

2014).WASI-deltester har vist seg å korrelere høyt med deltester fra WAIS-III og WISC-III, i 

tillegg til andre mål av FSIQ (Ørbeck & Sundet, 2007), hvilket indikerer god validitet.  

2.3.3 Mål på arbeidsminne 

Arbeidsminne ble målt gjennom tre tester fra WAIS-IV, nemlig tallhukommelse 

forlengs, baklengs, og sekvensiering (Wechsler, Coalson & Raiford, 2008). I alle tre 

betingelsene leser testadministrator opp en tallserie med ett tall i sekundet. Så lenge 

deltakeren angir korrekt svar leser testadministrator opp stadig lengre tallserier, som avbrytes 

når deltaker angir feil svar på to påfølgende tallserier av lik lengde. De lengste tallseriene er 

på ni tall. 

I Tallhukommelse forlengs er oppgaven å gjenta så mange tall som mulig etter 

tallserien er lest opp. I Tallhukommelse baklengs er oppgaven å gjenta den oppleste tallrekken 

i omvendt rekkefølge fra hvordan den leses opp. I Tallhukommelse sekvensiering er 

oppgaven å gjenta tallene i numerisk stigende rekkefølge (Wechsler et al., 2008). Utfra de tre 

oppgavene ble følgende prosesskårer regnet ut ved å summere antall riktige tallrekker: 

tallhukommelse forlengs, tallhukommelse baklengs, og tallhukommelse sekvensering. 

Tallhukommelse forlengs er et mål på oppmerksomhetsspenn og anses å være nærere 

knyttet til fokusert oppmerksomhet og fravær av avledbarhet enn til hukommelse. 

Tallhukommelse baklengs anses å være et mål på arbeidsminne da det stilles krav til at 

informasjon blir både vedlikeholdt i korttidsminnet og bearbeidet samtidig. Tallhukommelse 

sekvensering er et mål på arbeidsminne (Lezak et al., 2012). WAIS-IV har gode 

psykometriske egenskaper. Med hensyn til reliabilitet er intern konsistens for tallspenn 

utmerket, mens test-retest reliabilitet er god. Studier av validitet har vist at tester av 

arbeidsminne i WAIS-IV korrelerer høyt med andre tester av arbeidsminne, og lavere med 

tester av andre evner, med unntak av verbal forståelse (Wechsler, 2008). Dette gir god evidens 

for konvergent og diskriminant validitet. Korrelasjoner mellom deltestene for 

tallhukommelse, og andre mål på arbeidsminne som regneoppgaver og bokstav-tall 
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sekvensering er også høye, hvilket indikerer god validitet. Faktoranalyser gir også støtte til at 

WAIS-IV er et valid mål på generelt evnenivå, og spesifikke evner som inngår i evnetesten 

(Wechsler, 2008).   

2.3.4 Mål på inhibitorisk kontroll 

Inhibitorisk kontroll ble målt gjennom Color-Word Interference Test (CWIT) fra 

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) hvor deltakere gjennomgår fire 

betingelser hvor enten farger og/eller ord skal benevnes (Delis, Kaplan & Kramer, 2005). 

Testen deltakerne ble presentert er vedlagt i appendiks 2. I CWIT-Betingelse 1 Benevne 

farger blir deltakere presentert et ark med kvadrater organisert i flere rader trykket i enten 

rødt, grønt, eller blått blekk. Deltakerne skal benevne fargene på kvadratene så raskt de kan 

uten å hoppe over noen og uten å gjøre feil. I CWIT-Betingelse 2 Lese fargenavn skal 

deltakerne benevne ordene «rød», «grønn», eller «blå», som er trykket i sort blekk og 

organisert i flere rader, så fort og riktig de kan (Delis et al., 2005). I CWIT-Betingelse 3 

Inhibering blir deltakerne presentert de samme ordene, men i en annen rekkefølge. Dette er lik 

den klassiske Stroop testen hvor bokstavene hvert ord består av er enten trykket i rødt, grønt, 

eller blått blekk. Deltakerne skal kun benevne fargene bokstavene er trykket i så raskt de kan 

uten å gjøre feil. I CWIT- Betingelse 4 Inhibering og veksling blir deltakerne presentert ord 

hvis bokstaver er trykket i enten rødt, grønt, eller blått blekk. Enkelte av ordene er rammet inn 

i et kvadrat. Deltakerne skal benevne fargene på bokstavene hvis ordet ikke er rammet inn. 

Hvis ordet er rammet inn skal deltakerne kun benevne ordet (Delis et al., 2005). Målet som 

innhentes fra hver betingelse er tidsbruk i sekunder. CWIT-Betingelse 3 Inhibering og 

Betingelse 4 Inhibering og veksling stiller krav til eksekutiv funksjon, hvor begge måler 

verbal inhibering, mens Betingelse 4 i tillegg måler kognitiv fleksibilitet (Delis et al., 2005). 

CWIT-Betingelse 1 Benevne farger og CWIT-Betingelse 2 Lese fargenavn måler 

grunnleggende ferdigheter, og er kontrastmål som kontrollerer for effekten av grunnleggende 

kognitive funksjoner på gjennomføring av de andre betingelsene som fordrer kognitiv kontroll 

(Delis et al., 2005). Kontrastmål vil si forskjellen mellom de skalerte skårene for en test av 

grunnleggende ferdigheter og en test av eksekutivfunksjon, eller mellom to tester av 

eksekutivfunksjon (Delis, Kaplan & Kramer, 2001b). Color-Word Interference Test har påvist 

gode psykometriske egenskaper som moderat til høy indre konsistens og test-retest reliabilitet, 

samt moderate korrelasjoner mellom testene og høyere korrelasjoner mellom Betingelse 1 og 

2, og Betingelse 3 og 4, hvilket antyder god validitet (Delis, Kaplan & Kramer, 2001a). 
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Testen har i ulike utgivelser vist seg å være et sensitivt mål på frontallappsfungering (Lezak et 

al., 2012).  

2.3.5 Mål på kognitiv fleksibilitet 

Kognitiv fleksibilitet ble målt gjennom utvalgte deltester fra Trail Making Test (TMT) 

Betingelse 2 tallrekkefølge, Betingelse 3 bokstavrekkefølge, og Betingelse 4 tall- og 

bokstavveksling fra D-KEFS (Delis et al., 2005). Testen deltakerne ble presentert er vedlagt i 

appendiks 3. I alle betingelsene skal deltakere tegne en strek som forbinder tall og/eller 

bokstaver i korrekt rekkefølge på et A3-ark hvor tallene 1 til 16 og bokstavene A til P er 

spredt utover arket. I Betingelse 2 Tallrekkefølge er oppgaven å tegne en strek som kun 

forbinder tallene i numerisk stigende rekkefølge så raskt som mulig uten å gjøre feil. I 

Betingelse 3 Bokstavrekkefølge er oppgaven kun å forbinde bokstavene i alfabetisk 

rekkefølge. I Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling er oppgaven å veksle mellom å forbinde 

tall og bokstaver (Delis et al., 2005). For hver betingelse vil tiden det tar (sekunder) for 

deltakere å fullføre innhentes som mål, og deltakere blir kun avbrutt hvis de bruker over 150 

sekunder på Betingelse 2 og 3, og over 240 sekunder på Betingelse 4 (Delis et al., 2005). 

Tiden stoppes når deltaker har forbundet siste tall eller bokstav, og deltakere blir korrigert av 

testadministrator hvis de forbinder feil tall eller bokstav, men uten at tiden stoppes. Betingelse 

4 er et mål på kognitiv fleksibilitet, mens betingelse 2 og 3 gir mål på grunnleggende 

prosesser som motorisk hurtighet, visuell skanning, og å tegne en strek mens man følger tall 

og alfabetrekkefølger (Delis et al., 2005). Dette muliggjør å kontrollere for om lavt resultat på 

Betingelse 4 kommer av andre prosesser enn kognitiv fleksibilitet (Delis et al., 2005). 

Psykometrisk sett har Trail Making Test moderat til høy indre konsistens, mens test-retest 

reliabilitet antyder bedre prestasjon på andre forsøk og moderat ledd-total korrelasjon. Test-

retest reliabilitet er variabel og avhengig av alder (Delis et al., 2001a). Med hensyn til 

validitet tyder korrelasjonen mellom deltestene og målene de består av på at Betingelse 4 

Tall- og bokstavveksling skiller seg fra de andre betingelsene (Delis et al., 2001a). Lenger tid 

på å fullføre Betingelse 4 har også blitt funnet blant pasienter med skade på frontallappene, i 

tillegg til at andre varianter av Trail Making Test korrelerer med andre mål på kognitiv 

fleksibilitet (Lezak et al., 2012).  
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2.3.6 Mål på fonemisk verbal flyt 

Fonemisk verbal flyt ble målt gjennom Betingelse 1 Ordflyt fra deltesten verbal flyt i 

D-KEFS (Delis et al., 2005).. Deltakerne skal oppgi så mange unike ord som mulig som 

begynner på en bestemt bokstav (F, A, og S) i løpet av 60 sekunder. De instrueres så i at det 

ikke er tillat å oppgi tall, egennavn, eller de samme ordene med ulik bøyningsform. Ordene 

blir så notert og vurdert av testadministrator. Ord regnes som kategorifeil hvis de begynner på 

en annen bokstav enn bokstaven angitt for oppgaven, er navn, eller bøyningsformer av et 

tidligere oppgitt ord. Gjentatte ord er ord som deltaker nevner mer enn én gang, og regnes 

ikke å være korrekte. For hver oppgave deles de 60 sekundene inn i fire 15-

sekundersintervaller, og korrekte svar, kategorifeil, og gjentatte svar noteres. Antall korrekte 

svar fra alle tre oppgavene i hvert intervall regnes også ut, i tillegg til en totalskåre med bare 

korrekte svar, og en totalskåre med både korrekte og ukorrekte svar. 

Ordflyt-oppgaver stiller krav til ens evne til å legge strategier for å finne ord, i tillegg 

til korttidsminne for å holde styr på hvilke ord som allerede har blitt sagt (Lezak et al., 2012). 

Psykometrisk sett har deltesten verbal flyt god indre konsistens blant voksne utvalg, og god til 

høy test-retest reliabilitet (Delis et al., 2001a). Med hensyn til diskriminant validitet korrelerer 

ikke Betingelse 1 Ordflyt med kategoriskiftning som måler kognitiv fleksibilitet (Delis et al., 

2001a). Også ulike formater av Ordflyt er sensitive til forstyrrelse av fungeringen i 

frontallappene som ved lesjoner av ulik etiologi, og demenslidelser (Lezak et al., 2012). 

2.3.7 Mål på psykiske plager gjennom SCL-90-R 

Mål på psykiske plager ble innhentet gjennom selvrapporteringsskjemaet SCL-90-R 

(Derogatis, 2010). SCL-90-R måler nåværende psykisk symptomstatus, og består av 90 

testledd hvor det tas stilling til påstander som omhandler plager de siste syv dagene på en 

fempunktsskala fra 0 («Ikke i det hele tatt») til 4 («Veldig mye») (Derogatis, 1994). 

Spørsmålene er enkelt formulert, og det tar 12 til 15 minutter å besvare alle (Derogatis, 1994). 

Spørreskjemaet er egnet for pasienter i somatikk og psykisk helsevern, samt befolkningen 

generelt med unntak av personer med alvorlig psykisk lidelse eller psykisk 

utviklingshemming (Derogatis, 1994). 

SCL-90-R består av ni symptomskalaer og tre globale indekser. De ni 

symptomskalaene er somatisering (ubehag og smerte knyttet til organer og muskulatur), 

tvangssymptomer (uønskede tanker og handlinger som er fastlåste og ikke kan undertrykkes, 
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samt spørsmål knyttet til vansker med konsentrasjon og hukommelse), interpersonlig 

sensitivitet (opplevelse av underlegenhet, negative forventninger, selvtvil og ubehag i 

samhandling med andre), depresjon (tilbaketrekning, manglende motivasjon/initiativ, tap av 

livsglede, håpløshet, og tanker om selvmord), angst (nervøsitet, anspenthet, skjelving, 

panikkanfall, engstelse, og opplevelse av å grue seg), fiendtlighet (tanker, følelser, og 

handlinger knyttet til sinne), fobisk angst (karakteristiske og forstyrrende manifestasjoner av 

fobisk atferd), paranoid tankegang (fiendtlighet, mistenksomhet, grandiositet, frykt for tap av 

autonomi, og vrangforestillinger), psykotisisme (spektrum av symptomer fra tilbaketrekning 

og ensomhet til hallusinasjoner og opplevelse av tankekontroll), og annet (symptomer som 

omhandler søvn, matinntak, følelser, og tanker knyttet til flere symptomskalaer) (Derogatis, 

1994). De tre globale indeksene er «Global Severity Index» (GSI), «Positive Symptom 

Distress Index (PSDI), og «Positive Symptom Total» (PST). GSI er kombinasjonen av 

antallet symptomer og symptomtrykket, og anses å være den beste indikatoren på 

symptombelastning (Derogatis, 1994). PSDI er et mål på symptomtrykk gjennom 

gjennomsnittlig skåre på spørsmål med skåre over 0, mens PST gjenspeiler antallet og 

bredden av symptomer gjennom antall spørsmål med skåre over 0 (Derogatis, 1994). 

Råskårer konverteres til T-skårer, og GSI eller to symptomskalaer på 63 eller høyere 

gir indikasjon på videre utredning (Derogatis, 1994). De ni symptomskalaene har 

tilfredsstillende indre konsistens hvor den laveste er for paranoid tankegang (α = 0.77) og den 

høyeste for depresjon (α = 0.90), og god test-retest reliabilitet hvor somatisering (rtt = 0.68) 

har lavest, og fobisk angst høyest (rtt = 0.90) (Derogatis, 1994). En psykometrisk vurdering 

gjort av den norske versjonen rapporterte god reliabilitet for GSI-indeksen og 

symptomskalaene (Siqveland J, 2016). Med hensyn til validitet har faktoranalyser i stor grad 

gjenspeilet den teoretisk antatte strukturen, altså ni symptomskalaer (Derogatis, 1994). Også 

god faktor-invarians (konsistens i dimensjonssammensetning når egenskaper ved deltaker 

endres) på tvers av kjønn har blitt funnet, i tillegg til god konvergent (korrelasjoner med 

uavhengige mål av det samme konstruktet) og diskriminant validitet (korrelasjoner med mål 

på et urelatert konstrukt) med generelle og symptomspesifikke selvrapporteringsmål 

(Derogatis, 1994). I en psykometrisk vurdering av den norske versjonen rapporteres adekvat 

indre validitet (Siqveland J, 2016). 
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2.4 Analyser 

Råskårer fra testene av eksekutive funksjoner og selvrapportering av symptomer ble 

konvertert til T-skårer i et norsk Excel skåringsprogram utviklet for bruk i nevropsykologisk 

praksis. For WASI ble også IQ-skårer regnet ut. I alle analysene ble IBM SPSS Statistics 25 

brukt. Ved testing for statistisk signifikans ble signifikansnivået satt til p < .05. Alle 

korrelasjonsanalyser ble gjort som enhalede tester da det på forhånd ble antatt en negativ 

retning i den lineære relasjonen med utgangspunkt i tidligere forskning og teori. Dette antyder 

en slik retningsbestemt hypotese (Field, 2009). Den multiple signifikanstestingen ble ikke 

Bonferroni-korrigert. Dette begrunnes med at denne studien er utforskende, og at en lavere 

alfa derfor ikke anvendes for å redusere sannsynligheten for Type-I feil. 

For å teste hypotese 1 ble de deskriptive målene gjennomsnittlig T-skåre og 

standardavvik for de ni symptomskalaene og den globale skalaen GSI fra SCL-90-R regnet ut 

i SPSS. Da T-skårer var beregnet ved å sammenlikne deltakere opp mot normgrupper etter 

alder som gjenspeiler normalpopulasjonen ble dette vurdert som en valid og representativ 

sammenlikning.  Det ble også gjort t-test for ett utvalg (One sample t-test) for å sammenlikne 

deltakernes skårer på SCL-90-R-skalaene med normutvalgets gjennomsnitt (T = 50). 

Identifisering av deltakere med en klinisk betydningsfull profil (GSI ≥ 63, og/eller to 

symptomskalaer med T ≥ 63) ble gjort gjennom en algoritme i SPSS Syntax som overførte 

deltakere som møtte kriteriene til et eget datasett.  

For å teste hypotese 2 ble de samme deskriptive målene med samme rasjonale for 

Tallhukommelse forlengs, baklengs og sekvensering, Color-Word Interference Test 

Betingelse 1, 2, 3, og 4, Trail Making Test Betingelse 2, 3, og 4, og Ordflyt beregnet i SPSS. 

T-test for ett utvalg ble også gjort for å sammenlikne deltakernes skårer på kognitive 

funksjonsmål opp mot normutvalgets gjennomsnitt (T = 50). Andel av utvalget med skåre på 

baseline og eksekutive mål under definert terskel på minst ett standardavvik under 

normutvalgets gjennomsnitt ble også identifisert.  

I testing av hypotese 3 ble alle symptomskalaene og den globale indeksen GSI 

undersøkt i en korrelasjonsanalyse selv om det kun var symptomskalaene somatisering og 

tvangssymptomer som var over klinisk grense (Derogatis, 1994). Begrunnelsen for denne 

avgjørelsen er drevet av at litteraturen gir indikasjoner på negative relasjoner mellom 

symptomer underordnet de resterende symptomskalaene og eksekutive funksjoner. Bivariate 

korrelasjoner mellom symptomskalaer og kognitive funksjonsmål ble så regnet ut, og testet 

for signifikans Det ble også gjort separate bivariate korrelasjonsanalyser på data fra deltakere 
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med klinisk betydningsfull profil da flere studier indikerer at sammenhengene mellom 

psykiske plager og eksekutive funksjoner kan være spesielt betydningsfull blant personer med 

betydelige psykologiske vansker (Koso & Hansen, 2006; Lysaker et al., 1998; Snyder et al., 

2015; Watkins & Brown, 2002). 

Statistiske uteliggere ble identifisert gjennom analyser av scatterplots og deretter 

inspeksjon etter moderate avvik fra medianen (Median Absolute Deviation; MAD) (Leys, 

Ley, Klein, Bernard & Licata, 2013). Fra det fullstendige utvalget ble én deltaker ikke 

inkludert i parvis korrelasjonsanalyse mellom Tallhukommelse sekvensering og skalaer fra 

SCL-90-R, og en annen deltaker ikke inkludert i parvis korrelasjonsanalyse mellom CWIT-

Betingelse 2 Lese fargenavn og skalaer fra SCL-90-R. Fra utvalget med klinisk 

betydningsfulle skårer ble en deltaker utelatt fra korrelasjonsanalyse mellom TMT-Betingelse 

4 Tall- og bokstavveksling og SCL-90-R, og en annen deltaker utelatt fra korrelasjonsanalyse 

mellom generelt evnenivå og SCL-90-R.  

2.5 Etiske betraktninger 

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk Sør-øst (REK) (prosjektnummer 2018/1061) og gjennomført i henhold til 

Universitetet i Oslos (UiO) interne kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. 

Alle deltakere ga skriftlig informert samtykke med mulighet til å trekke seg underveis i 

studien, og var dekket av helseforskningsloven. I tråd med anbefaling fra REK fikk hver 

enkelt deltaker tilbud om skriftlig og muntlig tilbakemelding på sine resultater av 

prosjektleder (psykologspesialist/PhD K. Fjermestad). Alle deltakerne har mottatt skriftlig 

rapport, og flere har takket ja til og mottatt muntlig tilbakemelding i tillegg. Med hensyn til 

gjennomføring av det nevrokognitive testbatteriet og spørreskjemaer var etiske 

problemstillinger knyttet til at gjennomføringen tok lang tid, og kunne oppleves å være 

slitsom. Det ble også vurdert som potensielt belastende for deltakere å gjennomføre alle 

undersøkelsene i studien som tok fem-seks timer per deltaker. Testbatteriet ble presentert og 

diskutert for menn med KS og deres pårørende på landsmøtet for KS-foreningen i mars 2018. 

Leder for foreningen er aktiv deltaker i prosjektgruppen og var delaktig i avgjørelse av 

endelig testbatteri. Deltakerne ble tilbudt hyppige pauser, og servert mat og drikke på 

testdagen.  
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3 Resultater 

3.1 Psykiske plager 

Skårene til menn med KS ble sammenliknet med de alderskorrigerte normative 

dataene for SCL-90-R. Som gruppe rapporterte menn med KS symptomer over 

normgjennomsnittet (T = 50) på alle symptomskalaer. Se Figur 1 for gjennomsnitt og 

standardavvik for alle symptomskalaer og den globale symptomskalaen GSI. Gjennomsnittlig 

symptombelastning utrykt gjennom den globale skalaen GSI var like under den kliniske 

grensen på T = 63 (Derogatis, 1994), men mer enn ett standardavvik over gjennomsnittet til 

normgruppen. Blant symptomskalaene var gjennomsnittlig skåre på somatisering og 

tvangssymptomer over den kliniske grensen, mens gjennomsnittlig t-skåre for angst var like 

under klinisk grenseområde. Videre rapporterte menn med KS gjennomsnittlig mer 

symptomer enn normgruppen på interpersonlig sensitivitet, depresjon, fiendtlighet, fobisk 

angst, paranoid tankegang, og psykotisisme. Alle disse symptomskalaene var imidlertid under 

klinisk grenseområde. Som det fremkommer av Tabell 3 rapporterte menn med KS signifikant 

mer plager enn det normative gjennomsnittet på alle SCL-90-R-skalaer med unntak av 

paranoid tankegang og psykotisisme.  

 

Figur 1. Gjennomsnittlig skåre på de ni symptomskalaene og Global Severity Index. SOM = somatisering, TVA 

= tvangssymptomer, INT = interpersonlig sensitivitet, DEP = depresjon, ANG = angst, FIE = fiendtlighet, FOB 

= fobisk angst, PAR = paranoid tankegang, PSY = psykotisisme, GSI = Global Severity Index. Alle skårer er 

oppgitt i T-skårer basert på normutvalget. 
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Tabell 3. T-test av KS-utvalget opp mot normutvalgets gjennomsnitt på SCL-90-R.  

 Skala   M (SD) t (df) p 

Somatisering 

Tvangssymptomer 

Interpersonlig sensitivitet 

Depresjon 

Angst 

Fiendtlighet 

Fobisk angst 

Paranoid tankegang 

Psykotisisme 

GSI 

63.56 (9.37) 

65.80 (9.64) 

54.52 (10.55) 

58.24 (10.33) 

60.60 (6.81) 

56.60 (6.88) 

57.40 (10.43) 

53.16 (11.55) 

52.76 (8.89) 

60.88 (9.13) 

7.23 24) 

8.20 (24) 

2.14 (24) 

3.99 (24) 

7.79 (24) 

4.80 (24) 

3.55 (24) 

1.37 (24) 

1.55 (24) 

5.96 (24) 

< .001** 

< .001** 

.043* 

.001** 

< .001** 

< .001** 

.002** 

.184 

.134 

< .001** 

Merk: GSI = Global Severity Index. Gjennomsnitt og standardavvik er oppgitt i T-skårer basert på 

normgrunnlaget. **p < .01. *p < .05.  

Basert på kriteriene (GSI eller to symptomskalaer med T-skåre ≥ 63) hadde 16 

deltakere (64%) klinisk betydningsfulle skårer, det vil si skårer som indikerer behov for 

videre utredning (Derogatis, 1994). Tre av disse hadde to symptomskalaer i klinisk område (T 

≥ 63), men GSI under grenseverdi, mens de resterende 13 deltakerne hadde både GSI og 

minst to symptomskalaer i klinisk område (se appendiks 1). 

Deltakerne rapporterte plager over klinisk grense på symptomskalaene somatisering 

og tvangssymptomer, som derfor vil beskrives i nærmere detalj her. Se appendiks 1, Tabell 9 

og 10 for oversikt over gjennomsnittlige råskårer på de to symptomskalaene. På 

somatiseringsskalaen rapporterte deltakerne gjennomsnittlig å være mest plaget av smerter i 

korsryggen, verk eller ømhet i muskler, å føle seg svake i deler av kroppen, matthet eller 

svimmelhet, og nummenhet eller prikking i deler av kroppen. På tvangsskalaen rapporterte 

deltakerne mest plager med konsentrasjon, vansker med å huske, at de må kontrollere ting 

flere ganger, at det er vanskelig å få ting gjort, og problemer med å bestemme seg.  

3.2 Evnenivå og eksekutive funksjoner 

FSIQ i utvalget var likt gjennomsnittet til normgruppen, mens gjennomsnittlig verbal-

IQ var omtrent en tredjedels standardavvik under, og utførings-IQ var et halvt standardavvik 



27 

 

over gjennomsnittet (Figur 3). Det var i underkant av ett standardavvik diskrepans mellom 

verbal og utførings-IQ.  

 

Figur 2. Gjennomsnittlig (SD) IQ-skårer på Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). FSIQ = 

fullskala IQ; VIQ = verbal IQ; UIQ = utførings-IQ. 

 

Som det fremkommer av Figur 3, Figur 4, og Figur 5 presterte menn med KS under 

gjennomsnittet til normgruppene på alle mål på enklere ikke-eksekutive og enklere prosesser 

(Delis et al., 2005). Alle testene for grunnleggende funksjoner var imidlertid i underkant av et 

halvt standardavvik under gjennomsnittet. På alle mål bortsett fra CWIT-Betingelse 1, 2, 3, og 

4, samt TMT-Betingelse 3 og 4 var n = 25. Én deltaker var fargeblind, og kunne derfor ikke 

gjennomføre CWIT-testene.   

På mål av eksekutive funksjoner var lavest skåre på fonemisk verbal flyt (Ordflyt) 

(Figur 4), mens høyest skåre var for arbeidsminne (Tallhukommelse baklengs) (Figur 3). 

Arbeidsminne (Tallhukommelse sekvensering) lå også rett under gjennomsnittet til 

normgruppene. Menn med KS presterte gjennomsnittlig noe under et halvt standardavvik 

under normgruppene på inhibitorisk kontroll (CWIT-Betingelse 3 Inhibering) og mål av både 

inhibitorisk kontroll og kognitiv fleksibilitet (CWIT-Betingelse 4 Inhibering og Veksling) 

(Figur 4). På mål av kognitiv fleksibilitet (TMT-Betingelse 4  tall- og bokstavveksling) lå 

menn med KS sine skårer gjennomsnittlig mindre enn et halvt standardavvik under 

referansegruppens skårer (Figur 5). Hver enkelt deltakers råskåre på de nevropsykologiske 

testene oppgis i appendiks 1, Tabell 8. 

Gjennom t-tester av utvalgets skårer opp mot det normative gjennomsnittet fremkom 

det at menn med KS hadde signifikant svakere visuomotorisk tempo, kognitiv fleksibilitet, 
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inhibitorisk kontroll, og verbal flyt. Se Tabell 4. Utvalgets gjennomsnittlige utførings-IQ var 

signifikant høyere enn det normative gjennomsnittet. 

Sammenfattet var menn med KS sine gjennomsnittlige skårer på 

oppmerksomhetsspenn og arbeidsminne ikke signifikant forskjellig fra normgruppen. 

Deltakernes verbale flyt, inhibitoriske kontroll, og kognitive fleksibilitet, samt mål av 

grunnleggende ferdigheter som å benevne farger, lese ord, motorisk tempo, og visuell 

skanning var innen ett standardavvik under normgruppenes gjennomsnitt, og signifikant 

forskjellig fra det normative gjennomsnittet. Ikke-verbalt evnenivå var derimot signifikant 

høyere enn det normative gjennomsnittet, mens det ikke var signifikant forskjell i verbalt- og 

og generelt evnenivå.  

 

Figur 3. Gjennomsnittlig skåre på oppmerksomhetsspenn og arbeidsminne.  THF = Tallhukommelse forlengs; 

THB = Tallhukommelse baklengs; THS = Tallhukommelse sekvensering. 
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Figur 4. Gjennomsnittlig skåre på inhibitorisk kontroll/fleksibilitet og verbal flyt.  CWIT-1 = Color Word 

Interference Test-Betingelse 1 Benevne farger; CWIT-2 = Color-Word Interference Test-Betingelse 2 Lese 

fargenavn ; CWIT 3 = Color-Word Interference Test-Betingelse 3 Inhibering; CWIT-4 = Color-Word 

Interference Test-Betingelse 4 Inhibering og Veksling. 

 

Figur 5. Gjennomsnittlig skåre på visuomotorisk tempo og kognitiv fleksibilitet. TMT-2 = Trail Making Test-

Betingelse 2 Tallrekkefølge; TMT-3 =  Trail Making Test 3-Betingelse 3 Bokstavrekkefølge; TMT-4 = Trail 

Making Test-Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling. 

Det ble også undersøkt hvor stor andel av utvalget som hadde skårer minst ett 

standardavvik (T ≤ 40) under gjennomsnittet til normutvalget. I et normalfordelt utvalg skal 

dette være nær 16%. Målet flest hadde skårer under definert terskel på var verbal flyt 

(Ordflyt). Over halvparten av utvalget presterte minst ett standardavvik under gjennomsnittet 

til normutvalget på verbal flyt (Tabell 4). Målet det var færrest med skåre under definert 

terskel på var kognitiv fleksibilitet (TMT-Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling). Antallet 

med skårer under definert terskel på kognitiv fleksibilitet var tilnærmet likt som i et 

normalfordelt utvalg. Samtidig hadde dobbelt så mange menn med KS som i normutvalget 
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skåre under definert terskel på et blandet mål av inhibitorisk kontroll og kognitiv fleksibilitet 

(CWIT-Betingelse 4 – Inhibering og Veksling). Flere enn det som er forventet i et 

normalfordelt utvalg hadde også skårer under definert terskel på arbeidsminne, inhibitorisk 

kontroll, grunnleggende funksjoner, og verbalt evnenivå. Derimot hadde færre enn det som 

forventes i et normalfordelt utvalg skårer under definert terskel på generelt og ikke-verbalt 

evnenivå.  

 

Tabell 4. Beskrivelse av deltakernes prestasjon på kognitive funksjonsmål og t-test opp mot 

normutvalgets gjennomsnitt.  

Kognitive funksjonsmål Antall ≤ 1 SD (%) M (SD) t (df) p 

Visuomotorisk tempo og kognitiv fleksibilitet 

TMT-2 

TMT-3 

TMT-4 

Tempo og inhibitorisk kontroll/fleksibilitet 

CWIT-1 

CWIT-2 

CWIT-3 

CWIT-4 

Verbal flyt 

Ordflyt 

Oppmerksomhetsspenn og arbeidsminne 

THF 

THB 

THS 

Evnenivå 

FSIQ 

VIQ 

UIQ 

 

8 (32.0) 

8 (33.3) 

4 (16.7) 

 

10 (41.7) 

8 (33.3) 

9 (37.5) 

8 (33.3) 

 

13 (52.0) 

 

9 (36.0) 

7 (28.0) 

7 (28.0) 

 

3 (12.0) 

6 (24.0) 

1 (4.0) 

 

45.40 (10.54) 

45.92 (9.33) 

46.63 (6.98) 

 

43.38 (9.42) 

45.79 (9.10) 

44.88 (11.42) 

43.92 (10.30) 

 

42.12 (11.83) 

 

47.16 (12.13) 

49.60 (8.43) 

48.00 (9.45) 

 

50.60 (7.83) 

46.28 (9.14) 

54.60 (7.29) 

 

-2.18 (24) 

-2.14 (23) 

-2.37 (23) 

 

-3.45 (23) 

-2.27 (23) 

-2.20 (23) 

-2.89 (23) 

 

-3.33 (24) 

 

-1.17 (24) 

-0.24 (24) 

-.1.06 (24) 

 

0.38 (24) 

-2.03 (24) 

3.16 (24) 

 

.039* 

.043* 

.027* 

 

.002** 

.033* 

.038* 

.008** 

 

.003** 

 

.253 

.814 

.300 

 

.705 

.053 

.004** 

Merk: n = 25 for TMT-2, Ordflyt, THF, THB, og THS. n = 24 for resterende mål. TMT-2 = Trail Making Test-

Betingelse 2 Tallrekkefølge; TMT-3 =  Trail Making Test 3-Betingelse 3 Bokstavrekkefølge; TMT-4 = Trail 

Making Test-Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling; CWIT-1 = Color Word Interference Test-Betingelse 1 

Benevne farger; CWIT-2 = Color-Word Interference Test-Betingelse 2 Lese fargenavn ; CWIT 3 = Color-Word 

Interference Test-Betingelse 3 Inhibering; CWIT-4 = Color-Word Interference Test-Betingelse 4 Inhibering og 

Veksling; THF = Tallhukommelse forlengs; THB = Tallhukommelse baklengs; THS = Tallhukommelse 

sekvensering; FSIQ = WASI Fullskala-IQ VIQ = WASI Verbal-IQ; UIQ = WASI Utførings-IQ. ** = p < .01. * 

= p < .05.  
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3.3 Sammenhengen mellom psykiske plager og 

eksekutive funksjoner 

For å teste hypotesen om en mulig sammenheng mellom psykiske plager og 

eksekutive funksjoner blant menn med KS ble symptomskalaene og den globale skalaen GSI 

fra SCL-90-R korrelert med mål på arbeidsminne, inhibitorisk kontroll, kognitiv fleksibilitet, 

verbal flyt, grunnleggende prosesser, generelt evnenivå, verbalt evnenivå, og ikke-verbalt 

evnenivå. Alle symptomskalaene og global skala for generell symptombelastning ble anvendt 

i analyse uavhengig av om gjennomsnittlig T-skåre var over eller under klinisk terskel. Dette 

var grunnet en antakelse om en relasjon mellom både symptomer underordnet skalaer under 

og over klinisk terskel og eksekutive funksjoner. Evnenivå inngikk også i analyse grunnet nær 

relasjon med enkelte eksekutive funksjoner (Friedman et al., 2006). Kun signifikante 

korrelasjoner, det vil si signifikante korrelasjoner i negativ retning som er den 

retningsbestemte hypotesen, vil omtales da signifikante korrelasjoner i motsatt retning kun 

støtter nullhypotesen (A. Aron, Aron & Coups, 2013; Howitt & Cramer, 2010). 

Som det fremkommer av Tabell 5 var den korrelasjonen mellom somatisering og 

fonemisk verbal flyt negativ. De som rapporterte mer plager på somatiseringsskalaen hadde 

svakere fonemisk verbal flyt. En negativ korrelasjon mellom angst og arbeidsminne 

(Tallhukommelse Baklengs) reflekterte at de som rapporterte mer plager på angst hadde 

svakere prestasjoner på arbeidsminne. Den negative korrelasjonen mellom fobisk angst og 

evnenivå indikerte at de som rapporterte mer fobisk angst hadde svakere generelt og verbalt 

evnenivå. Korrelasjonene mellom de resterende målene var ikke signifikante.  
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Tabell 5. Korrelasjoner mellom psykiske plager, eksekutive funksjoner, og evnenivå. 

Psykiske plager  Grunnleggende funksjoner  Eksekutive funksjoner  Evnenivå 
 

   

TMT-2 TMT-3 CWIT-1 CWIT-2 THF  THB THS Ordflyt CWIT-3 CWIT-4 TMT-4  FSIQ VIQ 

 

UIQ 

 

SOM   -.03 -.06 -.23 -.06 -.28  -.23 .02 -.38* .00 -.17 .00  -.02 -.08 .10  

TVA   .17 -.02 -.01 -.08 -.03  -.11 .04 -.16 .24 .09 .24  .00 -.10 .17  

INT   .09 -.01 .08 .26 -.06  -.15 .03 .02 .32 .20 .11  -.17 -.23 .03  

DEP   .25 .07 .00 .14 -.19  -.28 .13 -.13 .34 .15 .29  -.08 -.17 .10  

ANG   .08 -.16 -.25 -.03 -.28  -.37* .05 -.14 .01 -.10 -.03  -.20 -.24 -.06  

FIE   -.07 .03 .04 .00 .18  -.15 .21 -.07 .18 .08 -.16  -.17 -.19 -.09  

FOB   -.01 -.08 .08 .14 -.07  -.14 .01 -.33 .36* .33 .07  -.36* -.37* -.17  

PAR   -.04 -.10 -.12 .00 -.25  -.28 -.12 -.02 .27 .00 .08  -.27 -.32 .01  

PSY   -.09 -.10 -.15 -.16 -.16  -.21 -.01 -.11 .16 -.05 -.06  -.17 -.16 -.08  

GSI   .13 -.05 -.08 .04 -.13  -.17 .05 -.20 .23 .04 .17  -.08 -.14 .07  

Merk: korrelasjonskoeffisienter er oppgitt i Pearsons korrelasjonskoeffisient. ** = p < .01. * = p < .05. Signifikanstestingen er enhalet. n=24 for CWIT 1, 3, og 4, n = 23 for 

CWIT 2, n = 24 for THS, og n=25 for de resterende målene. SOM  = Somatisering, TVA = Tvangssymptomer, TMT-2 = Trail Making Test Betingelse 2 Tallrekkefølge, 

TMT-3 = Trail Making Test  Betingelse 3 Bokstavrekkefølge, CWIT-1 = Color Word Interference Test Betingelse 1 Benevne farger, CWIT-2 = Color-Word Interference 

Test Betingelse 2 Lese fargenavn, TFH = WAIS-IV Tallhukommelse forlengs, THB = Tallhukommelse Baklengs, THS = Tallhukommelse sekvensiering, CWIT-3 = Color-

Word Interference Test Betingelse 3 Inhibering, CWIT-4 = Color Word Interference Test Betingelse 4 Inhibering og Veksling, TMT-4 = Trail Making Test Betingelse 4 

tall- og bokstavveksling, FSIQ = WASI fullskala IQ, VIQ = WASI verbal IQ, UIQ = WASI utførings-IQ. Alle korrelasjoner var mellom T-skårene til de oppgitte målene.
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3.4 Sammenhengen mellom klinisk betydningsfulle 

SCL-90-R-profiler og eksekutive funksjoner 

En vesentlig andel av utvalget (64%) hadde klinisk betydningsfulle SCL-90-R profiler. 

Separate korrelasjonsanalyser ble gjort for dette delutvalget, da sammenhengene mellom 

psykiske plager og eksekutive funksjoner kan være spesielt fremtredende blant personer med 

betydelig psykologiske vansker. Samme analyse med samme fremgangsmåte som for hele 

utvalget beskrevet ovenfor ble også foretatt på gruppen med skårer i klinisk område. Kun 

signifikante korrelasjoner vil omtales.  

Som det fremkommer av Tabell 6 var somatisering og angst negativt korrelert med 

oppmerksomhetsspenn (Tallhukommelse Forlengs). De som rapporterte mer plager relatert til 

somatisering og angst hadde svakere prestasjoner på oppmerksomhetsspenn. Angst og 

arbeidsminne (Tallhukommelse Baklengs) korrelerte også negativt. De som rapporterte mer 

angstplager hadde også svakere arbeidsminne. 

Den globale skalaen GSI, samt symptomskalaene angst, fobisk angst, og paranoid 

tankegang korrelerte negativt med generelt evnenivå. De som rapporterte mer plager hadde 

svakere prestasjoner på generelt evnenivå. 

Somatisering, depresjon, angst, fobisk angst, paranoid tankegang, og GSI korrelerte 

negativt med verbalt evnenivå. De som rapporterte mer plager på de nevnte SCL-90-R 

skalaene hadde svakere prestasjon på verbalt evnenivå. Med unntak av oppmerksomhetsspenn 

(Tallhukommelse forlengs) var det ikke signifikante korrelasjoner mellom psykiske plager og 

de relativt enkle kognitive testene som ikke fordret eksekutiv funksjon. Heller ikke 

korrelasjonene mellom utførings-IQ og SCL-90-R skalaene var signifikante.
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Tabell 6. Korrelasjoner mellom psykiske plager, eksekutive funksjoner, og evnenivå blant deltakere med klinisk betydningsfulle profiler.  

Psykiske plager  Grunnleggende funksjoner  Eksekutive funksjoner  Evnenivå 
 

   

TMT-2 TMT-3 CWIT-1 CWIT-2 THF  THB THS Ordflyt CWIT-3 CWIT-4 TMT-4  FSIQ VIQ 

 

UIQ 

 

SOM   -.19 -.15 -.15 .15 -.61**  -.40 .03 -.15 -.08 -.11 -.10  -.37 -.48* .15  

TVA   .13 .02 .34 -.30 .08  -.03 .25 .18 .48* .37 .34  -.09 -.41 .36  

INT   .18 .08 .21 -.34 -.11  -.18 .10 .10 .34 .37 .35  -.27 -.42 -.09  

DEP   .23 .07 .12 -.40 -.15  -.29 .32 .06 .28 .24 .31  -.33 -.63** -.09  

ANG   -.07 -.28 -.22 -.06 -.56*  -.58** .18 .26 -.04 .04 -.06  -.60** -.68** -.06  

FIE   .11 .24 .15 -.03 .20  -.26 .57* .26 .25 .37 .03  -.17 -.22 .01  

FOB   -.09 -.06 .22 .17 .14  .06 .16 -.16 .37 .60** .42  -.48* -.44* -.24  

PAR   -.05 -.05 -.07 .05 -.41  -.42 -.21 .01 .32 .05 .13  -.52* -.56* -.19  

PSY   -.18 .02 -.04 -.04 -.32  -.34 .01 -.04 .14 .07 -.09  -.31 -.40 -.35  

GSI   .07 -.10 .18 .32 -.24  -.25 .16 .11 .42 .35 .31  -.51* -.66** -.04  

Merk: Korrelasjonskoeffisienter er oppgitt i Pearsons korrelasjonskoeffisient. ** = p < .01. * = p < .05. Signifikanstestingen er enhalet og n=15 for CWIT 1, 2, 3, og 4, n=15 

for TMT-4, n=15 for FSIQ, mens n=16 for de resterende målene. SOM  = Somatisering, TVA = Tvangssymptomer, TMT-2 = Trail Making Test Betingelse 2 

Tallrekkefølge, TMT-3 = Trail Making Test  Betingelse 3 Bokstavrekkefølge, CWIT-1 = Color Word Interference Test Betingelse 1 Benevne farger, CWIT-2 = Color-

Word Interference Test Betingelse 2 Lese fargenavn, TFH = WAIS-IV Tallhukommelse forlengs, THB = Tallhukommelse Baklengs, THS = Tallhukommelse 

sekvensiering, CWIT-3 = Color-Word Interference Test Betingelse 3 Inhibering, CWIT-4 = Color Word Interference Test Betingelse 4 Inhibering og Veksling, TMT-4 = 

Trail Making Test Betingelse 4 tall- og bokstavveksling, FSIQ = WASI fullskala IQ, VIQ = WASI verbal IQ, UIQ = WASI utførings-IQ. Alle korrelasjoner var mellom T-

skårene til de oppgitte målene. 
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4 Diskusjon 

Målet med denne oppgaven var å undersøke tre problemstillinger, nemlig om menn 

med KS hadde mer psykiske plager og svakere eksekutiv fungering enn normer, samt om 

svakere eksekutive funksjoner og mer psykiske plager samvarierte for menn med KS. Mer 

psykiske plager hos menn med KS ble bekreftet. Jeg fant delvis støtte for svakere eksekutive 

funksjoner og for sammenhenger mellom svakere eksekutive funksjoner og mer psykiske 

plager. Hypotese 2 og 3 ble kun delvis bekreftet. Funnene utdypes og drøftes nedenfor, samt 

metodiske styrker og svakheter, og implikasjoner for klinisk virksomhet og fremtidig 

forskning på KS.  

4.1 Selvrapporterte psykiske plager blant menn med 

Klinfelters syndrom   

Den første hypotesen om at menn med KS rapporterte mer psykiske plager enn den 

normative referansegruppen ble bekreftet. I denne studien fremkom det at menn med KS 

rapporterte signifikant mer plager på alle symptomskalaer og generelt symptomtrykk utrykt 

gjennom GSI, med unntak av symptomskalaene psykotisisme og paranoid tankegang. Det at 

utvalget oppga å oppleve et bredt spekter av symptomer samtidig som omtrent to tredjedeler 

hadde klinisk betydningsfulle profiler samsvarer godt med tidligere forskning på KS. Blant 

annet fremkommer det økt forekomst av både angst, depresjon, autismespekterforstyrrelser, 

og ADHD blant både voksne og ungdom med KS i forskningslitteraturen (Groth et al., 2013), 

samt at 54% har møtt de diagnostiske kriteriene for minst én psykisk lidelse (Bender et al., 

1995). Likevel var det kun symptomskalaene somatisering og tvangssymptomer hvor utvalget 

oppga plager over klinisk grense.  

Med hensyn til somatisering kan dette funnet ses i lys av at KS har blitt knyttet til økt 

forekomst av flere fysiske plager (Groth et al., 2013). Dette kan gi utslag på 

somatiseringsskalaen som er uspesifikk og kan derfor tenkes å være sensitiv for somatiske 

plager med organisk opphav. I en annen studie av menn med KS var derimot hevet 

somatisering forklart av redusert tilfredshet med egen kropp (Fisher et al., 2015). Likevel kan 

disse forklaringene anses å være usannsynlige sett i lys av at det var smerter i korsryggen 

utvalget opplevde å være mest plaget av blant somatiske plager. At ryggsmerter er forklarende 

er heller ikke usannsynlig da halvparten av befolkningen rapporterer ryggsmerter siste år 
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(Natvig, Nessiøy, Bruusgaard & Rutle, 2009). Smerter i både rygg, knær, og føtter har blitt 

funnet blant barn og ungdom med KS (Fjermestad et al., 2015). I studien til Fjermestad et al. 

(2015) opplevde 24% av utvalget smertene ukentlig, og ble forstått som en mulig følge av høy 

forekomst av muskelsvakhet, motoriske vansker, og skjelvinger i hendene blant både barn og 

voksne med KS (Fjermestad et al., 2015). En annen mulig forklaring er knyttet til høy 

forekomst av overvekt blant menn med KS, hvilket var gjeldende for utvalget i min studie 

hvor utvalgets KMI var 29.2 kg/m
2
. Dette regnes som overvekt, og grenser til fedme. Det har 

blant annet blitt funnet en gjennomgående assosiasjon mellom overvekt og smerter i 

korsryggen hvor denne assosiasjonen er særlig sterk for kvinner (Shiri, Karppinen, Leino-

Arjas, Solovieva & Viikari-Juntura, 2010). Denne assosiasjonen tenkes å forklares av 

hormonelle forskjeller mellom genetisk typiske kvinner og menn hvor fettvev bidrar i større 

grad til kroppsvekt for kvinner enn for menn. Med hensyn til menn med KS har det blitt 

påvist både økt fettprosent og magefett sammenliknet med genetisk typiske menn (Chang et 

al., 2015). Når disse funnene ses i sammenheng kan det altså antas at smertene er en følge av 

overvekt som reflekterer hevet fettprosent og magefett. Likevel anses denne forklaringen som 

usannsynlig sett i lys av senere korrelasjonsanalyser hvor somatiseringsskalaen og kroppsvekt 

ikke korrelerte signifikant. Høy skåre på somatisering reflekterte også at utvalget oppga å 

være særlig plaget av verk eller ømhet i kroppen, og en opplevelse av å være svak i deler av 

kroppen. En mulig forklaring kan være redusert styrke i arm og benmuskulatur, samt økt 

forekomst av motoriske vansker blant personer med KS (Leggett, Jacobs, Nation, Scerif & 

Bishop, 2010). 

Symptomskalaen tvangssymptomer var også over klinisk grense. Mens flere psykiske 

plager er knyttet til KS i litteraturen har det sjeldent blitt rapportert tvangssymptomer. Der det 

har fremkommet hevet skåre på tvangssymptomer blant menn med KS har symptomene 

omhandlet tanker, og ikke handlinger. (Fisher et al., 2015). I denne studien var det særlig 

kognitive symptomer utvalget opplevde å være mest plaget av. Blant annet 

konsentrasjonsproblemer, og vansker med å huske. Selv om dette er spørsmål relatert til 

tvangssymptomer i SCL-90-R (Derogatis, 1994), er dette symptomer som opptrer ved mange 

andre tilstandsbilder som depresjon, schizofreni, ADHD, samt kognitive vansker ved 

nevrologiske skader og lidelser, og regnes ikke å være et symptom ved tvangslidelse 

(American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1993). Det kan derfor 

tenkes at en hevet skåre på tvangssymptomer reflekterer kognitive vansker eller andre 

tilstander. Blant annet møtte 63% av barn og ungdom med KS de diagnostiske kriteriene for 
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ADHD i en studie (Bruining et al., 2009), hvilket tyder på betydelig hevet forekomst. I den 

nåværende studien ble det ikke innhentet informasjon om tidligere stilte diagnoser, og SCL-

90-R er ikke utviklet for å fange opp plager knyttet til ADHD, hvilket gjør det vanskelig å 

utelukke høy forekomst ADHD som en mulig forklaring på den forhøyede skåren på 

tvangsskalaen. 

Det faktum at det ikke ble innhentet informasjon om eventuelle andre diagnoser enn 

KS gjør at andre forstyrrelser heller ikke kan utelukkes. Derimot gir SCL-90-R informasjon 

om symptomer på stemningslidelser og psykoselidelser hvor depresjonsskåren var signifikant 

høyere enn referansegruppens. Derimot var skårene på skalaene for paranoid tankegang og 

psykotisisme ikke signifikant forskjellige fra det normative gjennomsnittet. Psykoselidelser 

som mulig forklaring kan i lys av dette anses som usannsynlig. En virkning av depressive 

tilstander som forklaring kan derimot ikke utelukkes sett i lys av at funn som indikerer 

betydelig økt forekomst av depressive symptomer blant personer med KS (Turriff et al., 2011) 

samtidig som symptomskalaen depresjon var hevet. Det anses også som usannsynlig at 

plagene reflekterer faktiske tvangssymptomer da utvalget oppga å være lite plaget av trang til 

å utføre handlinger flere ganger eller på en bestemt måte. 

Et annet viktig funn var at flere symptomskalaer og symptombelastning var signifikant 

høyere enn normativt gjennomsnitt, med omtrent ett standardavvik. Skalaer under klinisk 

grense som var særlig forhøyede var angst, depresjon, og fobisk angst. Dette samsvarer godt 

med tidligere forskning på KS hvor høy forekomst av psykiske lidelser og plager relatert til 

angst og depresjon har blitt funnet i både kliniske og ikke-kliniske utvalg (DeLisi et al., 2005; 

Skakkebæk et al., 2018; Turriff et al., 2011). Dette funnet gir dermed ytterligere støtte til 

tidligere forskning hvor KS relateres til forhøyet grad av psykopatologi sammenliknet med 

genetisk typiske personer.  

4.2 Eksekutive funksjoner og evnenivå 

Det gjennomsnittlige generelle evnenivået til utvalget var likt referansegruppens og i 

tråd med dette ikke signifikant forskjellig, mens verbalt evnenivå var noe under, og ikke-

verbalt evnenivå var noe over. Kun ikke-verbalt evnenivå var signifikant forskjellig fra det 

normative gjennomsnittet. Det var omtrent ett standardavvik diskrepans mellom verbalt og 

ikke-verbalt evnenivå. Slik diskrepans har blitt beskrevet å være uvanlig ved evnenivå i den 

midtre delen av normalområdet eller høyere, og fremtrer hovedsakelig ved lavere generelt 
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evnenivå (Lezak et al., 2012). Sammenfattet var generelt og verbalt evnenivå blant menn med 

KS ikke signifikant forskjellig fra menn uten KS, mens ikke-verbalt evnenivå var signifikant 

høyere. Generelt og verbalt evnenivå som ikke er signifikant forskjellig fra normer, og 

diskrepans mellom verbalt og ikke-verbalt evnenivå samsvarer med tidligere funn. Menn med 

KS sitt generelle og verbale evnenivå har blitt funnet å ligge i den midtre delen av 

normalområdet, mens ikke-verbalt evnenivå har vært høyere enn verbalt evnenivå 

(Skakkebæk et al., 2015). I Skakkebæk et al. (2015) gjennomgang av evnenivået til menn og 

gutter med KS fremkom det variasjon i evnenivå imellom ulike studier, hvor de laveste er i 

det nedre normalområdet, og de høyeste i det midtre normalområdet. At evnenivået til 

deltakerne i denne studien tilhører studiene som rapporterer høyest evnenivå kan tenkes å 

forklares av rekruttering og ekskluderingskriterier hvilket omtales i mer detalj nedenfor. 

Menn med KS hadde derimot signifikant høyere ikke-verbalt evnenivå enn normgrunnlaget. 

Dette samsvarer også med tidligere funn hvor menn med KS har prestert over normativt 

gjennomsnitt på ikke-verbalt evnenivå i flere studier (Skakkebæk et al., 2015).   

Hypotesen om at menn med KS ville ha svakere eksekutive funksjoner enn 

normalutvalget ble delvis bekreftet. Utvalgets grunnleggende funksjoner som visuell 

skanning, visuomotorisk tempo, samt hurtig fargebenevning, og lesing av fargeord var 

signifikant svakere enn normativt gjennomsnitt, men med mindre enn ett standardavvik. 

Oppmerksomhetsspenn var ikke signifikant forskjellig fra det normative gjennomsnittet 

hvilket skiller seg fra tidligere funn som har indikert at barn og unge med KS har normalt, 

men under gjennomsnittlig oppmerksomhetsspenn (Ross et al., 2008; Ross et al., 2009). Med 

hensyn til noe svakere visuomotorisk tempo står dette funnet i motsetning til en tidligere 

studie hvor det ikke ble funnet signifikante forskjeller mellom menn med og uten KS (Boone 

et al., 2001). Samtidig er det viktig å understreke at forskjellene mellom menn med KS og 

normutvalget i min studie var liten. Tempo ved lesing av fargeord var også litt under 

normativt gjennomsnitt, hvilket også har blitt funnet i tidligere studier av menn med KS 

(Boone et al., 2001). 

Det at 40% av utvalget i denne studien hadde lese- og skrivevansker kan tenkes å være 

en mulig forklaring samtidig som testen sannsynligvis er for enkel til at lese- og skrivevansker 

gir utslag. Evne til hurtig fargebenevning var litt i underkant av normutvalget, men ikke 

betydelig. Lett redusert redusert tempo ved lesing av fargeord og benevning av farger i 

Stroop-testen har også blitt rapportert i tidligere forskning (DeLisi et al., 2005). 
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Sammenfattet viser funnene at menn med KS presterer litt under referansegruppens 

gjennomsnitt, og ikke har vesentlig svakere funksjon enn normutvalget på relativt enkle tester 

av kognitive funksjoner. Resultatene på tester som stiller krav til eksekutiv funksjon kan 

derfor anses som et valid utrykk for eksekutive funksjoner, og ikke andre funksjoner. 

Samtidig ble det også funnet at flere menn med KS enn i referansegruppen hadde skårer minst 

ett standardavvik under gjennomsnittet, hvilket indikerer at svakere grunnleggende funksjoner 

er vanligere blant menn med KS. 

Skårene for arbeidsminne for menn med KS var ikke signifikant forskjellig fra 

normutvalget. Dette funnet står i kontrast med tidligere funn som har vist nedsatt 

arbeidsminne hos menn med KS (Fales et al., 2003; Skakkebæk et al., 2013; Skakkebæk et 

al., 2017). En forklaring på diskrepansen mellom funnene i denne studien og tidligere studier 

kan være at arbeidsminne er nært knyttet til intelligens (Friedman et al., 2006) også for KS 

(Skakkebæk et al., 2017). Dette var også gjeldende for mitt utvalg. Utvalgets gjennomsnittlige 

FSIQ i denne studien var omtrent likt normgrunnlaget (101), mens FSIQ for menn med KS i 

Skakkebæk et al. (2017) var 87 (nær 1 SD under normativt gjennomsnitt). Det sterkere 

arbeidsminne i denne studien sammenliknet med tidligere studier kan reflektere at deltakerne 

hadde et høyere evnenivå. Funnene i denne studien står altså ikke nødvendigvis i kontrast 

med tidligere funn, men er heller forventet, og en mulig konsekvens av å ekskludere deltakere 

med FSIQ to standardavvik eller mer under gjennomsnittet.  

Det eksekutive målet utvalget presterte svakest på var fonemisk verbal flyt. Likevel 

var deres prestasjon innenfor ett standardavvik under gjennomsnittet. Tidligere funn har 

indikert at menn med KS har svakere verbal flyt enn genetisk typiske menn (Skakkebæk et 

al., 2013), mens andre studier ikke har funnet en signifikant forskjell (Boone et al., 2001). Det 

at også fonemisk verbal flyt i dette utvalget ikke var betydelig nedsatt er også i samsvar med 

tidligere funn som har indikert normal verbal flyt blant barn og ungdom med KS (Ross et al., 

2008; Temple & Sanfilippo, 2003). Årsaken til at fonemisk verbal flyt var deres svakeste evne 

kan tolkes i lys av at menn med KS har vansker med blant annet fonemisk prosessering, 

innhenting av ord fra langtidsminnet, og produksjon av ord (Skakkebæk et al., 2015). Det var 

også høy forekomst av lese- og skrivevansker i dette utvalget, hvilket kan tenkes å gi støtte til 

at dette funnet er drevet av ikke-eksekutive verbale vansker. 

Ved krav til inhibitorisk kontroll av automatiserte verbale responser (i.e., lese ord) var 

prestasjonen i KS-gruppen litt under normgruppens gjennomsnitt. Litt svakere inhibitorisk 

kontroll målt med Color-Word Interference Test hos menn med KS er i tråd med tidligere 
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litteratur hvor det også har fremkommet at menn med KS har større vansker med inhibitorisk 

kontroll enn genetisk typiske menn (Boone et al., 2001; DeLisi et al., 2005; Lee et al., 2011; 

Skakkebæk et al., 2014; Temple & Sanfilippo, 2003). Grunnet at Stroop-tester er verbale kan 

en mulig forklaring på funnene være at svakere prestasjon sammenliknet med typisk genetiske 

menn gjenspeiler verbale vansker. Derimot viste ikke senere analyser en signifikant 

korrelasjon mellom Stroop-testene og verbalt evnenivå. Samtidig har svakere inhibitorisk 

kontroll også blitt funnet blant menn med KS i en dikotisk lytte-øvelse hvor verbale 

ferdigheter ikke tenkes å påvirke prestasjon (Kompus et al., 2011). 

Mål på kognitiv fleksibilitet blant menn med KS i denne studien ga resultater 

antydningsvis under normgruppens gjennomsnitt (< ½ SD). Tidligere funn vedrørende 

kognitiv fleksibilitet blant både voksne og barn med KS har vært blandede hvor enkelte har 

funnet lavere kognitive fleksibilitet blant menn med KS (Skakkebæk et al., 2017) selv når det 

kontrolleres for sosioøkonomiske variabler og verbalt evnenivå (Lee et al., 2011), mens andre 

funn indikerer intakt kognitiv fleksibilitet (Temple & Sanfilippo, 2003) eller ingen 

signifikante forskjeller mellom menn med KS og kontroller (Boone et al., 2001; DeLisi et al., 

2005). En mulig forklaring på blandede funn kan være at utvalgene varierer i størrelse og 

alderssammensetning, samtidig som enkelte utvalg er rekruttert fra brukerorganisasjoner, 

mens andre er rekruttert gjennom fertilitetsklinikker. Likevel anvendes Trail Making Test i 

flere av studiene med ulike funn. 

Samtidig som verbal flyt, og inhibitorisk kontroll var lettere redusert, og arbeidsminne 

ikke var signifikant forskjellig, hadde en større andel personer med KS enn i normutvalget 

skårer på disse eksekutive funksjonene som lå minst ett standardavvik under gjennomsnittet. 

Dette tyder på at svakere eksekutive funksjoner er vanligere blant menn med KS, samtidig 

som de gjennomsnittlig fremstår lettere redusert. Dette funnet er i tråd med tidligere funn som 

har tydet på svakere arbeidsminne (Fales et al., 2003), verbal flyt (Skakkebæk et al., 2013), og 

inhibitorisk kontroll (Boone et al., 2001) ved KS. Derimot hadde like mange menn med KS 

kognitiv fleksibilitet minst ett standardavvik under gjennomsnittet som i normutvalget. Ut fra 

dette funnet fremstår ikke svakere kognitiv fleksibilitet å være et problem ved KS, og inngår i 

funn som indikerer intakt kognitiv fleksibilitet ved KS (Temple & Sanfilippo, 2003). 

Sammenfattet var resultatene både for baseline- (ikke-eksekutive tester) og eksekutive 

tester litt svakere enn for normutvalget, men langt fra det som regnes å være eksekutiv 

dysfunksjon. Samtidig hadde flere menn med KS enn i referansegruppen svake 

grunnleggende- og eksekutive funksjoner. Generelt og verbalt evnenivå var ikke forskjellig 
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fra normutvalget, mens ikke-verbalt evnenivå var høyere. Funnene gir altså medhold til 

hypotesen om litt svakere eksekutive funksjoner og enklere ikke-eksekutive funksjoner blant 

menn med KS, samt normalt evnenivå med diskrepans mellom verbalt og ikke-verbalt 

evnenivå. En vesentlig begrensning i tolkningen av funnene er at utvalget ikke ble 

sammenliknet med en kontrollgruppe.   

4.3 Sammenhengen mellom eksekutive funksjoner 

og psykiske plager ved Klinefelters syndrom 

Den tredje hypotesen var at det kom til å være en signifikant korrelasjon mellom 

psykiske plager og eksekutive funksjoner blant menn med KS. I denne studien fremkom det 

kun et fåtall signifikante korrelasjoner. Det fremkom moderate signifikante korrelasjoner 

mellom somatisering og fonemisk verbal flyt, angst og arbeidsminne, og fobisk angst og 

inhibitorisk kontroll. Korrelasjonen mellom somatisering og fonemisk verbal flyt, og angst og 

arbeidsminne var negative, og dermed i forventet retning. Dette indikerer at de som 

rapporterte mer plager på somatiseringsskalaen hadde svakere fonemisk verbal flyt, og at de 

som rapporterte mer angstplager hadde svakere arbeidsminne. Det er ikke kjent at studier av 

sammenhengen mellom psykiske plager og eksekutive funksjoner ved KS har blitt gjort 

tidligere. Disse funnene er derfor de første av sitt slag og har ikke tidligere litteratur å støtte 

seg til. 

En mulig forklaring for den moderate sammenhengen mellom somatisering og 

fonemisk verbal flyt er at hevet skåre på somatiseringsskalaen reflekterer overvekt, som har 

blitt knyttet til redusert verbal flyt (Gunstad, Lhotsky, Wendell, Ferrucci & Zonderman, 

2010). Denne forklaringen anses derimot som usannsynlig sett i lys av at det ikke fremkom 

signifikante korrelasjoner mellom vekt og somatisering i senere analyser. Utvalget i denne 

studien rapporterte å være særlig plaget av smerter i rygg, og verk i muskler. En forklaring på 

relasjonen mellom somatisering og verbal flyt kan derfor være at smerter er relatert til svakere 

verbal flyt. En metaanalyse fant mild til moderat fall i inhibitorisk kontroll og kognitiv 

fleksibilitet, men rapporterte ikke om verbal flyt hos personer med kroniske smerter 

(Berryman et al., 2014). Funnene i min studie står ikke nødvendigvis i strid med funnene fra 

metaanalysen siden den omhandlet kroniske tilstander, og ikke uspesifikt ubehag i organer og 

muskulatur som det rapporteres om i SCL-90-R. Menn med KS har altså svakere verbal flyt 

ved mer rapporterte plager relatert til somatisering, uten at det med sikkerhet kan antydes hva 
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denne relasjonen gjenspeiler. Funnene antyder også at det er en moderat negativ sammenheng 

mellom angst og arbeidsminne blant menn med KS. Tidligere funn indikerer en sammenheng 

mellom generalisert angstlidelse og svakere verbalt arbeidsminne (Snyder et al., 2015), men 

litteraturen er begrenset om sammenhengen mellom arbeidsminne og angst. Derimot er det 

ifølge en metaanalyse et robust funn at et visst nivå av angst, uten at det er nødvendigvis er 

innenfor diagnostiske kriterier er knyttet til redusert arbeidsminne (Moran, 2016). 

Det var også en moderat negativ sammenheng mellom fobisk angst og generelt 

evnenivå, samt verbalt evnenivå. Det at lavere generelt og verbalt evnenivå henger sammen 

med økte psykiske plager relatert til fobisk angst kan forstås i lys av funn som indikerer at 

lavere IQ i barndommen har predikert agorafobi (Koenen et al., 2009). Relasjonen mellom 

fobisk angst og evnenivå kan derfor muligens antyde at lavere evnenivå fungerer som en 

risikofaktor for utvikling av fobisk angst, men med forbehold om at korrelasjonene i denne 

studien er fra en tverssnittstudie og ikke er basert på longitudinelle data. 

Sammenfattet ble det funnet delvis støtte for en sammenheng mellom svakere 

eksekutive funksjoner og mer psykiske plager blant menn med KS. Relasjonene som 

fremkom var fåtallige og moderate. En av relasjonene ble forstått å gjenspeile en relasjon 

mellom fysiske plager og eksekutive funksjoner, og de to andre var mellom angst og 

eksekutive funksjoner hvor tolkninger var begrenset av manglende litteratur å støtte 

tolkningene på. 

Egne analyser av delutvalget med klinisk betydningsfulle SCL-90-R profiler ble også 

gjennomført. Fra dette utvalget fremkom tre hovedfunn: (1) Sterke negative relasjoner 

mellom oppmerksomhetsspenn og symptomskalaene somatisering og angst, (2) En sterk 

negativ relasjon mellom arbeidsminne og angst, og (3) moderate til sterke negative relasjoner 

mellom psykiske plager og evnenivå. Det fremkom ikke signifikante relasjoner i forventet 

retning mellom psykiske plager og inhibitorisk kontroll eller kognitiv fleksibilitet. Gruppen 

med skårer over klinisk terskel på SCL-90-R utgjorde ikke hele utvalget. Derfor kan 

relasjonene som ble funnet her hovedsakelig tenkes å gjenspeile en sammenheng mellom 

psykiske plager og eksekutive funksjoner, men ikke nødvendigvis representere et KS-spesifikt 

funn. Samtidig vurderes dette funnet å være betydningsfullt for menn med KS da psykiske 

plager opptrer oftere i denne gruppen, hvilket også var gjeldende for dette utvalget. 

For gruppen med psykiske plager over klinisk terskel (64%) indikerte funnene redusert 

oppmerksomhetsspenn ved mer somatiske og angstrelaterte plager. Redusert 

oppmerksomhetsspenn ved høyere somatisering har også blitt funnet tidligere blant genetisk 
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typiske personer (Hall, Kuzminskyte, Pedersen, Ornbol & Fink, 2011). En mulig forklaring på 

denne relasjonen er ifølge Hall et al. (2011) blant annet at personer med fysiske smerter retter 

mye oppmerksomhet på de fysiske smertene samtidig som de prøver å rette oppmerksomheten 

mot ytre stimuli gjennom unnvikende mestringsstrategier som fungerer opprettholdende for 

kroniske smerter. Særlig relevant for KS er at Hall et al. knytter unnvikende 

mestringsstrategier opp mot svakere verbale evner. 

Redusert oppmerksomhetsspenn ved høyere angst er også et funn som går igjen i 

forskningslitteraturen. Blant annet har reviewstudier funnet en moderat relasjon mellom 

«enkle» former for arbeidsminne målt gjennom tallhukommelse forlengs og baklengs, og 

opplevd angst (Moran, 2016). Da det ikke ble gjort et skille mellom Tallhukommelse forlengs 

og baklengs i Morans (2016) studie kan funn og tolkninger antas å være gjeldende for 

relasjonen mellom angst og både oppmerksomhetsspenn og arbeidsminne med forbehold om 

at de ikke nødvendigvis er spesifikke. En mulig forklaring på relasjonen mellom angst, 

oppmerksomhetsspenn, og arbeidsminne som foreslås av Moran er en ond sirkel hvor svakere 

arbeidsminne er en risikofaktor for generell svekkelse i oppmerksomhet og andre kognitive og 

emosjonelle prosesser som hever risikoen for angst, som igjen reduserer kapasiteten i 

arbeidsminnet. 

Det fremkom også moderate til sterke negative relasjoner mellom psykiske plager og 

evnenivå i utvalget med klinisk betydningsfulle profiler. Relasjonen mellom evnenivå og 

psykiske plager gjaldt for generelt og verbalt evnenivå, men ikke for ikke-verbalt evnenivå, 

og andre SCL-90-R symptomskalaer og/eller GSI. En mulig forklaring på ulike relasjoner 

mellom ulike typer evnenivå, kan være at utvalget i denne studien hadde sterkere ikke-verbale 

enn verbale evner. Dette har også har blitt funnet tidligere blant utvalg med KS (Boone et al., 

2001). En måte å forstå denne relasjonen på kan være at relasjonen drives av lese- og 

skrivevansker i utvalget. Samtidig har tidligere funn ikke indikert mer psykiske plager som 

angst og depressive symptomer blant menn med lese- og skrivevansker (Nelson & Gregg, 

2010). Lavere generelt evnenivå ved mer psykiske plager er et funn som samsvarer godt med 

tidligere forskning på relasjonen mellom evnenivå og psykiske lidelser (Koenen et al., 2009; 

Mortensen, Sorensen, Jensen, Reinisch & Mednick, 2005; Zammit et al., 2004). En mulig 

forklaring på denne relasjonen er at generelt evnenivå i barndom predikerer psykiske lidelser i 

voksen alder, deriblant schizofreni, depresjon, og angstlidelser (Koenen et al., 2009). Med 

utgangspunkt i en slik forklaring anses altså lavere generelt evnenivå å være en risikofaktor 

for utvikling av psykiske lidelser. Andre foreslåtte forklaringer er at generelt evnenivå og 
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psykiske lidelser påvirkes negativt av samme gener og miljøfaktorer, at personlighetstrekk 

relatert til psykiske lidelser virker negativt på kognitiv utvikling, eller at det å ha psykiske 

plager reduserer kognitiv fungering (Mortensen et al., 2005). I min studie ble ikke funnet 

signifikante relasjoner mellom psykiske plager og eksekutive funksjoner i forventet retning 

med unntak av arbeidsminne i utvalget med klinisk betydningsfull profil. En årsak til dette 

kan være at deltakere som ble rekruttert til studien hadde bedre kognitiv fungering, hvilket 

kan gjenspeiles i det gjennomsnittlige evnenivået til utvalget, som hører hjemme blant de 

høyeste rapportert i studier av menn med KS (Skakkebæk et al., 2015). 

Det vektlegges også at en viktig mulig forklaring av alle funnene fra 

korrelasjonsanalysene er at signifikansnivået ikke ble Bonferroni-korrigert for de multiple 

parvise signifikanstestene, hvilket hever sannsynligheten for type I feil. Det kan derfor tenkes 

at relasjonene mellom de psykiske plagene og kognitive mål, både i hele utvalget og utvalget 

med klinisk betydningsfulle profiler, er tilfeldige. På bakgrunn av dette bør funnene tolkes 

med varsomhet inntil de eventuelt replikeres i fremtidige studier.  

4.4 Metodiske styrker og svakheter ved studien 

4.4.1 Utvalg og rekruttering 

En svakhet ved studien er at det endelige utvalget besto av kun 25 deltakere. Små 

utvalg er en vanlig utfordring i forskning på sjeldne diagnoser. I flere andre studier av menn 

og gutter med KS har utvalgene vært større (Boone et al., 2001; Ross et al., 2009; Skakkebæk 

et al., 2017). Det finnes samtidig flere andre studier av KS som har hatt like mange eller færre 

deltakere sammenliknet med denne studien (DeLisi et al., 2005; Fales et al., 2003; Fjermestad 

et al., 2015; Temple & Sanfilippo, 2003). Et lite utvalg som i denne studien medfører 

problemer med generaliserbarhet og tilstrekkelig statistisk evne til å oppdage signifikante 

funn. Et annet problem med generaliserbarhet er at utvalget ble rekruttert gjennom Frambu og 

Klinefelterforeningen i Norge. Dette kan ha medført flere deltakere med mer kliniske vansker 

knyttet til KS sammenliknet med hvis de ble rekruttert gjennom fertilitetsklinikker eller andre 

alternative kanaler som i andre studier av KS (Fales et al., 2003; Skakkebæk et al., 2014; 

Skakkebæk et al., 2013; Skakkebæk et al., 2018; Skakkebæk et al., 2017). Ekskludering av 

deltakere med generelt evnenivå som tilsier mulig psykisk utviklingshemming for å ivareta 

studiens validitet kan også ha bidratt til at det endelige utvalget var kognitivt sterkere enn 
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andre utvalg med KS. Det er kun kjent at ekskludering fra analyse på bakgrunn av lavt 

evnenivå har blitt gjort i én tidligere studie av KS (Fisher et al., 2015). En annen svakhet ved 

studien er at testosteronnivå ikke ble målt. Informasjon om stilte diagnoser for somatiske og 

psykiske lidelser, eller om deltakerne mottok behandling ved tidspunkt for testing ble heller 

ikke innhentet. Svakhetene ved at denne informasjonen ikke ble hentet inn er at det ikke kan 

kontrolleres for konfunderende faktorer som virker inn på psykiske plager og velvære. 

4.4.2 Testopplæring og testforhold 

En annen metodisk svakhet var at testadministratorer kun gjennomgikk kort 

testopplæring, og at det ikke ble sjekket at tester ble administrert i henhold til standardiserte 

instruksjoner oppgitt i manual. Samtidig ble testadministratorer informert om at det var viktig 

å forholde seg til testinstrukser. Videre var heller ikke testforholdende ideelle. Blant annet var 

belysning og luftkvalitet variabel grunnet tekniske vansker på Psykologisk institutt ved UiO i 

testperioden. En annen svakhet er at deltakerne gjennomførte nevropsykologisk testing etter 

sMRI og EEG, hvilket kan ha bidratt til trettbarhet. En annen mulig svakhet er at 40% av 

utvalget hadde lese- og skrivevansker. Dette kan ha påvirket validiteten til informasjon 

innhentet gjennom selvrapporteringsskjemaene hvor deltakere måtte forholde seg til mye 

tekst. Samtidig er SCL-90-R utviklet for å være lettlest (Derogatis, 1994), og 

testadministratorer var tilgjengelige for spørsmål under utfylling. Det antas derfor at dette 

ikke har vært av vesentlig betydning for besvarelsene.    

4.4.3 Måleinstrumenter 

Andre viktige svakheter ved studien var egenskaper ved måleinstrumentene som ble 

anvendt. Blant annet er normene i WASI fra 1990-tallet og er tilpasset en nord-amerikansk 

populasjon, hvilket kan ha ført til at det estimerte evnenivået til utvalget er kunstig forhøyet, 

og dermed gir problemer med validiteten (Siqveland et al., 2014). Samtidig kan det å anvende 

WASI ses på som en styrke og et nødvendig kompromiss da deltakerne måtte gjennomgå 

omfattende og langvarig testing på testdagen. Administrasjon av lengre versjoner av 

Wechsler-testene kunne være etisk problematisk, og medføre mindre valide funn som følge av 

utmattelse.  

Med hensyn til testing av eksekutive funksjoner kan det også argumenteres for at de 

standardiserte testene mangler økologisk validitet, og at selvrapporteringsmål som BRIEF-A 
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kunne blitt anvendt for å innhente informasjon om eksekutive vansker i hverdagen, og dermed 

heve den økologiske validiteten. En sentral innvending mot dette argumentet er at BRIEF-A 

baseres på amerikanske normer, og korrelerer med selvrapporterte plager på SCL-90-R 

(Lovstad et al., 2016). Det regnes derfor ikke nødvendigvis som en svakhet at eksekutive 

funksjoner kun ble målt gjennom standardiserte tester.  

4.4.4 Analyser 

En mulig svakhet ved korrelasjonsanalysene i denne studien er at det ble gjort enhalet 

signifikanstesting, hvilket ikke gjør det mulig å identifisere og tolke signifikante relasjoner i 

uforventet retning (A. Aron et al., 2013; Howitt & Cramer, 2010). Likevel ble enhalet 

signifikanstesting valgt da forskningslitteraturen utelukkende indikerer en negativ relasjon 

mellom psykiske plager og eksekutive funksjoner, og at en relasjon i motsatt retning ikke 

vurderes å ha meningsfulle kliniske implikasjoner, hvilket har blitt forslått å være et kriterium 

for enhalet testing (Ruxton & Neuhäuser, 2010). En styrke ved å bruke enhalet 

signifikanstesting er sterkere statistisk evne til å identifisere relasjoner i forventet retning, 

men samtidig kan dette øke sannsynligheten for Type-I-feil da hele alfaen ikke blir delt som 

ved tohalet testing. I videreføring av økt sannsynlighet for Type-I-feil ble alfaen heller ikke 

justert for multippel parvis signifikanstesting, altså Bonferroni-korrigert. Likevel ble dette 

vurdert å rettferdiggjøres da denne studien var av eksplorativ karakter. Med hensyn til 

Bonferroni-korreksjoner har det også vært rettet kritikk mot at metoden øker antall falske 

negative funn, altså Type-II-feil (Perneger, 1998). For strenge signifikanskriterier med et lite 

utvalg som i denne studien kunne dermed gjøre at viktige funn ble oversett, og virket mot sin 

hensikt i en utforskende studie.  

4.5 Kliniske implikasjoner 

Flere av funnene fra denne studien tyder på at menn med KS har somatiske plager som 

tolkes å være relatert vanlige fysiske plager ved KS. Funnene antyder også problemer med 

konsentrasjon og vansker med hukommelsen i hverdagen som kan være forenelig med ulike 

tilstandsbilder, slik som ADHD, i tillegg til vansker med angst og depressivitet. Viktige 

kliniske implikasjoner av disse funnene er at menn med KS bør motta et bredt og koordinert 

helsetilbud i både somatikk og psykisk helsevern. Det bør være fokus på livsstilssykdommer 

og psykiske plager med særlig vekt på hverdagslige vansker med opplevd nedsatt 
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konsentrasjon og hukommelse, samt stemningsleie. En stor andel av utvalget hadde klinisk 

betydningsfulle SCL-90-R-profiler, hvilket indikerer behov for utredning i psykisk helsevern 

ved påvist KS da betydelig hevet forekomst av psykiske plager blant både barn og voksne 

med KS er et gjennomgående funn i forskningslitteraturen. Det at 40% hadde lese- og 

skrivevansker tyder også på at spesifikke lærevansker bør utredes for ved diagnostisering av 

KS, selv blant voksne hvis det ikke har blitt utredet for tidligere. Funnene tyder ikke på at KS-

gruppen som helhet har vesentlig nedsatt eksekutiv funksjon eller generelt evnenivå, og at 

deres ikke-verbale evnenivå er vesentlig sterkere enn deres verbale evnenivå. Med hensyn til 

sistnevnte kan dette ha implikasjoner for pedagogisk tilrettelegging i form fokus på læring 

gjennom visuelle virkemidler og mindre tekst. Likevel må funnene tolkes med varsomhet sett 

i lys av svakheter med generaliserbarheten til utvalget i studien. Det at det var signifikante 

negative relasjoner mellom arbeidsminne og psykiske plager, samt evnenivå og psykiske 

plager antyder at kognitiv trening for enkelte kan være virksomt, eller at behandling for 

psykiske plager har positiv virkning på kognitiv fungering hos enkelte.  

4.6 Implikasjoner for forskning 

Sentrale svakheter ved denne studien var en manglende matchet kontrollgruppe, et lite 

utvalg som ble rekruttert gjennom kliniske nettverk og kompetansesentre, at ikke viktig 

bakgrunnsinformasjon ble innhentet, kort opplæring i bruk av utredningsinstrumenter, og at 

data om nevrokognisjon og psykiske plager ble innhentet etter langvarige sMRI og EEG-

undersøkelser. I fremtidige studier bør det derfor etterstrebes å rekruttere større utvalg og 

kontrollgrupper som er matchet etter demografiske variabler. Videre kan også fremtidig 

forskning dra nytte av å innhente bredt med bakgrunnsinformasjon da et bredt spektrum av 

plager opptrer hyppigere blant menn med KS. En annen implikasjon for fremtidige studier er 

at testing og innhenting av selvrapportering anbefales å gjennomføres av testadministratorer 

med lenger opplæring, og i egnede og standardiserte omgivelser. Studier av kliniske 

intervensjoner rettet mot psykiske plager hos menn med KS kan også være nyttig for å bidra 

til å forstå mekanismene mellom deres psykiske og kognitive vansker. Med hensyn til metode 

for analyse kan det også være interessant med fremtidige studier som anvender tohalete 

signifikanstester, og korrigerer alfa for multippel testing i henhold til Bonferroni metoden. 

Interessante funn i denne studien som kan være interessant å forske mer på er relasjonen 

mellom fysiske og psykiske plager hos menn med KS. Dette kan tenkes å være interessant 
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særlig fordi flere av plagene tolkes å være utrykk for fysiske plager, samtidig som det 

fremkommer mye psykiske plager. Det anses også som interessant for fremtidig forskning å 

undersøke forskjeller på menn med KS og kliniske plager, og de uten. Flere brede 

undersøkelser av eksekutive funksjoner blant menn med KS, og relasjonen mellom eksekutive 

funksjoner og andre kjennetegn ved KS bør også etterstrebes.  
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5 Konklusjon 

Funnene fra denne studien tyder på at menn med KS har mer psykiske og fysiske 

plager enn genetisk typiske menn. Menn med KS rapporterte å være særlig plaget av smerter i 

korsrygg, samt verk og ømhet i muskler, i tillegg til vansker med konsentrasjon og 

hukommelse. Over to tredjedeler av utvalget hadde psykiske plager av en grad som indikerte 

behov for videre utredning. Menn med KS hadde også litt svakere eksekutive funksjoner enn 

det normative utvalget. Likevel var KS-gruppens eksekutive funksjoner innen det midtre 

normalområdet. Det generelle og verbale evnenivået til utvalget var ikke signifikant 

forskjellig fra gjennomsnittet til det normative utvalget, mens ikke-verbalt var noe høyere. 

Det var samvariasjon mellom enkelte eksekutive funksjoner og enkelte psykiske plager, som 

ga delvis medhold til hypotesen om at svakere eksekutive funksjoner samvarierte med mer 

psykiske plager hos menn med KS. Det var også samvariasjon mellom psykiske plager og 

generelt og verbalt evnenivå som antydet at svakere evnenivå var assosiert med mer psykiske 

plager. Hos menn med KS som rapporterte psykiske plager tilsvarende klinisk område 

samvarierte også svakere eksekutive funksjoner og evnenivå med mer psykiske plager. 

Sammenfattet indikerer funnene fra denne studien at menn med KS som gruppe har lavere, 

men normale eksekutive funksjoner, mer psykiske plager enn genetisk typiske menn, samt at 

enkelte eksekutive funksjoner, og generelt og verbalt evnenivå er svakere hos menn med KS 

som opplever mer plager. Implikasjoner for kliniske tilbud for menn med KS er et behov for 

et koordinert helsetilbud i somatikk og psykisk helsevern, samt sterk indikasjon for utredning 

for psykiske plager ved påvist KS. For fremtidig forskning på KS anbefales det å ha større 

utvalg. Fremtidig forskning anbefales også å utforske relasjonen mellom eksekutive 

funksjoner og psykiske plager videre, i tillegg til hvordan fysiske og psykiske plager 

samhandler, samt heterogenitet hos menn med KS.  
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Appendiks 1 Skårer på SCL-90-R og 

råskårer fra nevropsykologiske tester 

Tabell 7. Deltakernes T-skårer på SCL-90-R. 

ID SOM TVA INT DEP ANG FIE FOB PAR PSY GSI 

1 76 63 49 59 62 53 56 65 58 63 

2 78 75 59 61 66 57 71 60 52 70 

3 70 75 72 78 67 61 71 74 71 73 

4 66 66 45 54 60 53 46 50 56 59 

5 60 75 71 67 53 53 64 67 58 68 

6 62 63 39 54 58 41 46 41 43 56 

7 62 72 59 59 58 68 70 50 58 64 

8 56 58 49 51 53 53 62 50 43 53 

9 59 77 55 68 68 69 64 59 58 68 

10 67 75 59 66 62 62 64 41 52 65 

11 71 60 59 55 65 57 67 56 56 64 

12 60 48 39 38 53 57 46 41 43 47 

13 77 80 64 71 69 61 72 64 58 73 

14 63 57 39 43 61 53 46 41 43 55 

15 76 75 72 74 75 62 67 71 66 74 

16 45 53 45 38 53 53 46 41 43 44 

17 45 53 55 48 49 53 46 50 43 47 

18 45 46 39 48 49 41 46 41 43 44 

19 64 63 52 60 64 61 56 41 56 61 

20 58 62 56 55 53 53 46 60 52 56 

21 70 70 61 63 64 65 46 50 52 63 

22 58 63 49 60 61 53 56 41 43 56 

23 64 66 45 55 58 53 46 41 43 59 

24 69 75 66 67 68 62 64 74 71 72 

25 68 75 65 64 66 61 71 60 58 68 

 

Merk: ID tilsvarer ikke kodenavn gitt under testing. Det er ikke mulig å knytte ID opp mot kodenavn gitt under 

testing av hensyn til konfidensialitet. SOM = somatisering, TVA = tvangssymptomer, INT = interpersonlig 

sensitivitet, DEP = depresjon, ANG = angst, FIE = fiendtlighet, FOB = fobisk angst, PAR = paranoid tankegang, 

PSY = psykotisisme, GSI = Global Severity Index. Alle skårer er oppgitt i T-skårer. 
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Tabell 8. Råskårer på nevropsykologiske tester 

  
  D-KEFS   

   
  WAIS-IV       WASI   

ID CWIT-1 CWIT-2 CWIT-3 CWIT-4 TMT-2 TMT-3 TMT-4 Ordlfyt THF THB THS MR TM OF LH 

1 42 29 63 82 37 23 96 14 7 6 6 42 42 52 31 

2 27 20 49 56 34 37 82 36 10 9 8 57 57 47 25 

3 39 25 71 96 44 42 100 12 7 6 9 16 16 39 24 

4 37 31 75 95 76 44 102 26 8 8 6 64 64 56 44 

5 27 19 48 65 33 34 91 33 12 11 6 43 43 65 31 

6 42 28 85 80 38 36 59 19 6 7 7 41 41 67 38 

7 23 28 50 60 38 29 86 16 12 10 10 33 33 61 37 

8 - - - - - - - 13 6 6 7 34 34 34 4 

9 33 26 40 53 34 36 71 45 11 7 8 43 43 52 27 

10 26 21 49 50 39 35 88 27 10 11 9 47 47 62 35 

11 37 27 54 60 50 45 112 28 8 8 7 31 31 56 41 

12 31 23 58 65 66 38 111 20 8 8 7 35 35 60 32 

13 28 19 48 58 47 45 64 25 8 8 10 51 51 59 31 

14 33 20 85 97 36 31 79 40 13 11 10 44 44 59 37 

15 30 21 53 64 21 43 68 34 6 6 8 56 56 42 20 

16 36 26 80 75 42 50 126 32 10 8 5 49 49 38 25 

17 27 21 56 63 47 26 60 54 10 10 10 57 57 59 42 

18 29 24 46 67 33 42 96 48 8 8 9 51 51 49 38 

19 33 20 83 62 24 24 75 35 11 10 10 56 56 60 31 

20 31 21 63 56 31 37 75 45 11 10 14 48 48 57 37 

21 37 24 64 92 28 19 99 41 7 5 9 60 60 60 34 

22 24 18 39 46 24 25 83 25 8 6 6 38 38 51 40 

23 33 28 67 95 25 59 82 22 8 10 7 49 49 52 40 

24 30 29 45 68 41 44 96 38 6 8 7 53 53 57 36 

25 52 35 80 74 39 42 84 25 7 6 4 48 48 55 29 

 

Merk: CWIT-1 er Color-Word Interference Test Betingelse 1 Benevne farger, CWIT-2 er Color-Word 

Interference Test Betingelse 2 Lese fargenavn, CWIT-3 er Color-Word Interference Test Betingelse 2 Lese 

fargenavn, CWIT-4 er Color-Word Interference Test Betingelse 4 Inhibering og Veksling, TMT-2 er Trail 

Making Test Betingelse 2 tallrekkefølge, TMT-3 er Trail Making Test Betingelse 3 bokstavrekkefølge, TMT-4 

er Trail Making Test Betingelse 4 tall- og bokstavveksling, Ordflyt er Verbal flyt Betingelse 1 Ordflyt, THF er 

Tallhukommelse forlengs, THB er Tallhukommelse baklengs, THS er tallhukommelse sekvensering, MR er 

Matriser, TM er Terningmønster, OF er Ordforståelse, og LH er Likheter. 
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Tabell 9. Gjennomsnittlig skåre (rangert fra høyest til lavere skåre) for testledd underordnet 

SCL-90-R skalaen Somatisering. 

Testledd M SD 

Smerter i korsryggen 

2.20 1.55 

Verk eller ømhet i musklene 

1.84 1.52 

Føler deg svak i deler av kroppen 

1.40 1.12 

Matthet eller svimmelhet 

1.32 1.38 

Nummenhet og prikking i deler av kroppen 

1.28 1.28 

Har kvalme eller urolig mage 

1.24 1.30 

Varme eller kuldetokter gjennom kroppen 

1.08 1.35 

Føler deg tung i armer og ben 

1.08 1.15 

Smerter i hjerteregionen eller bryst 

1.04 1.10 

Hodepine 

0.88 0.83 

Pustebesvær eller besvær med å få luft 

0.64 1.19 

Klump i halsen 

0.60 0.87 

Merk: Enhet for skåre er råskåre hvor 0 er minst, og 4 er mest plager.  

 

Tabell 10. Gjennomsnittlig skåre (rangert fra høyest til lavere skåre) for testledd underordnet 

SCL-90-R skalaen Tvangssymptomer. 

Testledd M SD 

Konsentrasjonsproblemer 

2.52 1.19 

Vansker med å huske saker og ting 

2.20 1.29 

Må kontrollere det du gjør en eller flere ganger 

1.88 1.36 

Føler at det er vanskelig å få ting gjort 

1.84 1.46 

Problemer med å kunne bestemme deg 

1.64 1.29 

Må gjøre ting meget langsomt for å være sikker på at det blir riktig 

1.32 1.35 

Blir "tom" i hodet 

1.16 1.18 

Bekymringer over slurv og uforsiktighet 

 

1.08 1.19 

Føler en slags trang mht. å måtte utføre visse handlinger flere ganger eller å 
måtte utføre dem på en helt bestemt måte, f.eks. berøre visse ting, telle eller 
vaske 

0.48 1.08 

Merk: Enhet for skåre er råskåre hvor 0 er minst, og 4 er mest plager.  
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Appendiks 2 Mål av inhibitorisk kontroll 
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Appendiks 3 Mål av kognitiv fleksibilitet 
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