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Sammendrag 
Tuberøs sklerose kompleks er en sjelden og medfødt diagnose som kan gi ulik grad av 

symptomer avhengig av omfang. Diagnosen er betegnet som sjelden, og man antar at ett 

tilfelle per 6000 fødsler er født med diagnosen, og man antar at det i Norge fødes fem til seks 

barn med diagnosen årlig. I Norge i dag har man registrert om lag 230 personer med tuberøs 

sklerose (Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser, 2017). Sykdommen kan 

kjennetegnes ved fysiske aspekter som knuter på neglene og hudforandringer, som 

angiofibromer (føflekklignende hudforandringer) og hvitlige pigmentforandringer (Norsk 

Helseinformatikk, 2019). Selv om de visuelle kjennetegnene fører med seg utfordringer, har 

symptomene i sentralnervesystemet fått mye fokus som følge av at disse kan være svært 

hemmende. Diagnosen assosieres med dannelse av svulster i ulike organer, og 

svulstdannelser i hjernen er representativt hos 90% av dem med tuberøs sklerose (Humphrey, 

Williams, Pinto & Bolton, 2003). Selv om alle  svulstdannelsene kan gi ulike former for 

plager, er det nok de nevrologiske og nevropsykologiske symptomene som oppleves mest 

hemmende for de som har diagnosen. 

 

Hovedmål for prosjektet var å undersøke hva som kjennetegner kognitive ferdigheter hos 

mennesker med tuberøs sklerose, og om disse kjennetegnene er gjennomgående hos individer 

med diagnosen. Gjennom systematiske søk etter fagartikler, og vurdering etter fastsatte 

inklusjons- og kvalitetskriterier, ble det funnet 27 artikler som omtaler kognitive ferdigheter 

forbundet med tuberøs sklerose kompleks.  

 

 Etter en systematisk koding av resultater, ble det gjort funn relatert til intelligens, eksekutive 

funksjoner, språk og akademiske ferdigheter, samt epilepsi, autismespekterforstyrrelser, 

ADHD og angst. Det ble funnet høy forekomst av psykisk utviklingshemming i de utvalgte 

studiene, ofte relatert til epilepsi og svulstdannelser. Vansker med dual-task-oppgaver og 

selektiv oppmerksomhet ble funnet, på tvers av ferdighetsnivå, og funn i mikrostrukturer i 

hjernen er funnet korrelert med arbeidsminnevansker og langtidsminne. Det blir rapportert 

om språklige vansker, der disse assosieres med psykisk utviklingshemming, svulstdannelser 

og ASD. Det rapporteres også om høy forekomst av akademiske vansker, og at dem det 

gjelder i liten grad blir kartlagt eller mottar faglig støtte.  
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1 Innledning 
 

Tuberøs sklerose kompleks (heretter tuberøs sklerose) er en sjelden og medfødt diagnose som 

kan gi ulik grad av symptomer avhengig av omfang. Diagnosen er betegnet som sjelden, og 

man antar at ett tilfelle per 6000 fødsler er født med diagnosen, og man antar at det i Norge 

fødes fem til seks barn med diagnosen årlig. I Norge i dag har man registrert om lag 230 

personer med tuberøs sklerose (Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser, 2017). 

Sykdommen kan kjennetegnes ved fysiske aspekter som knuter på neglene og 

hudforandringer, som angiofibromer (føflekklignende hudforandringer) og hvitlige 

pigmentforandringer (Norsk Helseinformatikk, 2019). Selv om de visuelle kjennetegnene 

fører med seg utfordringer, har symptomene i sentralnervesystemet fått mye fokus som følge 

av at disse kan være svært hemmende. Diagnosen assosieres med dannelse av svulster i ulike 

organer, og svulstdannelser i hjernen er representativt hos 90% av dem med tuberøs sklerose 

(Humphrey, Williams, Pinto & Bolton, 2003). Selv om alle  svulstdannelsene kan gi ulike 

former for plager, er det nok de nevrologiske og nevropsykologiske symptomene som 

oppleves mest hemmende for de som har diagnosen. Svulstdannelser i hjernen kan gi utslag 

som epilepsi, hyperkinetiske forstyrrelser, autismespekterdiagnoser, spesifikke kognitive 

lidelser og psykisk utviklingshemming, som alle i større eller mindre grad vil kunne påvirke 

hverdagen til den som er rammet (Humphrey et al., 2003). Sykdommens påvirkningsgrad er 

variabel. Man kan leve et tilnærmet normalt liv med tuberøs sklerose og enkelte kan leve med 

diagnosen uten å være klar over det, mens i andre tilfeller kan tuberøs sklerose føre til store 

kognitive vansker. 

 

På tross av det store omfang av vansker som knyttes til tuberøs sklerose, er 

nevropsykologiske vansker hos individer med diagnosen ofte uidentifisert og underbehandlet 

(de Vries et al., 2018).  Dette masterprosjektet vil forsøke å skaffe en oversikt over forskning 

på kognitive ferdigheter i tuberøs sklerose. Det at diagnosen er sjelden vil trolig spille inn på 

antall forskningsartikler, men det vil likevel gjøres et forsøk på å hente frem det som er 

relevant. Ved å få en oversikt over kognitive vansker som ofte er forbundet med tuberøs 

sklerose, kan dette gi en pekepinn på hvordan man best kan tilrettelegge for dem det gjelder. 
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Oppgavens problemstilling er som følger:  

 

”Hva kjennetegner kognitive ferdigheter hos mennesker med tuberøs sklerose? 

 

Med følgende forskningsspørsmål: 

1. Hva kjennetegner kognitive ferdigheter hos mennesker med 

tuberøs sklerose? 

2. Hvilke faktorer kan påvirke utviklingen av kognitive ferdigheter 

hos mennesker med tuberøs sklerose? 

 

Når man undersøker ferdigheter, er det også naturlig at man vil finne studier som omhandler 

vansker. Studier av vansker vil også kunne fortelle noe om ferdighetersnivå, så disse vil 

derfor også inkluderes i resultatene. 

 

I følgende kapittel vil det redegjøres for oppgavens teoretiske grunnlag, både relatert til 

tuberøs sklerose, og til kognitive ferdigheter og kognitive vansker. Videre i kapittel 3 

redegjøres det for metode, og i kapittel 4 presenteres resulaltater av søkeprosessen og 

kategorisering av studier. Deretter vil funn fra artikkelsamlingen presenteres og drøftes i 

kapittel 5. Det vil tas utgangspunkt i begge forskningsspørsmålene, og de ulike ferdighetene 

og vanskene vil drøftes hver for seg. Drøftingskapittelet avsluttes med en oppsummering av 

funn. Til slutt avrundes oppgaven i kapittel 6 med implikasjoner for praksis og studiens 

begrensninger, samt avsluttende kommentarer. 
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2 Teoretisk grunnlag 
Følgende kapittel vil redegjøre for prosjektets teoretiske grunnlag. Diagnosen tuberøs 

sklerose vil presenteres, samt de kognitive ferdighetene som knyttes opp mot oppgavens 

problemstilling. 

 

2.1 Tuberøs sklerose-kompleks 

Tuberøs sklerose er definert som en sjelden diagnose med grunnlag i antall registrerte tilfeller 

i Norge og på verdensbasis. I Norge regnes en diagnose som sjelden når det er færre enn 1 av 

10.000 personer som er rammet. På verdensbasis lever en million mennesker med tuberøs 

sklerose Per dags dato er det registrert rundt 230 tilfeller av tuberøs sklerose i Norge, men 

man antar at dette tallet i realiteten er høyere som følge av at mange kan leve med tilstanden 

uten å være klar over det.  Det anslås at om lag 4-9 av 100 000 har tuberøs sklerose, men at 

om lag halvparten av disse ikke er diagnostisert (Nasjonalt Kompetansesenter for Sjeldne 

Epilepsirelaterte Diagnoser, 2017).    

 

Diagnosen kan settes ved hjelp av genetisk testing, og dette er satt som et individuelt punkt i 

diagnosekriteriene. Dette for å sikre at man avdekker eventuelle genetiske avvik så tidlig som 

mulig hos dem man mistenker at har diagnosen. På denne måten kan behandling og tiltak 

igangsettes på et tidlig tidspunkt, og på den måten gi individer med tuberøs sklerose et 

utgangspunkt for best mulig utfall av sykdommen. I de fleste av tilfellene kan det påvises 

genfeil, og hos 1/3 er genfeilen nedarvet fra en mor eller far med tuberøs sklerose. I de 

resterende 2/3 av tilfellene er genfeilen nyoppstått som et resultat av en spontanmutasjon. 

Årsaken til at sykdommen oppstår, er at det finnes avvik i Tuberous Complex Gene 1 (TSC1) 

eller i Tuberous Sclerosis Gene 2 (TSC2). Denne varianten forårsaker at vekstregulering i 

cellene blir forstyrret, noe som igjen fører til svulstdannelser hos dem som er rammet. Man 

finner en genetisk feil i enten TSC1- eller TCC2- genet hos 85-90% av de som er rammet av 

sykdommen, mens hos de resterende 10-15% finner man ingen feil i disse to genene. I disse 

tilfellene mistenkes det at genfeilens opprinnelse ligger i såkalte somatiske mosaikker, ved at 

individet kan ha fått en nyoppstått genmutasjon i fosterlivet  (Nasjonalt Kompetansesenter for 

Sjeldne Diagnoser, 2017). De resterende diagnostiske kriteriene er basert på visuelle 

kjennetegn, som symptomer i hud og tenner, pigmentforandringer i hud (hypomelanotic 

macules), angiofibromer i ansikt og fibrøs hodeplakk, samt svulstdannelse på hud og negler 
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(Northrup, H. & Krueger, D. A., 2013). Tuberøs sklerose er en genetisk lidelse som kan 

forårsake tubere, en form for svulster, i deler av kroppens organer. Svulstene er såkalte 

hamartomer, eller godartede svulster, og kan oppstå i alle typer av vev og organer. Av de 

organene som er utsatt for svulstdannelser, er det nyrer, hud og hjerne som er hyppigst 

rammet hos de registrerte tilfellene av tuberøs sklerose, med en forekomst på 80-90 % (de 

Vries, Wilde, de Vries, Moavero, Pearson & Curatolo, 2018).   

 

2.1.1 Svulster  

Svulstdannelser i hjernen er representativt hos 90% av de med tuberøs sklerose, og svulstene 

er vanligvis plassert i frontal-, parietal- og temporallappen (Humphrey et al., 2003). Det er 

ulike former for svulster som følger med diagnosen, og hvilke typer som opptrer og antall 

varierer fra individ til individ. En form for svulster, kalt kortikale tubere, har oppstått allerede 

ved fødsel, og endrer seg ikke i størrelse. Antall, størrelse og lokasjon er varierende fra 

individ til individ, og denne formen for svulster forekommer hos 95% av de med Tuberøs 

sklerose. De kortikale tuberene antas å være relatert til de nevrologiske manifestasjonene 

forbundet med tuberøs sklerose, som anfall, kognitive vansker og atferdsforstyrrelser. En 

annen form for svulster, Subpendymale knuter, er rester av gliaceller som har plassert seg 

inntil ventrikkelveggen og er lett synlige på CT-bilder. Størrelsen på knutene varierer fra 

noen millimeter til noen centimeter, og opptrer hos omlag 80% av individene med tuberøs 

sklerose. De subpendymale knutene kan i enkelte tilfeller ekspandere utover sine egne 

begrensninger og utvikle seg til Kjempecelleastrocytom. Dette forekommer hos 10-15% av 

dem som har diagnosen, og skjer som oftest i løpet av livets to første tiår (Gallagher, Grant, 

Madan, Jarret, Lyczkowski & Thiele, 2010; Brandt-Hansen & Solhoff, 2007). 

 

Det er stor variasjon i forekomsten av svulster hos de som er rammet av tuberøs sklerose. I 

enkelte tilfeller finner man ingen, mens i andre tilfeller kan man finne opp mot 50 svulster 

(Bolton, Clifford, Tye, Maclean, Humphrey, Maréchal, Higgins, Neville, Rijsdjik, The 

Tuberous Sclerosis 2000 Study Group & Yates, 2015). Det at tuberøs sklerose i enkelte 

tilfeller opptrer helt uten svulstdannelser, kan være medvirkende årsak til at det ikke alltid 

blir oppdager at individer lever med diagnosen. Svulstdannelser i hjernen kan gi utslag som 

epilepsi, hyperkinetiske forstyrrelser (heretter ADHD), autismespekterdiagnoser (heretter 

ASD), spesifikke kognitive lidelser og psykisk utviklingshemming (Humphrey et al., 2003). 
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2.1.2 Epilepsi 

Epilepsi er den mest vanlige nevrologiske symptomet i tuberøs sklerose, hvor 60-90% av 

dem som har diagnosen også utvikler epilepsi i løpet av livet. 67% av individer med tuberøs 

sklerose opplever anfall, og mange av disse anfallsdebuterer i løpet av livets første leveår 

(Holmes, Stafstrom & The Tuberous Sclerosis Study Group 2007). Infantile spasmer er anfall 

som opptrer i løpet av livets første 18 måneder, og forekommer hos 15-20% av de som har 

tuberøs sklerose . Av alle som opplever infantlie spasmer, utgjør gruppen med tuberøs 

sklerose 7-25% (NKSED 2017; Norsk Helseinformatikk 2018). Prognosene for individene 

som opplever infantile spasmer har vist seg å være dårligere enn for de som ikke opplever 

infantile spasmer, ved at risikoen for å utvikle kognitive vansker tilsynelatende er større. 

Enkelte studier har vist at så mange som 64% av de som hadde opplevd infantile spasmer 

befant seg innenfor gruppen psykisk utviklingshemmede, med IQ<70 (Goh, S., Kwiatkowski, 

D. J, Dorer, D. J & Thiele, E. A. 2005).  

 

Uavhengig av infantile spasmer, har epilepsien som følger med tuberøs sklerose vist seg å i 

mange tilfeller være en utfordring. For individer med tuberøs sklerose er sjansen for å utvikle 

epilepsi etter å ha opplevd ett eneste anfall neste 100% (Goh et al. 2005). Den er ofte 

vanskelig å behandle, ofte alvorlig, og man klarer sjeldent å oppnå full anfallsfrihet. 

Epilepsien er i mange tilfeller av en progressiv variant, som har hyppigere anfall og som 

responderer dårlig på medisiner (Holmes et al. 2007). En tidligere anfallsdebut med dårlig 

anfallskontroll øker risikoen for kognitive vansker, blant dem alvorlig psykisk 

utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Det har likevel vist seg at om man klarer 

å igangsette behandling på et tidlig tidspunkt og få kontrollert anfallene, kan dette gi gode 

prognoser for dem det gjelder (Thiele, 2004).  

 

 

2.1.3 Kognitive tilleggsvansker 

Forekomsten av kognitive vansker forekommer hyppigere hos dem med tuberøs sklerose enn 

i samfunnet for øvrig, og blant disse er autismespekterforstyrrelse (ASD), hyperkinetiske 

forstyrrelser, språkvansker og angstproblematikk ofte omtalt. Det er som følge av dette 

utviklet en sjekkliste som kan benyttes i kartleggingen av den utsatte og deres familier, kalt 

TAND, og denne sjekklisten innebefatter seks undersøkelsesområder: atferdsstatus, 

psykiatrisk status, intelligensstatus, akademisk status, nevropsykologisk status og psykososial 
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status. Sjekklisten er utviklet som en strukturert samtaleguide, og kan fungere som en støtte 

når hjelpeinstansene skal planlegge tiltak og assistanse (de Vries, Whittermore, Leclenzio, 

Byars, Dunn, Ess, Hook, King, Sahin & Jansen, 2015). Tuberøs sklerose er en langsomt 

progredierende sykdom, noe som gjør tett oppfølging og jevnlig kartlegging nødvendig for å 

holde tritt med utviklingen. For barn og unge i skolealder vil jevnlig kartlegging være 

nødvendig for å kunne tilrettelegge best mulig i skolesammenheng. På tross av at det i senere 

år har vært et større fokus på denne gruppen av vansker som følger med diagnosen, viser det 

seg fortsatt at vansker relatert til TAND trolig er underrapportert og dermed er de også med 

stor sannsynlighet underbehandlet. 

 

 

 

2.2 Kognitive ferdigheter 

Oppgavens problemstilling ønsker å undersøke hva som kjennetegner kognitive ferdigheter 

hos individer med tuberøs sklerose. Det vil her redegjøres kort for hjernens funksjoner 

knyttet opp mot kognitive funksjoner. Deretter vil det redegjøres for de kognitive 

ferdighetsområdene intelligens, eksekutive funksjoner, språk og akademiske ferdigheter.  

 

Kognitive funksjoner er en gruppe av mentale funksjoner med betydning for tenkning, 

erkjennelse og kunnskapservervelse. Disse funksjonene omfatter persepsjon, 

oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, språk og problemløsing. De kognitive 

funksjonene er på sin side del av et kognitivt system, et system som behandler visse typer av 

informasjon som tanker, språk, sanseinntrykk eller minner. Kognisjon er på sin side definert 

som den mentale handling eller prosess av å tilegne seg kunnskap og forståelse gjennom 

tanker, erfaring og sansene, og man kan se på det som mentale prosesser relatert til input og 

lagring av informasjon og hvordan denne informasjonen benyttes til å veilede ens handlinger 

(Malt, 2017; Kjøll & Tranøy, 2018). Det vil videre redegjøres for hjernen og plassering av 

funksjoner, samt redegjørelser for de kognitive funksjonene som er satt som premiss for dette 

masterprosjektet, intelligens, eksekutive funksjoner, språk og akademiske ferdigheter. Disse 

er valgt ut som følge av at de er nært knyttet opp mot vansker som er regelmessig rapportert 

assosiert med tuberøs sklerose.  
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2.2.1 Hjernen og kognitive funksjoner 

Kognitive ferdigheter sier noe om evnen til å benytte seg av de kognitive funksjonene, og 

disse evnene er nødvendige for å utføre både enkle og komplekse oppgaver. Mange ser på 

menneskehjernen som et kognitivt system, mens noen har argumentert for at ulike deler av 

hjernen rommer ulike kognitive systemer. Hjernen er oppbygd av nervevev, og har som 

hovedoppgave å formidle og bearbeide signaler hovedsakelig fra nervecellene. De kognitive 

funksjonene i hjernen defineres ofte som de høyere funksjoner, og har ansvar for å 

sammenholde opplysninger fra de ulike sanseorganene, samt legge mer langsiktige strategier 

for språkfunksjoner, hukommelse, atferd, abstrakt tenkning og begrepsdannelse (Jansen & 

Glover, 2019).  

 

Figur 1: Den menneskelige hjerne, hentet fra OpenClipart-Vectors (2017): 

 

 

 

 

Hjernen består av to halvdeler, eller hemisfærer, der venstre hemisfære styrer høyre del av 

kroppen og høyre hemisfære styrer venstre del av kroppen. Hver hjernehalvdel er inndelt i 

fire lapper, frontallappen, temporallappen, parietallappen og occipitallappen. Hver av disse 

lappene opptrer i par, med et speilbilde av seg selv i motsatt hjernehalvdel. I de fleste tilfeller 

er den ene hjernehalvdelen dominerende, ofte venstre, og skader i denne del av hjernen vil 

kunne føre til svekkelse i intellektuelle funksjoner og språk (NHI, 2017; NHI, 2019).  

Frontallappen, også kalt pannelappen, er ansvarlig for korttidshukommelsen, og sørger for at 

flere tanker kan vurderes opp mot hverandre samtidig. En del av pannelappen er viktig for å 

kontrollere frivillige bevegelser, mens en annen del er ansvarlig for å gjøre om tanker til ord 
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og tale. Temporallappen, eller tinninglappen, er ansvarlig for å bearbeide hørselsinntrykk, og 

spiller også en viktig rolle for hukommelsen. Parietallappen, eller isselappen, er viktig i 

bearbeidelsen av sanseinntrykk, og i forbindelse med matematiske oppgaver og lesing. I 

Occipitallappen, eller bakhodelappen,  er det et synssenter som er ansvarlig for at 

synsinntrykk vurderes opp mot minner som er lagret i hjernen, og at disse synsinntrykkene på 

den måten blir lagret og vurdert (NHI, 2019). Se visuell oversikt i figur 1. 

 

 

2.2.2 Intelligens: 

Intelligens er en fellesbetegnelse for menneskers evne til oppfattelse, tenkning og 

problemløsning, med spesielt på områder der det finnes individuelle ulikheter (Raaheim & 

Teigen, 2018). Gottfredson (1997) definerte intelligens som noe som involverer evnen til å 

resonnere, planlegge, løse problemer, tenke abstrakt, tolke komplekse ideer, lære raskt og 

lære av erfaringer. Intelligens blir her ikke ansett som kun akademisk kunnskap, men 

reflekterer heller en bredere og dypere evne til å tolke omgivelsene. 

 

Det har blitt gjort flere forsøk på å identifisere den underliggende nevrale basisen for 

intelligens, men man har ikke lyktes å komme til enighet om dette. Undersøkelser har 

konfirmert forholdet mellom aktivitet i prefrontal cortex og prestasjoner i flytende 

ressonering, eksekutive funksjoner og oppgaver knyttet til arbeidsminnet. På samme måte har 

andre undersøkelser indikert at hjerneområder assosiert med verbale evner er plassert i 

spesifikke temporale og parietale områder. Det har blitt foreslått at heller enn å forsøke å 

finne ett spesifikt nevralt utgangspunkt for intelligens, bør man anse intelligens som 

variasjonen i individers evne til å benytte ulike deler av hjernen i utførelsen av en mental 

oppgave  (Duncan, Burgess & Emslie, 1995; Sowell, Thompson, Leonard, Welcome, Kan & 

Toga, 2004). 

 

Intelligens angis i intelligenskvotient (IQ), og IQ kartlegger individers prestasjoner sett i 

forhold til en referansepopulasjon og ut fra de ferdigheter som måles i en gitt test. Det kan 

være flere grunner til at individer utredes med IQ-test, og en slik utredning kan være med på 

å gi nyttig informasjon. Senere års utvikling har gitt muligheter til å kartlegge intelligens på 

flere områder og gi et bredere perspektiv på ferdigheter hos det enkelte individ.  
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Det finnes en rekke standardiserte tester man kan benytte for å måle intelligens, disse er 

gjerne oppdelt i ulike deltester og IQ beregnes som gjennomsnittsmål for alle testene (Sundet, 

2001). En utbredt måte å beregne IQ på, er basert på tanken om at befolkningens 

intelligensnivå er fordelt etter en tilnærmet normalfordeling, også kalt gauss-kurve. Den 

gjennomsnittlige intelligensen for en gitt aldersgruppe settes til 100, og standardavvikene 

settes på 15. Dette vil innebære at om lag 68% av befolkningen vil befinne seg i området 

mellom 85 og 115 i IQ-skåre, mens vel 2% vil få høyere IQ skåre enn 130 og vel 2% vil få 

lavere IQ-skåre enn 70. WPPSI, WISC og WAIS er alle eksempler på tester som kan benyttes 

i kartlegging av intelligens, der den totale skåren kan si noe om det generelle intelligensnivå. 

De ulike deltestene kan gi mer konkret informasjon som gir mulighet til å analysere 

evnenivået grundigere (Raaheim, Teigen & Ystenes, 2018; Raaheim & Teigen, 2016).  

 

Muligheten til å kunne måle intelligens kan ansees som en av psykologiens største 

prestasjoner, men har også vært gjenstand for mye kritikk. Kritikere har hevdet at det er 

umulig for en enkelt test å favne kompleksiteten i den menneskelige intelligens, og at 

intelligensskårer potensielt kan misbrukes. Det har likevel vist seg at resultater fra 

intelligenstester har fungert som en relativt god prediktor for karakterer i skolen, 

arbeidsprestasjoner og andre aspekter av suksess i livet (Gottfredson & Deary, 2004).  

 

Den delen av befolkningen som skårer under 70 på IQ-skalaen regnes som psykisk 

utviklingshemmede. Denne utviklingshemmingen er vedvarende, og i de fleste tilfeller et 

resultat av en diffus hjerneskade der frontallappen alltid er rammet. Hjerneskaden vil gi 

konsekvenser som rammer oppmerksomhet, hukommelse og psykomotorisk tempo, og samlet 

vil dette gi generelt nedsatt læringsevne. I henhold til ICD-10 er diagnosen en tilstand der den 

kognitive utviklingen har stanset opp eller er ufullstendig, og den er særlig karakterisert ved 

vansker med grunnleggende ferdigheter som språk, motorikk og sosiale ferdigheter. Det 

eksisterer fire grader av utviklingshemming, mild, moderat, alvorlig og dyp, og graderingen 

settes ut fra det kognitive evnenivået. Mild psykisk utviklingshemming omfatter individer 

med målt  IQ på mellom 50 og 69, og som vil kunne oppnå en mental alder på mellom 9 og 

12 år. Denne graden av psykisk utviklingshemming kan føre til enkelte vansker i 

opplæringssammenheng, men man kan likevel forvente å kunne få seg en jobb, fungere 

sosialt og å delta i samfunnet. Moderat psykisk utviklingshemming omfatter individer med 

målt IQ på mellom 35 til 49, og som vil kunne oppnå en mental alder på mellom 6 til 9 år. 

Individer med denne graden av psykisk utviklingshemming vil oppleve å ha en forsinket 
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kognitiv utvikling, men vil likevel kunne utvikle en viss grad av selvstendighet, språk og 

akademiske ferdigheter. Mennesker med moderat psykisk utviklingshemming vil ha behov 

for varierende grad av støtte i arbeid og hverdagsliv. Alvorlig psykisk utviklingshemming 

omfatter individer med en målt IQ mellom 20 og 34, og som vil kunne oppnå en mental alder 

mellom 3 og 6 år som voksne. Denne gruppen vil mest trolig være avhengig av kontinuerlig 

støtte gjennom hele livsløpet. Mennesker med dyp psykisk utviklingshemming vil ikke kunne 

oppnå en IQ høyere enn 20, og vil som voksne kunne ha en mental alder opp mot 3 år. Denne 

tilstanden setter alvorlige begrensninger for grad av selvstendighet, kommunikasjon og 

mobilitet, og de som er rammet vil ha et stort og kontinuerlig behov for støtte gjennom hele 

livsløpet (Lorentzen, 2008; ICD-10, 2016). 

 

 

2.2.3 Eksekutive funksjoner 

Eksekutive funksjoner betegner menneskers evne til planlegging, problemløsing, 

gjennomføring av oppgaver og regulering av egen atferd. De eksekutive funksjonene er 

viktige for fungering i interaksjon med andre mennesker, og grunnleggende for å mestre 

skole og arbeidsliv. Funksjonene er nært knyttet til hjernens frontallapp, nærmere bestemt de 

fremre områder kalt prefrontal cortex, og ved sykdom eller skade i denne delen av hjernen 

kan disse funksjonene svekkes. Eksekutive funksjoner representerer mentale prosesser som 

legger som å formulere mål, planlegge, organisere og initiere atferd, og bidrar i tillegg til at 

individer kan tilpasse atferd til en spesifikk kontekst eller oppgave (Cicerone, Dahlberg, 

Kalmar, Langebahn, Malec, Bergquist, Felicetti, Giacino, Harley, Harrington, Herzog, 

Kneipp, Laatsch & Morse, 2000).  

 

Eksekutive funksjoner kan defineres på ulike måter, og begrepet er en paraplybetegnelse for 

en rekke funksjoner og prosesser. Det er likevel generell enighet om at de eksekutive 

funksjonene består av tre grunnleggende funksjoner: inhibisjon og interferenskontroll, 

updating og kognitiv fleksibilitet (Miyake Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager, 

2000).  Inhibisjon involverer evnen til å kontrollere oppmerksomhet, atferd, tanker og 

emosjoner ved å overstyre interne behov eller eksterne fristelser, og heller gjøre det som er 

mer passende eller som det er behov for, mens interferenskontroll gir mulighet for selektiv 

oppmerksomhet, ved at man mestrer å fokusere på et ønsket mål og samtidig undertrykke 

annen stimuli. Updating betegner evnen til å overvåke og revidere informasjonen i 
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arbeidsminnet aktivt. Denne funksjonen assosieres med oppmerksomhetssystemet, som 

befinner seg i hjernens pannelapp, og innebærer at individet mester å overvåke og kode 

relevant informasjon en trenger for å løse en oppgave eller utføre en aktivitet. Når en blir 

presentert for ny og relevant informasjon, sørger oppdateringsfunksjonen for å revidere 

gammel og irrelevant informasjon og erstatte det med ny og relevant informasjon. Kognitiv 

fleksibilitet omhandler evnen til å aktivt kunne skifte mellom oppgaver, operasjoner eller 

regler, og handler i stor grad om valg av løsningsmetode, samt tilpasning til endringer og nye 

prioriteringer. Denne fleksibiliteten gir evne til å kunne adaptere nye regler og situasjoner 

raskt, og gir individet mulighet til å lære av sine feil og utvikle nye strategier (Diamond, 

2013; Miyake et al., 2000).  

 

 I tillegg til de grunnleggende eksekutive funksjonene, finnes det en gruppe eksekutive 

funksjoner som er mer komplekse og sammensatte. Disse krever kombinasjon og 

koordinering av de mer grunnleggende eksekutive funksjonene (Best, Miller & Naglieri, 

2011). I henhold til PASS-teorien til Naglieri (2003), utgjør disse komplekse eksekutive 

funksjonene planlegging (P), oppmerksomhet (A), simultan prosessering (S) og suksessiv 

prosessering (S). Denne teorien ble i utgangspunktet utviklet som et alternativ til tradisjonell 

måling av intelligens, og brukes for å måle kognitive prosesser som inngår i de komplekse 

eksekutive funksjonene. Planlegging innebærer evnen til å  velge gode strategier når en skal 

løse en oppgave, og er avgjørende i all aktivitet der individet må ta stilling til hvordan et 

problem skal løses. Her inkluderes det å lage, evaluere og gjennomføre en plan, sammen med 

intensjonalitet, impulskontroll og selvregulering. Oppmerksomhet innebærer evnen til å 

opprettholde fokusert selektiv oppmerksomhet over tid, med motstand mot ytre og indre 

distraksjoner. Simultan prosess er knyttet til bearbeiding av sanseinntrykk på måter som 

inkluderer deler til en helhet, og som innebærer bevissthet om at ulike fenomener har felles 

særtrekk og kan ha ulike relasjoner til hverandre. Suksessiv prosess er bearbeiding av 

sanseinntrykk i en suksessiv serie, der rekkefølge spiller en viktig rolle.  På samme måte som 

med simultan prosess, innebærer også suksessiv prosess persepsjon, koding og minne (Das, 

Naglieri & Kirby, 1994; Naglieri, 2003). 

 

Utviklingen av de eksekutive funksjonene er koblet til den generelle utviklingen av hjernen, 

og fra spedbarnsalderen og inn i voksen alder antas denne utviklingen å være relativt stabil 

(Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012). Det antas at kompleksiteten i de eksekutive 

funksjonene øker med alder, dette som følge av at det er funnet positive korrelasjoner mellom 
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eksekutive funksjoner og alder. Utviklingen av de mest grunnleggende funksjonene 

igangsettes allerede ved 12 måneders-alder, og etter hvert som alderen øker utvikles også de 

mer komplekse funksjonene (Kraybill & Bell, 2013; Diamond, 2013). Dette medfører at en 

eventuell testing av de eksekutive funksjonene må tilpasses aldersgruppen til individet som 

testes. 

 

 

2.2.4 Språklige ferdigheter 

Språk regnes som evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett 

individ til et annet. Språket er et verktøy som kan brukes på ulike måter, for eksempel ved at 

man kan benytte det til å forstå og håndtere egne følelser, uttrykke egen vilje, og til å utvide 

forståelsen av ulike situasjoner (Simonsen, Kjøll & Faarlund, 2018; Vetland, 2013). 

Språkområdene i hjernen er stort sett plassert på én side, og for høyrehendte er dette stort sett 

alltid på venstre side. Broca’s område, plassert i  i nederste del av frontallappen, er sentralt 

for dannelsen av ord, mens Wernicke’s område, plassert mellom temporallappen og 

isselappen, er ansvarlig for forståelse for det man hører og leser (Gjerstad, 2019; Jansen, 

2019). 

 

De fleste mennesker innarbeider seg språklige ferdigheter uten særlige vanskeligheter, og det 

er lett å glemme at språket er et komplekst system som består av flere komponenter.  Det å 

lære seg et språk har mange viktige funksjoner, både ved at man kan etablere og opprettholde 

sosiale relasjoner, dele og formulere tanker og meninger, samt det å kunne forstå seg selv, 

andre og verden rundt seg (Lind & Kristoffersen, 2014).  Språkutviklingen igangsettes 

allerede i spedbarnsalder, ved at barn blir oppmerksomme på språket som snakkes rundt dem. 

De begynner gjerne med å bable, både alene og til folk rundt seg, og bablingen ansees som 

svært viktig for den videre språkutviklingen ved at den gir øvelse i ulike uttalebevegelser og 

skaper bevissthet rundt språklyder. Utforskingen av språklyder fortsetter parallelt med den 

videre språkutviklingen. Denne delen av språkutviklingen anses også som sosialt viktig ved 

at barnet er i interaksjon med sine omgivelser, ofte ved hjelp av gester som benyttes for å 

kommunisere egne behov og følelser til omgivelsene. I løpet av barnets første leveår tilegner 

de seg også evnen til å kategorisere objekter og hendelser som ligner hverandre, og til å 

ubevisst statistisk analysere ulike erfaringer. De fleste barn forstår enkelte ord før fylte året, 

og rundt ett års-alder vil mange si sine første ord. Ved 18 måneders alder vil det 
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gjennomsnittlige barn ha et ordforråd på rundt 50 ord, og etter dette vil det skje en hurtig 

økning av ordforråd opp mot 20 måneders alder, ofte kalt ordspurten. Når barnet nærmer seg 

tre års-alder vil vokabularet være i sterk vekst, og språket brukes i samspill med andre. 

Ytringer blir lengre og komplekse, de behersker etter hvert enkelte grammatiske prinsipper, 

og blir mer bevisste på språkets form. Etter hvert vil barn kunne beherske et mer 

situasjonsuavhengig språk, de får et rikere ordforråd og ordrekkefølgen i setninger blir 

riktigere. I førskolealder begynner de fleste barn å forstå ord i overført betydning, og kan 

bruke språket som gjenstand i bevisst refleksjon. I denne alderen har de fleste barn utviklet 

språklig bevissthet, som igjen er et viktig utgangspunkt for lese- og skriveopplæringen 

(Simonsen & Gram, 2012; Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

Bloom & Lahey (1978) utviklet en språkmodell som viser til relasjonene mellom de tre 

hovedkomponentene i språket, innhold, form og bruk, og hvordan disse utvikles og forholder 

seg til hverandre. Innholdssiden refererer til semantikk, som igjen viser til språkets mening 

og innhold. Semantiske kunnskaper knyttes til samlet erfaringsbakgrunn og kognitiv 

kapasitet. Formsiden viser til fonologi, morfologi og syntaks, som er lingvistiske elementer 

som binder sammen lyder og symboler med mening. Bruk referer til språkets pragmatiske 

side, som omhandler evner og ferdigheter til å bruke språket i samhandling med andre. De tre 

komponentene samhandler med hverandre, og denne samhandlingen beskrives som 

representasjon for et godt integrert språk. Samhandlingen utarter seg på forskjellige måter til 

ulike tidspunkt i barnets språkutvikling, men er alle avhengig av hverandre. En slik 

inndeling av språkets komponenter kan legge grunnlag for å kunne beskrive språkutviklingen 

og for å kunne forstå og identifisere vansker med språket (Lyster, 2013; Bloom & Lahey, 

1978). 

 

 

2.2.5 Akademiske ferdigheter 

Akademiske ferdigheter faglig sett forstås i denne sammenhengen som ferdigheter i de to 

grunnleggende fagene lesing og matematikk.  

 

Utviklingen av matematiske ferdigheter starter for de fleste barn allerede i barnehagealder, 

der barna utvikler en grunnleggende forståelsen for tall (Göbel, Watson, Lervåg, & Hulme, 

2014). Denne grunnleggende tallforståelsen består flere faktorer. Symbolsk tallforståelse, 
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ikke-symbolsk tallforståelse, telleferdigheter og aritmetiske ferdigheter er grunnleggende 

ferdigheter som må være på plass for at barna skal mestre å etter hvert kunne sammenligne 

mengder og å tilegne seg en forståelse for plassverdisystemet (Aunio & Räsänen, 2015). For 

mange barn kommer disse grunnleggende ferdighetene av seg selv, drevet av interesse og 

nysgjerrighet. Det er likevel lagt statlige føringer gjennom Rammeplan for Barnehager 

(2017), der barnehagen skal legge til rette for at barna får kjennskap til og erfaring med 

matematikk og på den måten danne et grunnlag før de begynner på skolen. Den videre 

utviklingen skjer i takt med alder og forståelse. Tidlige matematisk-logiske prinsipper som 

evnen til å seriere, klassifisere, sammenlikne og å mestre en-til-en korrespondanse er andre 

viktige ferdigheter som barna tilegner seg og som bidrar til å skape en helhetlig matematisk 

forståelse. Det å lære seg plassverdisystemet er essensielt for å skape forståelse for at 

tallsymboler har ulik verdi avhengig av plasseringen på tallrekka, mens kjennskap til tallord 

og symboler, det å kunne tallrekka og kardinaltallforståelse, forståelse for tallenes verdi, også 

er svært viktige ledd i den matematiske utviklingen (Aunio & Räsanen, 2015). Matematikken 

er viktig både i skolen og i samfunnet generelt, ved at den kan ruste elevene med kunnskap 

som er nødvendig for å håndtere utdanning, privatliv og livet i samfunnet. Matematisk 

kunnskap er også viktig for å kunne følge samfunnets teknologiske og sosioøkonomiske 

utvikling, samt at denne kunnskapen kan skape forståelse for samfunnets politiske, 

ideologiske og kulturelle eksistens og utvikling (Niss, 1999). 

 

På samme måte som utviklingen av matematiske ferdigheter, starter utviklingen av 

leseferdigheter allerede før skolestart hos de fleste barn. Utviklingen av skriftspråklige 

ferdigheter har en språklig og en teknisk side. Emergent literacy referer til elevenes 

bevissthet om og erfaring med skriftspråket før de starter med den 

formelle leseopplæringen, og det kan være stor variasjon mellom elevenes erfaring med  og 

mestring av skriftspråklige ferdigheter før de begynner på skolen (Gabrielsen & Oxborough, 

2013). Leseutviklingen igangsettes ved at barnet begynner å lære ord og begreper. Etter hvert 

øker bevisstheten om lydene i språket, ved at en kan skille disse fra hverandre og at uttalen av 

ordene blir mer og mer tydelig etter hvert som bevisstheten øker. Denne språklige 

bevisstheten blir ofte beskrevet som den viktigste forutsetningen for den første 

leseopplæringen (Hulme & Snowling, 2014).  

Lesing blir omtalt som en sammensatt og komplisert ferdighet som bygger på en rekke 

avkodings- og forståelsesprosesser (Høien & Lundberg, 2012). Ehri (2005) beskriver lesing 

som en form for kommunikasjon, og lesingens fremste mål er å forstå det man leser. For å 
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legge et best mulig grunnlag for senere leseforståelse bør man i tillegg til automatiserte 

avkodingsstrategier, ha fokus på å gi eleven ordforråd og fagkunnskaper, slik at de best mulig 

kan mestre videre skoleløp. Gough & Tunmer (1986) sin teori om «The simple view of 

reading» har fotfeste innenfor leseopplæringen og leseforskningen. Sentralt i formelen er 

samspillet mellom avkoding og forståelse, der leseforståelse forklares som et produkt av 

avkoding og språkforståelse. Avkoding er lesingens tekniske side, og automatiserte 

avkodingsferdigheter er en forutsetning for å bli en god leser. Forståelsesprosessen krever 

andre kognitive ressurser, der leseren må tolke teksten i forhold til tidligere kunnskap og 

erfaringer (Frost, 2003). 

 

Ferdigheter i lesing spiller inn i de fleste fag. Elevene må kunne lese fagets tekster og 

lærebøker, og undersøkelser har vist at lærebøker fortsatt er skolens mest sentrale fagtekst 

(Skjelbred & Aamotsbakken, 2010). Lærebøkene er multimodale, og lærestoffet presenteres 

ved hjelp av mange ulike ressurser som krever en sammensatt lesekompetanse På høyere 

trinn er det en høyere grad av tekst og tekstbaserte oppgaver, og elevene må mestre må å lese 

og forstå for å kunne tilegne seg kunnskap i de enkelte fagene. I blant annet matematikkfaget 

er lesing en viktig brikke, ved at matematikkfaget er preget av sammensatte tekster som blant 

annet inneholder grafer, formler, tabeller, symboler og logiske resonnement 

(Kunnskapsdepartementet, 2015). Ved å benytte leseferdigheter i matematikken, kan 

individet sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhold, og mestre å 

sammenfatte informasjon fra ulike tekstelementer.  

 

 

 

2.3 Kognitive vansker 

Kognitive vansker er en samlebetegnelse som beskriver vansker i kognitive prosesser som 

kan påvirke evnen til å tilegne seg kunnskap og informasjon, samt hvordan man oppfatter og 

forholder seg til verden rundt (Trivedi, 2006). Det vil i følgende underkapittel redegjøres for 

vansker som kan påvirke kognitive ferdigheter som det ble redegjort for i foregående 

underkapittel. 
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2.3.1 Autismespekterforstyrrelser (ASD) 

Autismespekterforstyrrelse er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan 

manifestere seg på ulikt vis, og den graderes følgelig fra mild til alvorlig grad av 

utviklingsforstyrrelse. Fremtredende diagnostiske kjennetegn er sammensetningen av 

svekkelser i sosiale og kommunikative ferdigheter, grad av repetitivt begrensende handlinger, 

og repertoar knyttet til interesser og aktiviteter (Frith & Happé, 1994). Avvikene vurderes 

opp mot individets mentale modningsnivå, og symptombildet vil være ulikt avhengig av 

alder, kjønn og eventuelle tilleggsvansker. Diagnosen er regnet som medfødt, og oppstår som 

følge av en organisk betinget dysfunksjon som forårsaker feilutvikling i nervesystemet. 

Symptomer på ASD oppstår vanligvis i løpet av barnets tre første leveår, og et vesentlig 

kjennetegn er kvalitativ svikt i kommunikasjonsferdigheter som kan påvirke både verbal og 

ikke-verbal kommunikasjon (Helverschou & Steindal, 2011).  Kommunikasjonsvansker i 

ASD kan vise seg allerede i spedbarnsalderen ved en manglende bruk av peking og gester, og 

små barn med ASD tenderer mot å ha en begrenset språkutvikling som avhenger av 

intellektuelle evner. Mange utvikler likevel etterhvert et verbalt språk, men kan fortsatt ha 

store vansker med kommunikasjon. Vansker med sosial pragmatikk, som turtaking i samtaler 

og evnen til å sette seg inn i den andres situasjon, vansker med prosodi, tendenser til å dvele 

lenge ved enkelte emner, vansker med å forstå og uttrykke følelser, og vansker med å tolke 

non-litterært språk som ironi og sarkasme er hyppige fremtredende kjennetegn ved diagnosen 

(Krasny, Williams, Provencal, & Ozonoff, 2003; Kerbel & Grunwell, 1998; Shaked & 

Yirmiya, 2003; TagerFlusberg, 2003). Reseptive vansker forekommer hyppigere i ASD enn 

ekspressive vansker, men dette kan være et resultat av manglende sosial fungering og 

begrenset interaksjon med andre (Mody & Belliveau, 2013). Ved at barna strever med å 

forstå kodene i sosial interaksjon og kommunikasjon, kan dette altså resultere i at det 

oppfattes som at de ikke forstår det som det som blir sagt. I mange tilfeller vil disse vanskene 

med kommunikasjon og interaksjon med andre gjøre det vanskelig å forholde seg til 

omgivelsene for barn med ASD. Disse barna har ofte et ønske om å fungere sosialt, men 

manglende kommunikative evner og manglende forståelse for  interaksjon gjør dette 

vanskelig (Bauminger, 2003). Om lag halvparten av de som diagnostiseres med ASD har en 

psykisk utviklingshemming, og den delen av gruppen med IQ innenfor normalområdet 

karakteriseres som høytfungerende ASD. Denne gruppen kan likevel ha språklig relaterte 

vansker, særlig med sosial kommunikasjon og evnen til abstrakt tenkning (Sponheim & 

Gjevik, 2016). 
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2.3.2 Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) 

ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt 

konsentrasjonssvikt,hyperaktivitet og impulsivitet. Studier viser at genetiske faktorer har stor 

betydning forutvikling av ADHD (Faraone, Perlis, Doyle, Smoller, Goralnick, Holmgren & 

Sklar, 2005).Symptomene skal gi betydelige vansker i hverdagen og vises på flere 

livsarenaer.Symptomene må ha oppstått før 12-årsalder og vart i minst seks måneder, og man 

må utelukke andre årsaker som kan gi lignende symptombilde. ADHD deles inn i tre 

undergrupper: ADHD hovedsakelig hyperaktiv og impulsiv type, ADHD hovedsakelig 

uoppmerksom type og ADHD kombinert type. Hyperaktiviteten kan kjennetegnes som 

overdrevet kroppslig aktivitet med mye uro i hender og føtter. Ungdom og voksne har ikke 

det samme, høye aktivitetsnivået, men er ofte rastløse. Aktiviteten vil kunne variere med 

situasjonen, for eksempel ved kjedsomhet kan uroen og aktiviteten øke (American 

Psychiatric Association, 2013, Kadesjö, 2014). Impulsiviteten kan vises som at man handler 

før man har tenkt seg om, svarer før et spørsmål er ferdig stilt, blir raskt utålmodig og klarer 

ikke vente på tur, eller at man stadig har nye ideer og prosjekter som ikke avsluttes. 

Uoppmerksomheten kan vises ved at det kan være vanskelig å komme i gang med aktiviteter, 

at man enkelt mister fokus og har vanskeligheter med å konsentrere seg om en oppgave av 

gangen, noe som igjen kan føre til stadig bytte av aktivitet. Noen kan streve med å følge 

instruksjoner og ha utfordringer med å planlegging og organisering (American Psychiatric 

Association, 2013). Personer med ADHD uoppmerksom type forstyrrer sjelden sine 

omgivelser og kan derfor være vanskeligere å oppdage. 

 

 

2.3.3 Språkvansker  

Ved generelle språkvansker er problemene med å tilegne seg språket sekundære. Vanskene er 

da gjerne relatert til eksempelvis nevrologiske skader, hørselsvansker, munnmotoriske 

problemer, utviklingshemming, autisme eller ulike syndromer. Språkvansker er brukt som en 

samlebetegnelse på de varierte problemene vi finner hos barn som av ulike grunner ikke 

utvikler språket som forventet (Rygvold, 2004; Rygvold, 2012). Språkvansker kan 

hovedsakelig arte seg som problemer med å forstå og/eller produsere språk, og kan derfor 

beskrives som en brist i én eller flere av de språklige komponentene innhold, form eller bruk, 

eller i interaksjonen mellom dem (Rygvold, 2012).  
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American Speech-Language Hearing Association (1982) beskrev språkforstyrrelse som en 

svekket eller avvikende utvikling av forståelse og/eller bruk av det talte språk, skrevne språk 

og/eller andre symbolsystemer. Tilstanden kan innbefatte (1) språkets form (fonologiske, 

morfologiske og syntaktiske systemer), (2) språkets innhold (det semantiske system), og/eller 

(3) funksjonen til (bruken av) språket i kommunikasjon (det pragmatiske system). Vansker 

relatert til disse tre hovedfaktorene kan forekomme i en hvilke som helst kombinasjon. 

Språket kan beskrives som et system av symboler, og ifølge Ottem & Lian (2008a) kan 

språkvansker forstås som det å ha problemer med tilgangen til språksymbolsystemet. Følgene 

av dette kan være utfordringer med å uttrykke tanker, følelser og ideer tilstrekkelig, og 

vansker med å forstå andre. 

 

 

2.3.4 Angst 

En vanlig måte å forstå angstlidelser på, er ut fra disponerende, utløsende og vedlikeholdende 

faktorer. Én disponerende faktor knyttet til hvorfor angst oppstår er uheldige 

oppveksterfaringer, gjerne kombinert med visse temperamentstrekk (Mineka & Zinbarg, 

2006). Sistnevnte innebærer medfødt emosjonell reaktivitet og evne til selvregulering, for 

eksempel tilbøyelighet til å reagere med negativ affekt i utfordrende situasjoner. Når en 

person med denne form for vansker senere i livet møter stressende eller traumatiske 

hendelser, kan en angstreaksjon utløses. Hvordan personen i slike situasjoner forholder seg til 

angstsymptomet vil være av stor betydning for det videre forløp, dersom personen etablerer 

avvergelsesstrategier for å unngå at angsten skal komme igjen (for eksempel unngå 

situasjoner der angsten oppsto), vil dette øke risikoen for at angstsymptomet vedlikeholdes og 

forverres (Mineka & Zinbarg, 2006). Angst kan ha forskjellig uttrykk, men felles for disse er 

en ekstrem engstelse, uro eller redsel som oppstår, men som ikke er adekvat sett i forhold til 

den reelle situasjonen (Martinsen & Taube, 2009). Personen vil ofte føle trang til å flykte 

eller unngå den aktuelle situasjonen der angsten oppstår. Typiske reaksjoner på angst er 

kroppslige, som pustevansker, hjertebank, svette, muskelspenninger, svimmelhet eller frykt 

for å miste kontrollen. Ved noen angstformer oppleves panikk. Angsten kan knyttes til 

bestemte steder eller situasjoner (fobier), eller den kan være uspesifisert, der angsten har mer 

form som en konstant og urealistisk bekymring og grubling over alt som kan gå galt 

(generalisert angstlidelse) (Martinsen & Taube, 2009). 
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3 Metode  
Systematiske oversikter skal gi en oversiktlig oppsummering av funn fra tidligere utført 

forskning. Resultater fra ulike undersøkelser med samme formål skal presenteres og 

sammenlignes. For at en oversikt skal kunne kalles systematisk må den oppgi søkestrategi, 

inneholde klare inklusjonskriterier, og ha gjennomført en kvalitetsvurdering av de inkluderte 

studiene (Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, 2015). Når man sammenligner og 

sammenfatter forskning på denne måten, vil resultatene kunne være mer pålitelige og gi 

sikrere vitenskapelig kunnskap enn et forskningsprosjekt gir alene. Et større utvalg gir et 

større mangfold, og dette kan igjen gi et bedre utgangspunkt for generalisering av resultatene. 

Med utgangspunkt i en sammenfatning av den informasjonen som hentes ut, vil man kunne 

trekke slutninger ut fra studienes funn (Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, 2015). 

 

 

3.1 Prosjektets hovedmål 

Dette prosjektets hovedmål er å undersøke hva som kjennetegner kognitive ferdigheter hos 

mennesker med tuberøs sklerose, og om disse kjennetegnene er gjennomgående hos individer 

med diagnosen. I forkant av prosjektets oppstart, ble det undersøkt om det allerede eksisterer 

systematiske oversikter om tuberøs sklerose. Det ble funnet to systematiske oversikter i 

Cochrane Library, den ene omhandler bruk av Rapamycin og Rapalogs i behandlingen av 

tuberøs sklerose. De har her gjennomgått forskning som har sett på effekten av 

legemiddelene Rapamycin og Rapalogs i behandlingen av svulster (Sasongko, Ismail, Malik 

& Zabidi-Hussin, 2015). Den andre har gjennomgått forskning på behandling av infantile 

spasmer, et epilepsisyndrom som opptrer relativt hyppig i tuberøs sklerose (Hancock, 

Osborne & Edwards, 2013).  Det er skrevet en rekke review-artikler om diagnosen, men det 

ble kun funnet tre review-artikler etter søk i Google Scholar som omhandlet tuberøs sklerose 

og kognitive og atferdsmessige aspekter ved tuberøs sklerose (Prather & de Vries, 2004; 

Zaroff, Devinsky, Miles & Barr, 2004; Curatolo, Moavero & de Vries, 2015). Disse artiklene 

gir ingen systematisk presentasjon av studiene de omtaler, men formidler heller et 

sammendrag av funn relatert til tema i artikkelen. Det er derfor ikke trolig at det er 

gjennomført en systematisk oversikt med fokus på kognitive ferdigheter i tuberøs sklerose på 

et tidligere tidspunkt. En slik systematisk oversikt vil kunne være nyttig, både for de som 

lever med eller har barn med diagnosen, og for behandlere, hjelpeinstanser, barnehager og 
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skoler som søker en større forståelse for hvordan man best kan tilrettelegge for individer med 

tuberøs sklerose. I denne delen av masteroppgaven vil det redegjøres for søkestrategier, og 

kriteriene for utvalg av studier vil beskrives. Kvalitetskriteriene inkluderer ønsket 

forskningsdesign, inklusjons- og eksklusjonskriterier, samt kvalitetsmessige forhold som 

pålitelighet, gyldighet og evne til generalisering. Det er utarbeidet et skjema der alle artiklene 

er kodet inn, og der relevant informasjon kan hentes ut. Informasjonen fra kodeskjemaet 

benyttes i min drøfting av funn og resultater. 

 

 

3.2 Søkestrategier 

Søkemotorer ble valgt med utgangspunkt i databasene som er listet opp på fagsiden for 

Spesialpedagogikk på Universitetsbibliotekets nettsider. ERIC er en internasjonal database 

for pedagogisk litteratur utgitt av Educational Resources Information Center, PsycINFO er en 

internasjonal database for psykologisk litteratur utgitt av APA,  Educational Research 

Complete er en internasjonal database som dekker de fleste pedagogiske forskningsfelt, Web 

of Science er en tverrfaglig database, Idunn gir treff i nordiske tidsskrifter, Medline er en 

medisinsk database, EMBASE gir treff innen medisin, biomedisin, farmakologi og helsefag, 

Psychology Database gir treff på emner fra psykologiske og psykosomatiske publikasjoner, 

mens Science Direct er en omfattende og tverrfaglig database. I og med at Idunn 

hovedsakelig gir treff fra de nordiske landene, vil dette kunne ha innvirkning på antall treff. 

ERIC og Educational Research Complete er begge databaser knyttet til det pedagogiske 

forskningsfeltet, så det er interessant å se hvordan disse databasene påvirker antall treff når 

det allerede er påpekt fra forskerhold at forskningen på tuberøs sklerose og akademiske 

ferdigheter er mangelfull (de Vries et al., 2018). Det er ikke satt noen begrensning på 

utgivelsesår for å unngå å gå glipp av relevante studier. Søkene er primært rettet mot kilder 

som er tilgjengelig på nett, og primært fagfellevurderte forskningsartikler.  

 

I samarbeid med en bibliotekar ble det på forhånd satt opp en liste med søk som skulle 

gjennomføres i hver enkelt database. Tuberøs sklerose ble satt som uavhengig variabel, mens 

avhengig variabel var søkeord knyttet til kognitive ferdigheter. Det ble i forkant av 

søkeprosessen satt opp et skjema der både uavhengig og avhengig variabel var ført inn. 

Uavhengig variabel i hvert søk var ”TUBEROUS SCLEROSIS”/”TUBEROUS SCLEROSIS 

COMPLEX”, mens den avhengige variablene vekslet mellom en gruppe søkeord knyttet opp 
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mot kognitive ferdigheter. Uavhengig og avhengig variabel ble knyttet sammen med ”AND”, 

og i de databasene der dette var mulig ble søkene begrenset med ”keyword”, ”peer-reviewed” 

og ”research article”. Det ble benyttet samme søketermer i hver enkelt database, noe som kan 

være med på å gi et bilde av hvilke databaser som gir flest treff på de ulike søkene. 

”Tuberous sclerosis complex”, som er diagnosens fulle navn, ble satt som uavhengig 

variabel, men det ble også valgt å søke med ”Tuberous sclerosis” uten ”complex” for å se om 

dette ville gjøre noen forskjell i antall treff. På denne måten innhenter databasen alle treff 

som kan knyttes opp mot søkeordet. Selve søkeprosessen ble gjennomført i perioden januar 

2019 til mars 2019.  

 

Tabell 1: oversikt over søk og variabler 

Tuberøs Sklerose 

(uavhengig variabel) 

Kognitive ferdigheter 

(avhengig variabel) 

Tuberous Sclerosis Complex 

Tuberous Sclerosis 

Cognit* 

Neuropsychiatr* 

Intellect* 

Scholastic* 

Execut* 

Working memory* 

Language* 

Reading* 

Dysle* 

Mathematical* 

Dyscalc* 

 

 

 

3.3 Inklusjonskriterier  

Det ble i forkant av søkeprosessen utviklet et sett med inklusjonskriterier for bruk i 

utvelgelsen av publikasjoner. Det mest grunnleggende inkluderingskriteriet var at studiet 

omfattet personer med diagnosen tuberøs sklerose. Siden oppgavens problemstilling etterspør 

hva som kjennetegner kognitive ferdigheter hos personer med tuberøs sklerose, var det neste 

inklusjonskriterium om artikkelen tematiserer kognitive ferdigheter. Dersom så ikke var 
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tilfelle, ble artikkelen ekskludert. Oppgavens problemstilling søker å finne kognitive 

kjennetegn for tuberøs sklerose, og for å finne disse kjennetegnene er det naturlig å tenke at 

man må ha et sammenligningsgrunnlag. Neste kriterium var derfor at forskningen skulle 

inneholde en form for sammenligning, enten med den generelle befolkningen eller innad i 

tuberøs sklerose-gruppen. Videre inklusjonskriterium er at det ble søkt etter kvantitative 

undersøkelser. Når det gjaldt språk, ble det satt som siste kriterium at artiklene måtte være 

skrevet på engelsk eller et av de nordiske skriftspråkene, dette som følge av begrenset tid og 

manglende språkkunnskaper. Tabell 2 viser inklusjonskriteriene for denne undersøkelsen. 

 

Tabell 2: Inklusjonskriterier 

Populasjon  Individer diagnostisert med tuberøs 

sklerose 

Funn Kognitive ferdigheter: intelligens, 

eksekutive funksjoner, språk, 

lesing, matematikk 

Sammenligning  Sammenligning mellom personer 

med og uten tuberøs sklerose, 

sammenligninger individuelt hos 

dem som har diagnosen. 

Design  Primært kvantitative undersøkelser 

Språk  Engelsk, norsk, dansk og svensk 

 

 

 

3.4 Studienes kvalitet 

I en systematisk oversikt, er vurdering av kvalitet et viktig ledd i gjennomføringen. For å 

sikre god kvalitet, vil alle aktuelle artikler sjekkes opp mot et sett utarbeidede 

kvalitetskriterier. Ved å vurdere de ulike studienes kvalitet, kan dette hjelpe til i vurderingen 

av om man kan stole på resultatene (Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015). 

 

Det å sikre at inkluderte studier er av hensiktsmessig god kvalitet, er en viktig del av arbeidet 

med en systematisk oversikt, og studiene i denne systematiske oversikten vurderes etter på 

forhånd avklarte kvalitetskriterier. Dersom enkelte studier anses for å være for svake 
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kvalitetsmessig, ekskluderes disse fra oversikten. Det ble utarbeidet et gruppe punkter som 

sammen ville kunne si noe om kvalitetsnivået på aktuelle forskningsartikler. I tabell 3 følger 

kvalitetskriteriene som er utviklet for denne systematiske oversikten. Kvalitetskriteriene er 

basert på retningslinjer fra Helsebiblioteket.no (2016). 

 

Tabell 3: Kvalitetskriterier for inkluderte studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ønskelig med god validitet i vurderingen av studienes kvalitet. Validitet kan bety 

mange ting, men generelt sier validiteten noe om i hvilken grad funnene i studiene er gyldige 

og om resultatene i en undersøkelse kan tillegges selve undersøkelsen, og ikke ytre og 

ukontrollerbare faktorer (Drageset & Ellingsen, 2009; Kleven, 2008). I kvalitetsvurderingen i 

dette prosjektet vil det først og fremst være viktig å få bekreftet at artiklene ble 

fagfellevurdert før publisering (punkt 1). Det at problemstillingen er tydelig formulert vil bli 

ansett som et kvalitetstegn (punkt 2), og også om valget av studiedesign ansees som egnet til 

å besvare problemstillingen (punkt 3). Deretter vil det vurderes om studiene vurderes som 

pålitelige, med gode reliabilitetsskårer, uten tilfeldige og/eller systematiske målefeil (punkt 

4).  

 

1. Fagfellevurdert? Anonym kvalitetssikring 
av studier som følger 
bestemte 
kvalitetskriterier. 

2.  Er problemstillingen klart formulert? Kommer det tydelig frem 
av teksten hva forskerne 
ønsker å undersøke? 

3.  Er valgt design egnet til å besvare 

problemstillingen? 

Er valgt design 
hensiktsmessig for det 
som undersøkes? 

4.  Er resultatene pålitelige? Gode reliabilitetsskårer, 
standardiserte målinger 
uten tilfeldige og 
systematiske målefeil. 

5.  Er resultatene generaliserbare? Representativt utvalg 
uten skjevheter. Jo større, 
jo bedre. Dette øker 
overførbarheten til andre 
situasjoner. 
Virkelighetsnær kontekst. 
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Grad av indre validitet vil ha en sammenheng med både punkt 2, punkt 3 og punkt 4 i 

kvalitetsskjemaet, ved at graden av indre validitet kan si noe om resultatene er korrekte og 

gyldige for det studerte utvalget. Graden av indre validitet vil også kunne si noe om 

mulighetene undersøkelsene gir for at funnene skal kunne forklares gjennom antatt hypotese 

(Pripp, 2018). Graden av definisjonsvaliditet vil på sin side kunne si noe om i hvilken grad 

den valgte indikatoren faktisk måler det som undersøkelsen ønsker å måle, og kan dermed 

ansees som et mål på samsvar mellom indikasjonen og den teoretiske definisjonen av 

fenomenet. Studiene kan styrke den indre validiteten ved å minimere risikoen for mulige 

skjevheter (bias), som igjen vil kunne påvirke de endelige resultatene. Disse skjevhetene kan 

komme av unøyaktigheter eller feil i utvalget av undersøkelsesobjekter, i valg av 

undersøkelsesmetode eller i vurderingen av resultatene (Dahlum, 2018).  

 

Under punkt 4 vil også reliabiliteten til de aktuelle studiene vurderes. Begrepet reliabilitet 

omfatter målesikkerhet, og man må kunne stole på at dataen som fremlegges er nøyaktig for 

at resultatene av en studie skal kunne anses som pålitelig Dersom studiene kan vise til stor 

korrelasjon eller samsvar, øker reliabiliteten. Det samme gjelder om testen kan deles opp 

(split-half) og det er stor korrelasjon mellom de ulike delene. Reliabilitet viser også til om 

man får det samme resultatet om undersøkelsen gjentas på et senere tidspunkt. Dersom 

målingen varierer fra gang til gang, er målet lite reliabelt (Johannesen, Tufte & 

Christoffersen, 2016; Lund, 2002). Samtidig vil enkeltmålinger alltid kunne inneholde feil, 

men virkningen av dette vil kunne begrenses ved å gjenta de samme målingene flere ganger. 

Da vil eventuelle feil kunne variere begge veier rundt gjennomsnittet, og målefeilen omtales 

da som tilfeldig. Om målefeilen er skjev, vil den gjentagende vise for høy eller for lav verdi, 

og i slike tilfeller vil feilen ansees som systematisk (Svartdal, 2018). Reliabilitetsgrad kan 

blant annet undersøkes ved hjelp av reliabilitetskoeffisienten, som kan si noe om samsvaret 

mellom to tester. Graden av samsvar varierer mellom 0 og 1, der <0,7 ansees som god og 

>0,8 er tilfredsstillende (Drageset & Ellingsen, 2009; Malt, 2016).  

 

Den statistiske validiteten vil kunne si noe om det statistiske grunnlaget for å kunne trekke 

riktige konklusjoner. Statistisk signifikans oppgis gjennom p-verdi, og tar utgangspunkt i to 

hypoteser. Nullhypotesen tar utgangspunkt i at det er ingen forskjell eler effekt av en 

eksponering eller behandling, mens den alternative hypotesen oftest er en antakelse om at 

nullhypotesen ikke er sann. Sannsynligheten for at det man observerer eller større avvik fra 

nullhypotesen, med det utgangspunktet at nullhypotesen er korrekt, angis som p-verdi. Om 
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verdien er lavere enn en forhåndsspesifisert verdi, forkastes nullhypotesen og man sier at 

resultatet er statistisk signifikant. Denne statistiske validiteten vil kunne styrkes ved at det 

benyttes analyseredskaper som er tilpasset det man ønsker å undersøke, og også ved et større 

antall deltakere eller ved repeterte målinger (Pripp, 2015; Lund 2002).  

 

 Videre under punkt 7 vurderes om resultatene er generaliserbare. Her vil ytre validitet være 

en viktig faktor, ved at den kan si om resultatene fra studiene er generaliserbare og dermed 

kan overføres til andre lignende situasjoner. For å sikre den ytre validiteten, er det blant annet 

viktig at undersøkelsens utvalg er representativt. Denne representativiteten vil kunne påvirke 

grad av overførbarhet i resultatene fra utvalget til den faktiske populasjonen (Drageset & 

Ellingsen, 2009; Pripp, 2018).  

 

I kvalitetsvurderingen av hvert enkelt studie vil de første to punktene ansees som 

grunnleggende for å bli inkludert i oversikten. For de resterende punktene er det utarbeidet en 

gradering av kvalitet ut fra totalskåren. Tre skårer gir kvaliteten (mindre) god, fire skårer 

tilsvarer middels god, fem eller seks skårer tilsvarer god, mens seks til syv skårer tilsvarer 

(meget) god. 
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4 Resultater  
I dette kapittelet vil det først redegjøres for resultatene av søkeprosessene og antall funn i 

databasene. Deretter redegjøres det for utvalgsprosess og eventuell ekskludering, samt 

kategorisering av funn og kvalitetsvurdering. Funn fra de enkelte studiene vil presenteres og 

drøftes i kapittel 5. De inkluderte studiene er markert med * i litteraturlisten. 

 

Alle databasene ga treff på artikler om tuberøs sklerose. EMBASE  ga flest treff totalt, mens 

Idunn bare ga ett treff. Det ble valgt å søke med både ”Tuberous sclerosis complex” og med 

kun ”Tuberous sclerosis. Det var gjennomgående flere treff på ”tuberous sclerosis”, både 

alene og kombinert med andre søkeord. I Web of Science var gapet i antall treff på nesten 

4000, noe som tyder på at en større del  av forskningslitteraturen forholder seg til Tuberous 

Sclerosis som diagnoseterm. Dette kan føre til at man går glipp av nyttig litteratur om man 

kun søker med den offisielle diagnosetermen ”tuberous sclerosis complex”. Søketermene 

”COGNIT*” OG ”INTELLECT*” genererte i flest treff i alle databasene med unntak av 

Idunn, mens søketermene relatert til akademiske vansker (”DYSLE*”, ”MATHEMATIC*”, 

”DYSCALC*”, ”SCHOLASTIC*”) genererte i færrest treff når de ble kombinert med 

”tuberous sclerosis complex”/”tuberous sclerosis”.  Tabell 4 viser antall treff sammenlagt i de 

ulike databasene. 

 

Tabell 4: Antall treff i databasene. 

Database: Antall treff totalt: 

ERIC 15 

PsychInfo 309 

Educational Research 

Complete 

84 

Web of Science 914 

Idunn 1 

MedLine 564 

Embase 1411 

Psychology Database 71 

Science Direct 1437 
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Hovedvekten av treff omhandlet forskning på fysiske aspekter ved tuberøs sklerose, samt 

effekt av medisinering og kirurgisk behandling av epilepsi hos tuberøs sklerose-pasienter. 

Etter å ha gjennomgått treffene i de ulike databasene, ble det plukket ut 118 artikler med 

utgangspunkt i tittel og abstract.  Etter gjennomgang av inklusjonskriteriene, ble gruppen av 

artikler redusert til 27. Hovedårsak til eksklusjon var at artiklene ikke sa noe konkret om 

kognitive ferdigheter, andre ble ekskludert som følge av metode (ikke-kvantitativt), og noen 

var duplikater. Det var ulike studiedesign representert i utvalget, med henholdsvis ni 

kohortstudier, åtte case-control-studier, tre longitudinelle studier, to prevalensstudier, to 

tverrsnittstudier, ett survey-studie og ett prospektivt observerende studie.  Som omtalt, ble det 

ikke satt noen begrensning på tidspunkt for utgivelse. Det viste seg likevel at flesteparten av 

treffene hadde utgivelsesdato etter år 2000, noe som kan tyde på at forskningen på området 

av interesse har tatt seg opp etter dette tidspunktet. I utvalget av artikler som er inkludert i 

denne systematiske oversikten er kun to artikler fra før årtusenskiftet, mens de resterende 24 

artiklene er publisert mellom 2000 og 2018. Opprinnelsesland varierte, med en hovedvekt på 

europeiske land. England var sterkt representert med 11 artikler. En oppsummering av 

landtilhørighet følger: 

 

Tabell 5: Studienes opprinnelsesland 

Opprinnelsesland: Antall: 

England: 12* 

USA: 7 

Sør-Afrika: 1* 

Egypt: 2 

Italia: 1 

Polen: 1* 

Kina: 1 

Nederland: 1 

Canada: 1 

 

*Enkelte studier var utført i samarbeid mellom flere land. 
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4.1 Kategorisering av studier 

I følgende underkapittel vil studiene kategoriseres, og deretter vil det redegjøres for hvordan 

kvaliteten på inkluderte studier er sikret. Siden kognitive ferdigheter er et begrep som favner 

bredt, noe valgte studier bar preg av, har det blitt valgt å kategorisere utvalget i undergrupper, 

herunder Intelligens, Eksekutive Funksjoner, Språk og Akademiske ferdigheter. Artiklene 

plasseres i undergrupper ut fra hva resultatene kunne si noe om. Enkelte studier er, med 

utgangspunkt i funn, plassert i flere enn én gruppe. Gruppefordeling av studier følger under i 

figur 2: 

 

Figur 2: Kategorisering av inkluderte studier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kvalitetssikring av inkluderte studier 

Det å sikre at inkluderte studier er av hensiktsmessig god kvalitet, er en viktig del av arbeidet 

med en systematisk oversikt. Studiene bør vurderes etter på forhånd avklarte 

kvalitetskriterier. Dersom enkelte studier anses for å være for svake kvalitetsmessig, bør disse 

ekskluderes fra oversikten. Som beskrevet i metodekapittelet, ble det utarbeidet et knippe 

punkter som sammen ville kunne si noe om kvalitetsnivå. Først og fremst var det viktig å få 

bekreftet at artiklene var fagfellevurdert før publisering (punkt 1). Det at problemstillingen 
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var tydelig formulert ble ansett som et kvalitetstegn (punkt 2), og også om valget av 

studiedesign ble ansett som egnet til å besvare denne problemstillingen (punkt 3). Et 

prospektivt studiedesign var å foretrekke, ved at deltakerne i denne gruppen studier 

inkluderes før og følges frem mot utfallsmål (punkt 4). Deretter ble det vurdert om studiene 

ble ansett som pålitelige, med gode reliabilitetsskårer, uten tilfeldige og/eller systematiske 

målefeil (punkt 5), og om resultatene var generaliserbare (punkt 7).  De første to punktene ble 

ansett som grunnleggende for å bli inkludert i oversikten. For de resterende punktene ble det 

utarbeidet en gradering av kvalitet ut fra totalskåren. Tre skårer ville gi kvaliteten (mindre) 

god, fire skårer tilsvarte middels god, fem eller seks skårer tilsvarte god, mens seks til syv 

skårer tilsvarte (meget) god. 

 

Etter gjennomgang av hvert enkelt studie med bruk av kvalitetskriteriene, viste det seg at den 

gjennomgående kvaliteten er god. Samtlige studier var hentet fra anerkjente tidsskrifter, og 

var følgelig fagfellevurdert før publisering.  Alle artiklene hadde tydelig formulerte 

problemstillinger, enten formulert i abstract/forordet, i artikkelens innledning eller i et eget 

underkapittel kalt Hypotese eller Mål for studiet. Det var ønskelig at forskerne benyttet 

standardiserte måleinstrumenter. Alle studiene hadde valgt et design som var tilpasset det de 

ønsket å undersøke, selv om ikke alle metodene ga resultater som kunne si noe om kausalitet 

eller som var generaliserbare.  

 

Det var en overvekt av prospektive studier, med henholdsvis 18 prospektive studiedesign og 

syv retrospektive studiedesign.  Av de studiene som benyttet retrospektivt design, baserte syv 

av studiene funnene sine på medisinsk data om tuberøs sklerose-pasienter registrert ved 

bestemte klinikker eller i det internasjonale TOSCA-registeret.  Tre av disse studiene gjorde 

egne undersøkelser med utgangspunkt i dette materialet, mens to studier hadde som hensikt å 

gi en oversikt over utbredelsen av vansker med utgangspunkt i internasjonale registre. Det 

siste studiet med retrospektivt design var basert på en foreldreundersøkelse med 265 

respondenter som hadde ett eller flere barn med tuberøs sklerose. Studiens hensikt var ifølge 

forfatterne å belyse bredden i vansker hos barn med tuberøs sklerose.  

 

De resterende studiene ble vurdert på grunnlag av resultater, samt utbredelse av skjevheter i 

utvalgene som følge av studienes mulige begrensinger.  Flere av studiene påpekte at den 

mentale tilstanden til tuberøs sklerose-pasienter som medvirker i slike studier kan være 

påvirket av at de i stor grad er vervet til studien via sykehus/behandlingssentre, og at 
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deltakerne er personer med en større grad av kognitive vansker og som følge av dette ikke 

nødvendigvis er representative. På den annen side har flere av studiene kun respondenter med 

IQ innenfor normalområdet. Enkelte forskere påpekte også at studieresultatene kunne 

påvirkes av at utvalgene var små i forskningssammenheng. De har likevel gjort grep for å 

styrke validiteten, eksempelvis ved å benytte kontrollgrupper.  

 

Samtlige studier har oversiktlige og informative presentasjoner av resultater, og det er 

gjennomgående kontrollert for mulige bakenforliggende variabler. Diskusjonsdelene trekker 

paralleller til tidligere relevante funn, og sammenligner resultater der det er mulig. Samtlige 

studier er vurdert å besvare problemstillingen. Enkelte av studiene ble trukket en skåre som 

følge av små eller mindre representative utvalg. Tabell med oversikt over de inkluderte 

studiene og vurdert kvalitet ligger vedlagt i ”Vedlegg 1”. 

 

Funn fra artikkelsamlingen vil presenteres og drøftes i kapittel 5. 
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5 Drøfting av resultater 
Forskningen har vist at det er mulig å ha tuberøs sklerose og samtidig ha normale kognitive 

ferdigheter, men den generelle oppfatningen er at denne diagnosen i mange tilfeller kan føre 

med seg vansker i de kognitive funksjonene. Det er forhold ved tuberøs sklerose som vil 

kunne påvirke de kognitive ferdighetene i ulik grad, avhengig av eventuell opptreden og 

alvorlighetsgrad. Det vil i følgende kapittel gjennomgås funn fra de inkluderte studiene som 

er relevant for kognitive ferdigheter i tuberøs sklerose, samt diskuteres opp mot hverandre og 

relevant teori i lys av forskningsspørsmål 1 og 2. Funnene er sortert med utgangspunkt i de 

ulike kategoriene som ble presentert i metodekapittelet. I vedlegg 2 ligger skjemaer med 

resultatene det refereres til i drøftingen. 

. 

 

 

5.1 Kognitive ferdigheter 

De kognitive ferdighetene til mennesker med tuberøs sklerose vil kunne variere ut fra 

hvordan sykdommen rammer den enkelte. De ulike studiene i artikkelsamlingen rapporterer 

ulike funn, og resultatene vil i følgende underkapittel sammenfattes og drøftes ropp mot 

hverandre for å forsøke å finne noen felles kjennetegn på de kognitive ferdighetene hos 

mennesker med tuberøs sklerose. 

 

 

5.1.1 Intelligens 

I følge dette prosjektets artikkelsamling befinner andelen psykisk utviklingshemmede i 

tuberøs sklerose seg i et område mellom 25% og 95%, med en hovedvekt i området 40-60%. 

Som følge av dette er det er tydelig at det er en langt flere med psykisk utviklingshemming i 

gruppen med tuberøs sklerose enn i samfunnet for øvrig, der det estimeres at andelen psykisk 

utviklingshemming ligger på 1-3% (NAKU, 2018). Det pekes på flere årsaker som kan 

påvirke evnenivå hos individer med tuberøs sklerose, der noen er relatert til epilepsi og noen 

til faktorer relatert til tuberøs sklerose. Det vil videre redegjøres for de ulike faktorene, og 

drøftes hvordan de kan innvirke på intelligensnivå. 
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Epilepsirelaterte faktorer er hyppigst omtalt som påvirkningsfaktor, og det er flere 

fellesnevnere blant årsaksforklaringene. Tidlig anfallsdebut (Jozwiak, Goodman & Lamm, 

1998; Joinson, O’Callaghan, Osborne, Martyn, Harris & Bolton, 2003; Humphrey, Williams, 

Pinto & Bolton, 2004; Samir et al., 2011; Metwellay, Farghaly, Darweesh & Hamed, 2012; 

Bolton, Clifford, Tye, Maclean, Humphrey, le Maréchal, Higgins, Neville, Rijsdjik, The 

Tuberous Sclerosis 2000 Study Group & Yates, 2015; Overwater, Verhaar, Lingsma, 

Bindels-de Heus, van den Ouweland, Nellist, ten Hoopen, Elgersma, Moll & de Wit, 2016; 

Toldo, Brasson, Miscioscia, Pelizza, Manara, Sartori, Mantegazza, Vecchi, Nosadini & Gatta, 

2018) og infantile spasmer (Jozwiak et al., 1998; Joinson et al., 2003; Humphrey et al., 2004; 

Samir, Ghaffar & Nasr,2011; Bolton et al., 2015; Wang, Pang, Ma, Zhang, Liu & Zou, 2017) 

blir nevnt hyppigst som tilstander som assosieres med psykisk utviklingshemming. Infantile 

spasmer i seg selv har ikke nødvendigvis noen innvirkning på den videre kognitive 

utviklingen om det ikke finnes noen åpenbar årsak til spasmene og man kommer raskt i gang 

med behandling (Child Neurology Foundation, 2019). Hos personer med tuberøs sklerose 

utvikles ofte andre former for epilepsi parallelt med eller i etterkant av de infantile spasmene, 

som igjen føre til at den kognitive utviklingen påvirkes (Riikonen & Simell, 1990).  

 

Det har også har blitt hevdet at tidlig anfallsdebut og epilepsi, heller enn svulster, kan påvirke 

kognitivt nivå. Tilstedeværelsen av flere svulster kan likevel føre til at det oppstår epilepsi 

hos individer med tuberøs sklerose, som igjen kan påvirke kognitive ferdigheter (Goodman,, 

Lamm, Engel, Shepherd, Houser & Gomez, 1997). Dette harmonerer med funnene i studien 

til Joinson et al. (2003), der utvalget hadde 55% deltakere med IQ innenfor normalområdet. 

Denne gruppen hadde gjennomgående lavere IQ enn sine uaffekterte søsken, og reduksjonen 

i IQ-skårer var tydeligst hos gruppen med epilepsi. Likevel hadde også gruppen med normal 

intelligens uten epilepsi gjennomgående svakere IQ-skårer enn kontrollgruppen, og for denne 

gruppen blir svulster og svulstenes plassering foreslått som påvirkende faktor. Joinson et al. 

(2003) stiller likevel som følge av dette spørsmål ved om det er slik at det gjennomgående 

intelligensnivået hos individer med tuberøs sklerose har en tendens til å være lavere enn hos 

normalbefolkningen.  

 

En behandlingsresistent epilepsi, høy anfallsfrekvens og kontinuerlig epileptisk aktivitet 

rapporteres også som kjennetegn som assosieres med reduserte intellektuelle evner (Kopp,  

Muzykewicz, Staley, Thiele & Pulsifer, 2008; Samir et al., 2011; van Eeghen, Chu-Shore, 

Pulsifer, Camposano & Thiele, 2012; Wang et al., 2017, Toldo et al., 2018). En epilepsi som 
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ikke lar seg behandle er kjent for å kunne ha stor innvirkning på den som er rammet. Et mulig 

resultat av dette er nedsatte kognitive evner, noe som harmonerer med funnene av 

sammenhenger mellom behandlingsresistent epilepsi og svekkede intellektuelle evner 

(Pickrell & Smith, 2014). Temporallappepilepsi nevnes også som en faktor som har vist seg 

hyppigere hos dem med psykisk utviklingshemming og tuberøs sklerose (Kopp et al., 2008). 

Denne formen for epilepsi kan være svært alvorlig, særlig når den opptrer hos barn og når det 

foreligger fokale abnormiteter, som for eksempel svulster (Nickels, Wong-Kisiel, Modeley & 

Wirrell, 2012).  

 

Ellers nevnes flere ulike anfallsformer hos enkeltindivider, anfallenes alvorlighetsgrad og 

status epileptikus som faktorer som korrelerer med psykisk utviklingshemming (Bolton et al., 

2015; Wang et al., 2017). En epilepsi med et mangfold av anfallsformer er ikke uvanlig hos 

personer med psykisk utviklingshemming, og det kan også tidvis være utfordrende å skille 

hva som er anfall og hva som ikke er anfall som følge av at det er utfordrende for individene 

å videreformidle sine opplevelser av anfallet eller å registrere hva som foregår. Personer med 

utviklingshemming kan også oppleve en blanding av anfallstyper, særlig ved at generaliserte 

anfall ikke utvikler seg fullt ut og heller glir over i et neste anfall. Dette kan gjøre det 

vanskelig å gjenkjenne dette når det skjer (Nakken, 2010). Enkelte anfall av status epilepticus 

opptrer vanligvis ved tidvis forvirring og bevissthetsreduksjon, men kan også manifesteres i 

andre symptomer av mental og kognitiv karakter. Det at symptomene kan være diffuse, 

særlig i kombinasjon med en psykisk utviklingshemming, fører til at denne formen for 

epilepsi er hyppig underdiagnostisert og kan misoppfattes som resultater av de kognitive 

vanskene heller enn epileptiske anfall (Karlsen, Engelsen & Lillebø, 2000). 

 

Andre faktorer som nevnes som mulige årsaker til svekkede kognitive evner, er antallet 

svulster og svulstenes plassering (Joinson et al., 2003; Samir et al., 2011;  Metwellay et al., 

2012; Bolton et al., 2015). Svulster kan være med på å forverre en allerede skadelig epilepsi 

hos barn og ungdom med tuberøs sklerose. Om de subpendymale knutene er plassert  ved 

Foramen Monroi i den tredje ventrikkel og ekspanderer i størrelse, kan dette medføre 

problemer for gjennomstrømmingen av cerebrospinalvesken, som kan resultere i utvikling av 

hydrocephalus (Dahl, Bjørnvold & Selmer, 2010). Denne tilstanden kan ha motoriske utfall, 

gi nedsatt konsentrasjon og hukommelsesvansker, og om den opptrer side om side med andre 

vansker kan den være med på å komplisere sitasjonen ytterligere.  
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Autismespektrumforstyrrelser (ASD) nevnes også som en faktor som ofte assosieres med 

psykisk utviklingshemming i tuberøs sklerose (Seri, Cerquiglini, Pisani & Curatolo, 1999;  

de Vries, Hunt & Bolton, 2007; Jeste, Sahin, Bolton, Ploubidis & Humphrey, 2008). de Vries 

et al. (2007) fant at 66% av gruppen med psykisk utviklingshemming hadde en ASD-

diagnose, og at disse oftere hadde en historie med epilepsi og flere fysiske manifestasjoner 

som følge av tuberøs sklerose. Barneautisme er ansett som den gruppen som representerer det 

mest alvorlige avviket i ASD, og selv om det kan opptre på tvers av evnenivå har de fleste en 

psykisk utviklingshemming (Sponheim & Gjevik, 2016). Både Seri et al. (1999) og Jeste et 

al. (2008) har gjort funn som samsvarer med dette. Seri et al. (1999) fant at av syv deltakere 

med barneautisme, hadde fem psykisk utviklingshemming. Alle hadde debutert med epilepsi i 

spedbarnsalder, og hadde fokale markeringer i EEG. Jeste et al. (2008) fant at de med 

barneautisme hadde svakest skårer i tester av intelligens og var signifikant hemmet allerede 

før tre års-alder, mens de med andre ASD-relaterte diagnoser skåret noe bedre.  

 

Selv om store deler av resultatene befant seg i området rundt 50%, er det likevel noen av 

resultatene som skiller seg ut. Den studien med lavest andel psykisk utviklingshemming er de 

Vries & Watson (2008), der det oppgis at 25% av de 20 deltakerne skåret i området som 

kategoriserer for psykisk utviklingshemming. Når man ser på hvor de har hentet deltakerne 

sine fra, informerer de om at utvalget er vervet via et pågående genetisk epidemiologisk 

prosjekt i Storbritannia. Slike prosjekter har som formål å kartlegge hyppigheten av enkelte 

utgaver av gener eller sett av gener i ulike geografiske områder eller etniske grupper, og har 

som mål å inkludere og samle tilgjengelig informasjon om alle som er rammet av gitte gener 

innenfor et konkret geografisk område (Stoltenberg & Gedde-Dahl jr, 2016). Det er derfor 

naturlig å tenke at med dette som utgangspunkt, vil deltakerne i prosjektet ha større spredning 

når det kommer til hvor hemmet de er av diagnosen sin enn i de tilfeller der deltakere er 

vervet fra klinikker eller sykehus. Utvalget i prosjektet er av beskjeden størrelse, med kun 20 

deltakere. I forskning er det ønskelig med en viss størrelse på utvalget for å kunne oppnå 

representative resultater. Man sier gjerne at en tommelfingerregel er at viktige undergrupper 

bør være representert med 100 enheter, og med minimum 30 enheter (Johannessen, Tufte & 

Kristoffersen,  2016). I og med at tuberøs sklerose er en sjelden tilstand med relativt få 

berørte, kan dette ha vært med på å begrense muligheten for et større utvalg. Undersøkelsen 

hadde heller ikke som hovedmål å undersøke forekomsten av psykisk utviklingshemming i 

tuberøs sklerose, men hadde intelligens som en øvrig variabel.  Det har derfor vært andre 

hensyn som eventuelt har blitt tatt i vervingen av deltakere. Alle deltakerne befinner seg i 
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alder mellom seks og 16 år, altså på et relativt tidlig stadium i livet. Tuberøs sklerose er en 

langsomt progredierende sykdom, der tilstedeværende symptomer kan forverres og nye 

symptomer kan oppstå underveis (Brandt-Hansen & Solhoff, 2007). Dette vil over tid kunne 

føre til endringer i eksempelvis kognitive ferdigheter, og man kan ikke utelukke at 

deltakernes lave alder kan ha en innvirkning på summen av antall utviklingshemmede. Det er 

likevel andre undersøkelser av yngre barn som har motsatt resultat, der store deler av gruppen 

er svært hemmet allerede tidlig i livsløpet. Om man likevel legger alle faktorene sammen, 

kan det i dette tilfellet ha spilt en rolle.  

 

I den andre enden av skalaen finner man studiet til Jeste et al. (2008), der 95% av utvalget 

blir kategorisert med en psykisk utviklingshemming. Forskerne påpeker selv i artikkelen at 

det at utvalget er vervet via The Cambridge Tuberous Sclerosis Clinic for Infants kan være 

med på å påvirke funnene i studien. Barna, i alderen 18 til 60 måneder, er allerede pasienter 

ved klinikken, og man kan som følge av dette forvente at de er mer alvorlig rammet av 

nevrologiske symptomer enn tuberøs sklerose-gruppen for øvrig. Prosjektet har som mål å  

forsøke å kategorisere autisme hos barn med tuberøs sklerose, og som følge av dette har en 

større del av utvalget en ASD. Flere av studiene i denne systematiske oversikten peker på 

ASD som en faktor som kan påvirke intelligens hos mennesker med tuberøs sklerose (Seri et 

al. (1999), de Vries et al. (2007)), og dette kan derfor ha hatt en innvirkning på antallet med 

psykisk utviklingshemming i undersøkelsen. Forskerne har delt ASD-gruppen i to, der ene 

gruppen er kalt ASD og den andre gruppen er kalt Autism. Artikkelen oppgir ikke konkret hva 

som er utgangspunktet for denne grupperingen, men ut fra barnas lave alder, beskrivelsen av 

vansker og oppnådde resultater er det naturlig å tenke at Autism viser til diagnosen 

barneautisme. I henhold til ICD-10 er denne diagnosen ofte forbundet med en tidlig 

tilstedeværelse av atypisk eller hemmet utvikling som gjerne inntrer før tre års-alder (ICD-10, 

2016). Det oppgis også at 95% av deltakerne har en aktiv epilepsi, noe som igjen kan påvirke 

kognitiv fungering. Også dette utvalget er relativt lite, noe som igjen kan ha påvirket 

resultatene.  

 

Også Humphrey et al. (2004) hadde 95% med psykisk utviklingshemming i sitt studie av en 

gruppe barn mellom 11 og 37 måneder. Også dette utvalget ble vervet via The Cambridge 

Tuberous Sclerosis Clinic for Infants, og det oppgis at alle med unntak av ett barn hadde fått 

tuberøs sklerose-diagnose som følge av epilepsi. Det var også dette barnet som hadde IQ 

innenfor normalområdet. Gjennomsnittlig alder ved anfallsdebut for barna med epilepsi var 
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fire måneder, med et spenn fra én til 21 måneder. Tidlig anfallsdebut og infantile spasmer er 

tidligere vist å være sterkt korrelert med psykisk utviklingshemming i tuberøs sklerose 

(Leung & Robson, 2007; Prather & de Vries, 2004; Zaroff, Devinsky, Miles & Barr, 2004), 

og det kommenteres i artikkelen at det derfor ikke var uventet at forekomsten var stor. Det 

påpekes også at psykisk utviklingshemming var mer utbredt blant barna med TSC2-

mutasjoner, men utvalgets begrensede størrelse gjorde at det ikke var mulig å analysere den 

mulige assosiasjonen mellom genotype og intellektuell fenotype. Det kommenteres også at 

om utvalget hadde vært større, hadde de i større grad kunnet identifisere spesifikke kognitive 

styrker og svakheter og deretter relatere disse til nevroanatomiske og nevropsykologiske 

faktorer.  

 

 

 

5.1.2 Eksekutive funksjoner 

Det er flere av studiene i artikkelsamlingen som omtaler ferdigheter knyttet til de eksekutive 

funksjonene. Det er valgt å dele opp funnene i tre underkapitler, der funn relatert til 

oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet drøftes opp mot hverandre. 

 

 

Oppmerksomhet 

Funn som går igjen i flere av studiene, er vansker med selektiv oppmerksomhet og oppgaver 

knyttet til dual-task. Resultatene til de Vries, Gardiner & Bolton (2008) viser at 90% av 

deltakerne i utvalget med tuberøs sklerose hadde vansker med én eller flere av målingene av 

oppmerksomhet, selv når det ble kontrollert for IQ, kjønn og alder. Vansker med dual-task 

utmerket seg, selv i tilfeller der deltakerne fint mestret å utføre oppgavene hver for seg. 

Forskerne tilskriver dette en svekket prosesseringskapasitet, der det å skulle løse oppgaver 

simultant blir en for krevende oppgave. Tierney, McCartney, Serfontein & de Vries (2011) 

fant også vansker med dual-task som fremtredende i sine resultater. De tilskrev vanskene 

utfordringer med å fordele oppmerksomheten mellom to oppgaver, og opplevde også at 

deltakerne mestret oppgavene fint hver for seg. Denne formen for vansker kan knyttes opp 

mot svekkelser i arbeidsminnet, der det oppstår vansker når man midlertidig må lagre 

informasjon i arbeidsminnet samtidig som man må utføre mentale operasjoner der denne 

informasjonen inngår (Totland, 2003).  
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Utvalget til Harrison, O’Callaghan, Hancock, Osborne & Bolton (1999) besto av individer 

med tuberøs sklerose der alle hadde IQ innenfor normalområdet, og vansker med 

prosesseringshastighet presenteres som et gjennomgående funn i deres resultater. Av sju 

deltakere, var det kun to stykker som skåret innenfor normalområdet på alle testene, de 

resterende fem feilet på en eller flere av testene. Det ble ikke funnet noen korrelasjon mellom 

epilepsi og grad av vansker, som følge av at kun tre av deltakerne hadde epilepsi og to av 

disse viste ingen tegn til kognitive vansker. Antall og plassering av svulster blir assosiert med 

forekomst av vansker, selv om det også blir påpekt at flere av deltakerne som skåret godt på 

deler av eller alle testene også hadde forekomst av svulster. Det finnes ulike oppfatninger 

blant forskere av hvordan svulster kan påvirke kognitive ferdigheter i tuberøs sklerose. 

Enkelte studier hevder at antall svulster kan predikere kognitive ferdigheter, mens andre 

rapporterer om funn der individer med et minimum av svulster har svakere kognitive evner 

enn individer med mange svulster (O’Callaghan, Harris, Joinson, Bolton, Noakes, Presdee, 

Renowden, Shell, Martyn & Osbourne, 2004; Jambaque, Cusmai, Curatolo, Cortesi, Perrot & 

Dulac, 1991) . I denne studien fant Harrison et al. (1999) altså ingen signifikant korrelasjon 

mellom svulster og kognitive ferdigheter, men det faktum at de deltakerne som skåret under 

normalområdet også hadde flere svulster gjør at de ser disse tingene i sammenheng. 

 

Tierney et al. (2011) rapporterer også at gruppen med tuberøs sklerose var tregere i utførelsen 

av oppgaver relatert til dual-task. Denne tregheten kan også trolig tilskrives 

arbeidsminnevansker, der den manglende lagringskapasiteten skaper utfordringer for å kunne 

utføre oppgavene effektivt. En god kapasitet i arbeidsminnet er en viktig brikke i 

læringsprosessen, ved at det gjør at nervecellene kan være aktive og opprettholde informasjon 

til det er lagret i langtidsminnet. Et overskudd i arbeidsminnet gir også  rom for å vurdere 

sammenheng mellom enhetene, og på denne måten oppnå forståelse (Klingberg, 2012). For 

de som har redusert arbeidsminnekapasitet, vil evnen til å ta til seg, bearbeide og overføre det 

som er innlært til langtidsminnet være svekket. Forskning på grupper av barn uten tuberøs 

sklerose har vist at vansker med arbeidsminne kan resultere i svakere akademisk mestring, 

både for grupper med og uten psykisk utviklingshemming. Samme undersøkelser viste også 

at barn med intelligens innenfor normalområdet og med svekket arbeidsminne har større 

risiko for å streve på skolen, mens de med lav intelligens og likevel et velfungerende 

arbeidsminne kunne prestere langt over hva som var forventet som følge av dette (Maehler & 

Schuchardt, 2016).  
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Funnene til de Vries et al. (2008) og Tierney et al. (2011) harmonerer med Ridler, Suckling,  

Higgins, de Vries, Stephenson, Bolton & Bullmore, E. T. (2007) sine resultater. Funnene til 

Ridler et al. (2007) viste at tuberøs sklerose-gruppen var signifikant hemmet i tester av 

langtidsminne, arbeidsminne og spatialt arbeidsminne, på tross av at denne gruppen hadde IQ 

innenfor normalområdet. De undersøkte også mengde av grå og hvit substans i områdene 

thalamus, basal ganglia, insula og cerebellum, og fant at gruppen med tuberøs sklerose hadde 

redusert volum av både grå og hvit substans i alle områdene. De fant i tillegg redusert volum 

i hvit substans interhemisfæriske kanaler. Funnene korrelerte med resultater på gjennomførte 

minnetester, og kan tyde på at reduksjon i mengden grå materie kan knyttes opp mot 

selektive minevansker i tuberøs sklerose. Tilsvarende funn er også gjort i forskning på andre 

kognitive lidelser der man har sett på sammenhengen mellom grå substans og minnefunksjon 

(Benedict, Ramasamy, Weinstock-Guttman & Zivadinov, 2009). Ved bruk av MR-

undersøkelser av pasienter med multippel sklerose, fant man signifikante korrelasjoner 

mellom svekkelser i grå substans og svake resultater i minnetester. I tester av gjenfortelling 

eller ny lærdom var volumet av grå substans en sterk predikator for resultater.  

 

Minnetestresultatene til Ridler et al. (2007) på sin side viste ingen vansker med inhibisjon, 

prosesseringshastighet eller visuospatiale evner, noe som samsvarer funnene til de Vries et al. 

(2008) og Tierney et al. (2011) om at vanskene ikke ligger i å uføre de ulike oppgavene i seg 

selv. De kan heller understøtte teorien om at vansken ligger i kapasiteten i arbeidsminnet.  

Ridler et al. (2007) fant også vansker i det spatiale arbeidsminnet i gruppen med tuberøs 

sklerose. Det spatiale arbeidsminnet er ansvarlig for evnen til å opprettholde spatial 

informasjon aktivt i arbeidsminnet over en viss tid (Awh & Jonides, 2001). Spatial 

informasjon er informasjon som har med rom og orientering å gjøre, og inngår i aktiviteter 

som eksempelvis lesing, det å kunne forstå klokka og geometri, samt det å finne frem til dit 

en skal og å kunne orientere seg i kart. Forskning har funnet at spatiale og visuospatiale 

vansker kan assosieres med epilepsi. En studie av en gruppe barn med normal IQ og godt 

kontrollert epilepsi, fant at barna med epilepsi løste enkle tester av visuospatialt minne på 

nivå med kontrollgruppen, men strevde betraktelig mer enn kontrollgruppen når oppgavene 

ble mer avanserte (Myatchin & Lagae, 2010). I Ridler et al. (2007) sitt utvalg med tuberøs 

sklerose hadde 16 av 25 deltakere epilepsi, og seks av disse hadde hatt infantile spasmer. Det 

er derfor en mulighet for at det er epilepsien, heller enn tuberøs sklerosen i seg selv, som 

påvirker de visuospatiale ferdighetene. 
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de Vries & Watson (2008) undersøkte i sin studie sammenhengen mellom ferdigheter knyttet 

til selektiv oppmerksomhet, vedvarende oppmerksomhet og dual-task hos mennesker med 

tuberøs sklerose. Deres resultater viste at det er et betinget forhold mellom disse ferdighetene, 

ved at hemmet utvikling av ferdigheter som er forventet utviklet på et tidligere tidspunkt kan 

påvirke utviklingen i en oppmerksomhetskomponent som er forventet å utvikle seg på et 

senere tidspunkt. Dette betyr likevel ikke at om en komponent har en normal utvikling, så vil 

de andre to komponentene også utvikle seg normalt. De fant at i Tuberøs Sklerose kan det 

ikke utelukkes at forstyrrelser kan skje på ulike stadier i den kognitive utviklingen.  

 

Kopp et al. (2008) og Toldo et al. (2018) har begge oppgitt andelen deltakere med 

oppmerksomhetsvansker prosentvis, med henholdsvis 25% og 62%. I Kopp et al. (2008) sitt 

utvalg har 87,9% en aktiv epilepsi, og de oppgir behandlingsresistent epilepsi og høy 

anfallsfrekvens som sterkt korrelert med oppmerksomhetsvansker. I utvalget til Toldo et al. 

(2018) har 75% av utvalget en aktiv epilepsi, og 46,88% av utvalget har det som defineres 

som en alvorlig epilepsi basert på alder ved anfallsdebut, type epilepsi, anfallshyppighet og 

respons på behandling. En review-artikkel av Sánchez-Carpintero & Neville (2003) fant at 

oppmerksomhetsvansker forekommer hyppig hos barn med epilepsi, og at en tidligere 

anfallsdebut vil ha en større innvirkning på utviklingen av de ulike 

oppmerksomhetskomponentene. Det at omlag halvparten av utvalget til Toldo et al. (2018) 

har en behandlingsresistent epilepsi med tidlig anfallsdebut, kan ha vært med på å øke 

forekomsten av oppmerksomhetsvansker i denne gruppen. Det er likevel interessant at i 

utvalget til Kopp et al. (2008) er det også høy forekomst av tidlig anfallsdebut, med et 

gjennomsnitt på 0,9 år, og et gjennomsnittlig antall anfall per måned på 39,9. Dette kan tyde 

på at det også i denne gruppen er flere med en form for epilepsi som kan betegnes som 

alvorlig. Likevel rapporteres det at 37% av deltakerne har hatt mindre enn ett anfall de siste 

seks månedene, og det kan som følge av dette virke som denne delen av gruppen er godt 

medisinert. Sett sammen med den gjennomsnittlige anfallsfrekvensen, kan det virke som at 

deler av gruppen er alvorlig rammet, mens deler av gruppen er foreløpig anfallsfrie. 

 

Videre peker Toldo et al. (2018) på et høyt antall svulster (>30) som assosiert med vansker 

med oppmerksomhet. I deres undersøkelser har 90,63% av utvalget  kortikale tubere og 

71,88% subpendymale knuter. I Kopp et al. (2008) sitt utvalg er det oppgitt at 94,8% av 

utvalget har symptomer i hjernen som følge av TSC, noe som trolig inkluderer svulster uten 
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at dette er spesifisert. Undersøkelser har vist at det er en sterk sammenheng mellom 

nervesystemet og psykiatriske manifestasjoner, som igjen assosieres med manifestasjoner i 

hjernen (Kingswood, Bolton, Crawford, Harland, Johnson, Sampson, Shepherd, Spink, 

Demuth, Lucchese, Nasuti, Gray, Pinnegar & Magestro, 2016). Det at nevropsykiatriske 

symptomer opptrer i høyere grad hos den yngre gruppen med tuberøs sklerose, kan komme 

av at denne gruppen er mer utsatt for kjempecelleastrocytomer, altså ekspanderende knuter. 

Utvalget til Toldo et al. (2018) er mellom 1 år og 19 år, med en gjennomsnittsalder på 9,9 år, 

mens utvalget i Kopp et al. (2008) er mellom 6 måneder og 17 år, med et gjennomsnitt på 7, 

73 år. Dette vil si at begge utvalgene befinner seg i en alder der det utvikling av 

kjempecelleastrocytomer er en risikofaktor, og at denne formen for svulster kan ha hatt en 

innvirkning på resultater i begge undersøkelsene.  

 

Kopp et al. (2008) har et utvalg på 99, mens Toldo et al. (2018) har et utvalg på 32. Kopp et 

al. (2008) vervet utvalget sitt via en Psykologisk klinikk, mens Toldo et al. (2018) vervet 

utvalget sitt via et medisinsk senter med tertiær sykehusbehandling. En slik tertiær 

behandling ytes ved klinikker som har høy kompetanse og spesialisert utstyr. Dette kan tyde 

på at gruppen til Toldo et al. (2018) kan ha et mer krevende sykdomsbilde enn gruppen til 

Kopp et al (2008). Det kan likevel fremstå som at studienes utgangspunkt er relativt likt, med 

en ganske jevn fordeling av andel med epilepsi og svulstdannelser. Det kan derfor være 

størrelsen på utvalget som har vært utslagsgivende. Utvalget til Kopp et al. (2008) er over tre 

ganger så stort, noe som kan resultere i at den enkeltes resultater i studien til Toldo et al. 

(2018) vil kunne ha en større effekt på det totale resultatet i deres studie.  

 

 

Hyperaktivitet 

Et annen vanske innenfor eksekutive funksjoner som assosieres med tuberøs sklerose, er 

hyperaktivitet. Av de studiene som rapporterer funn av hyperaktivitet, ligger resultatene 

mellom 20,7% (Kingswood, d’Augéres, Belousova,  Ferreira, Carter, Castellana, Cottin, 

Curatolo, Dahlin, de Vries, Feucht, Fladrowski, Gislimberti, Hertzberg, Jozwiak, Lawson, 

Macaya, Nabbout, O1Callaghan, Benedik, Quin, Marques, Sander, Sauter, Takahashi, 

Touraine, Youroukos, Zonnenberg & Jansen, 2017) og 56% (de Vries et al., 2007). Det er 

flere faktorer som assosieres med hyperaktivitet, både epilepsi, kognitive og tuberøs sklerose-

relaterte faktorer.  
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Kopp et al. (2008) rapporterer at det i deres undersøkelser ble funnet sammenhenger mellom 

forekomsten av hyperaktivitet og behandlingsresistent epilepsi og høy anfallsfrekvens. Som 

tidligere nevnt, kan man tenke seg at den høye anfallsfrekvensen er et resultat av en epilepsi 

som er vanskelig å behandle. Disse to faktorene kan derfor sees i sammenheng. 

Undersøkelser av forekomst av ADHD hos barn med epilepsi har vist at en betraktelig høyere 

andel av disse barna kvalifiserer for en ADHD-diagnose sammenlignet med normalgruppen. 

Det er i utgangspunktet uoppmerksom ADHD som dominerer, men en studie av Sherman et 

al. (2007) fant at de med generalisert epilepsi, tidlig anfallsdebut og en generelt svakere 

fungering i de fleste tilfeller hadde kombinert type. Når den kombinerte typen forekom hos 

normalfungerende barn med generalisert epilepsi og tidlig anfallsdebut, fant de at den ofte 

var vanskeligere å behandle (Sherman, Slick & Conolly, 2007).  I Kopp et al. (2008) sitt 

utvalg befant rett over halvparten av utvalget seg innenfor normalområdet for intelligens, 

mens 87,9% hadde en historie med epilepsi. Det er derfor en mulighet for at epilepsien har 

spilt en rolle i forekomsten av hyperaktivitet på 35%. Studiet fant likevel at hyperaktivitet 

ofte var assosiert med psykisk utviklingshemming. Studier av grupper av barn med ADHD 

og psykisk utviklingshemming har vist at ADHD-en har et likt uttrykk sammenlignet med 

grupper av barn med ADHD og IQ innenfor normalområdet, men at denne gruppen strevde 

mer med oppførsel enn kontrollgruppen (Ahuja, A., Martin, J., Langley, K. & Thapar, A., 

2013). Dette kan være en medvirkende årsak til at denne gruppen oppleves som av den mer 

hyperaktive typen. de Vries et al. (2007) rapporterer også at ADHD var assosiert med psykisk 

utviklingshemming. Som tidligere nevnt, er funnene i studien basert på foreldrerapportering. 

Her kan også en opponerende oppførsel oppfattes som hyperaktivitet av foreldrene, og dette 

kan følgelig ha hatt en effekt på resultatene. 

 

Toldo et al. (2018) rapporterer om en forekomst av hyperaktivitet på 28%, og også her blir 

hyperaktivitet assosiert med høyt antall svulster i deres resultater. Forskning på tuberøs 

sklerose og ADHD har vist at både svulsters plassering og antall tubere og knuter kan ha en 

innvirkning på utviklingen av ADHD. Kortikale tubere kan forstyrre både de nettverk i 

hjernen som styrer oppmerksomhet og de frontale systemene, noe som kan føre til 

forstyrrelser i oppførsel og målrettet atferd. I de tilfellene der det ikke er svulstdannelser i de 

frontale delene av hjernen, har nyere forskning vist at det kan være det totale volumet av 

hjernen som er okkupert av tubere heller enn plassering som predikerer kognitiv fungering 

(D’Agati et al., 2009). I og med at antallet svulster Toldo et al. (2018) henviser til er oppgitt å 

være på over 30 stykker, er det naturlig å tenke at volumet av disse vil kunne påvirke ved å 
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oppta plass i hjernen og på den måten forstyrre de ulike styringsområdene for de kognitive 

funksjonene, i dette tilfellet de eksekutive. Dette kan igjen ha hatt en innvirkning på 

forekomsten av hyperaktivitet. 

 

En av studiene rapporterer funn fra TOSCA-undersøkelsen inndelt i barn (<18 år) og voksne 

(>18 år), der andel med hyperaktivitet var 54,8% i barnegruppen og 21,4% i voksengruppen 

(de Vries, Belousova, Benedik, Carter, Cottin, Curatolo, Dahlin, D’Amato, d’Augéres, 

Ferreira,  Feucht, Fladrowski, Hertzberg, Jozwiak, Kingswood, Lawson, Macaya, Marques, 

Nabbout, O’Callaghan, Qin,  Sander, Sauter, Shah, Takahashi, Touraine, Youroukos, 

Zonnenberg & Jansen, 2018). Det er ikke uventet at skillet mellom disse gruppene er såpass 

stort, i og med at individer med ADHD i de fleste tilfeller ”vokser av seg” hyperaktiviteten 

etter hvert som alderen øker. Tidligere var man av den oppfatning at ADHD var en diagnose 

man ble helt kvitt etter hvert som man ble eldre, men senere års forskning har vist at dette 

ikke helt er tilfelle. Det forekommer heller ofte at den hyperaktive delen av lidelsen dempes 

eller forsvinner, men at impulsivitet og de andre symptomene relatert til de eksekutive 

funksjonene opprettholdes og heller øker i styrke etter hvert som kravet til selvstendighet 

øker (Resnick,  2005). Dette kan være med på å forklare de store forskjellene i andel av 

hyperaktivitet mellom barnegruppen og voksengruppen til de Vries et al. (2007). 

 

Forekomsten av hyperaktivitet i to av undersøkelsen presenterer et svært ulikt resultat.  

Kingswood et al. (2017) rapporterer funn fra TOSCA-undersøkelsen, og presenterer en 

forekomst av hyperaktivitet på 20,7%. de Vries et al. (2007) rapporterer resultater fra en 

foreldreundersøkelse, og presenterer en forekomst av hyperaktivitet på 56%.  

I motsetning til de Vries et al. (2018), rapporterer Kingswood et al. (2017) funnene sine 

samlet, og ikke inndelt etter alder. Utvalget i undersøkelsen er i alderen 0 år til 71 år, med en 

median på 17 år. Aldersspredningen kan følgelig ha spilt inn på resultatet, 20,7%, ved at 

eventuelle høyere resultater hos barn jevnes ut av et lavere resultat hos voksne. de Vries et al. 

(2007) baserer sin forekomst på 56%  på foreldrerapportering, noe som kan ha innvirket på 

de langt høyere prosentandelen sammenlignet med Kingswood et al. (2017). Den høye 

andelen med hyperaktivitet harmonerer likevel godt med andelen de Vries et al. (2018) 

rapporterer i gruppen med barn, 54,8%, en prosentandel basert på tall fra TOSCA-registeret. 

Deltakerne i undersøkelsene til de Vries et al. (2007) er alle under 18 år, og befinner seg 

derfor i samme aldersgruppen som barnegruppen til de Vries et al. (2018). Det kan derfor 

virke som at den relativt store ulikheten i forekomst av hyperaktivitet kan komme av 
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ulikheter i utvalgenes alder, men det kan selvfølgelig ikke utelukkes at feilrapportering fra 

foreldre også kan ha spilt en rolle. 

 

 

Impulsivitet 

Fire av studiene i artikkelsamlingen rapporterte forekomst av impulsivitet, og forekomsten 

befant seg på mellom 19,4% og 58% (de Vries et al., 2007; Kingswood et al., 2017; de Vries 

et al., 2018; Toldo et al., 2018). Toldo et al. (2018) rapporterer en forekomst av impulsivitet 

på 28% i sine resultater, og at forekomsten av impulsivitet var assosiert med høy forekomst 

av svulster (>30). Som tidligere nevnt i underkapittelet om hyperaktivitet, kan eventuelle 

SEGA også her påvirke den kognitive fungeringen ved at disse ekspanderer og gjør skade på 

områdene i hjernen der de er plassert. Det kan også forekomme at svulstdannelser i høyre 

fremre hjernebark kan påvirke evnen til inhibisjon. Inhibisjon er et begrep som beskriver 

evnen til hemning, for eksempel evnen til å undertrykke eller isolere følelser knyttet til et 

problem eller hendelsesforløp, mens en fortsatt har fokus på saklig informasjon (Øye, 2018). 

Impulsivitet kan altså beskrives som vansker med inhibisjon. Forskning har vist at skader i 

høyre fremre hjernebark førte til signifikant hemming i tester av inhibisjon, og at graden av 

skade korrelerte med graden av hemming. Man har også funnet at lesjoner i området midt i 

hjernen, inkludert nucleus subthalamicus, kunne føre til stoppsignal-vansker i tester av go-no 

go (Chamberlain & Sahakian, 2007). Deltakerne i gruppen til Toldo et al. (2018) rapporteres 

å ha en stor byrde av svulster, med antall på over 30, uten at det er spesifisert hvor disse er 

plassert. Om enkelte har svulster plassert i fremre hjernebark, kan dette være med på å 

påvirke evnen til hemming og følgelig graden av impulsivitet. 

 

de Vries et al. (2018) rapporterer funn av impulsivitet fordelt i grupper av barn og voksne, 

med forekomst på henholdsvis 42,7% og 33,2%. Det er interessant å observere at de to 

funnene er noe jevnere enn funnene som ble presentert relatert til hyperaktivitet. Andelen 

ADHD i tuberøs sklerose er i mange tilfeller funnet relativt høy sammenlignet med den 

generelle befolkningen, og man kan tenke seg at forekomsten av impulsivitet kan relateres til 

dette. Som nevnt, eksisterte det tidligere en oppfatning av at ADHD var noe man ble kvitt 

etter hvert som man ble eldre. Forskning har vist at dette ikke stemmer, men at vanskenes 

uttrykk endrer seg i takt med at man blir eldre. Voksne med ADHD utviser en mindre grad av 

hyperaktivitet, mens vansker med impulsivitet og oppmerksomhet opprettholdes eller øker i 

takt med økt ansvar (Resnick, 2005). Dette kan være med på å opprettholde en høyere 
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prosentandel med voksne som rapporteres å ha vansker med impulsivitet. Det er likevel slik 

at man etter hvert som alderen øker tilegner seg mekanismer for å håndtere eventuelle 

vansker med impulsivitet, noe som kan forklare noe av årsaken til ulikhet i prosentandelene 

mellom barn og voksne (Asherson, Akehurst, Kooij, Huss, Beusterien, Sasané, Gholizadeh & 

Hodgkins, 2012). 

 

Kingswood et al. (2017) rapporterer om andel impulsivitet på 19,4%, mens de Vries et al. 

(2007) rapporterer om andel impulsivitet på 58%. Dette var de samme to studiene som hadde 

størst diskrepans i resultater under Hyperaktivitet. Funn av impulsivitet er også av ulikt 

omfang, og det vil her redegjøres for mulige årsaker til dette. Kingswood et al. (2017) 

rapporterer funn fra TOSCA-undersøkelsen, og beregner resultater fra gruppen samlet. Alder 

på deltakerne i utvalget er mellom 0 år og 71 år, med en median alder på 13 år. Selv om man 

også her kan forvente at det prosentvise resultatet vil være lavere enn om de kun hadde 

rapportert fra gruppen av barn, er andel impulsivitet betraktelig lavere enn i funnene fra de 

Vries et al. (2018) hentet fra samme undersøkelse ett år senere. Fokus på utbredelsen av 

TAND og bruken av TAND-retningslinjer i utredning av vansker i tuberøs sklerose, har økt 

de siste par årene. Den lavere andelen av impulsivitet hos Kingswood et al. (2017) kan ha 

forekommet som følge av at TAND enda var et relativt nytt fenomen, og at fokuset på 

nevropsykologiske tilstander i tuberøs sklerose enda ikke hadde fått den oppmerksomheten 

som de har per dags dato. Hvis man sammenligner med diagnostisering av ADHD, som 

strever med tilsvarende vansker, har det vist seg utfordrende i mange tilfeller for behandlere å 

sette diagnosen. Dette kan være relatert til vansker med selvrapportering hos den som er 

under utredning, eventuelle komorbide tilstander som gjøre det vanskelig å skille hva som er 

følger av en eventuell ADHD og hva som ikke er det, eller at behandler har en forutinntatt 

forventning til hva han eller hun skal se etter, uten at dette nødvendigvis samsvarer med de 

faktiske forhold (Ashershon et al., 2012). De samme kriteriene kan ha spilt en rolle når 

graden av impulsivitet skal vurderes og videre registreres i TOSCA-registeret. 

 

de Vries et al. (2007) rapporterer funn basert på foreldrerapportering, der barna er i alder 

under 18 år. Som nevnt, kan symptomer som impulsivitet være mer fremtredende ved lavere 

alder, og man vil derfor kunne forvente et noe høyere resultat i en undersøkelse der de som 

blir forsket på er barn. Man kan tenke seg at foreldre i enkelte tilfeller kan rapportere om 

høyere forekomst av vansker enn det som er tilfellet, men undersøkelser av 

foreldrerapportering av ADHD-symptomer i overgangen fra barn til voksen har vist at 
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foreldrene hadde fem til ni ganger større sjanse for å rapportere atferd som kvalifiserte til 

diagnose enn om individet rapporterte selv. Foreldrene var også bedre på å forutse eventuelle 

vansker som ville oppstå i overgangen til voksenlivet (Barkley, fischer, Smallish & Fletcher, 

2002). Dette kan tyde på at foreldrerapportering ikke nødvendigvis må føre til 

feilrapportering. 

 

Ulikheten i omfang kan også skyldes at antallet deltakere er svært forskjellig, i undersøkelsen 

til Kingswood et al. (2017) er funnene basert på data fra 1533 av 2093 deltakere, mens 

undersøkelsen til de Vries et al. (2007) baserer seg på funn fra en gruppe på 265 deltakere. I 

de Vries et al. (2007) sin undersøkelse vil hver enkelt deltakers data dermed påvirke i større 

grad enn i undersøkelsen til Kingswood et al. (2017). Når man legger til alder som mulig 

faktor, kan dette ha ført til en ytterligere økning i prosentandel. 

 

 

 

5.1.3 Språk 

Språklige utfordringer er ansett som en vanske som ofte kan opptre sammen med tuberøs 

sklerose. Det er valgt å dele følgende kapittelet i to, der det ene underkapittelet vil ta for seg 

funn relatert til generell språkfungering og det andre kapittelet vil ta for seg funn relatert til 

hjernens mikrostrukturer i tuberøs sklerose. 

 

 

Generell språkfungering 

Det er tre av studiene i utvalget som rapporterer funn relatert til språkfungering (de Vries et 

al., 2007; Jeste et al, 2008; Toldo et al., 2007).  Toldo et al. (2018) rapporterer om en 

forekomst av forsinket/fraværende språkutvikling på 59%, og dette funnet relateres til et høyt 

antall svulster (>30). Hos pasienter med tuberøs sklerose forekommer forandringer i 

sentralnervesystemet hos om lag 95%, og kortikale tubere forekommer hyppigst i 

frontallappen og temporallappen (Brandt-Hansen & Solhoff, 2007). Svulstenes eventuelle 

innvirkning på språkfunksjoner vil avhenge av både plassering og størrelse. Skader i frontal- 

og temporallappen kan føre til tap av språklige ferdigheter som følge av at språkfunksjonene 

er lokalisert i disse områdene (Gjerstad , 2019; Jansen, 2019).  Når man ser dette i 
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sammenheng med tuberplassering i tuberøs sklerose, kan man tenke seg at tuberene kan være 

med på å forstyrre eller skade områder som er viktige for språkfunksjonen. Toldo et al. 

(2018) oppgir også at 18,75% av utvalget hadde cerebellære lesjoner, svulster i lillehjernen. 

Forskning på denne formen for svulster har vist at svulster i lillehjernens høyre side kan gi 

vansker med verbal flyt, verbalt arbeidsminne og abstrakt resonering, samme vansker man 

ofte ser i forbindelse med svulster plassert på venstre side av frontallappen. Dette forklares 

med at det er gjensidige anatomiske og funksjonelle forbindelser mellom lillehjernens høyre 

og storehjernens venstre side (Gottwald, Wilde, Mihajlovic & Mehdorn, 2004). Slike svulster 

kan altså ha en påvirkning på språkfungering hos gruppen med svulster i lillehjernen, ved at 

det kan påvirke både de ekspressive og reseptive språkferdighetene. Dette kan igjen ha hatt 

en innvirkning på forekomsten av språkvansker i utvalget.  

 

Jeste et al. (2008) presenterer forekomst av språkvansker på 50%, og relaterer dette til 

autismespektrumforstyrrelser (ASD). Utvalget til Jeste et al. (2008) består av 20 barn i 

alderen 18 måneder til 60 måneder, og det rapporteres at den kognitive utviklingen er 

signifikant hemmet hos alle individene i gruppen. Jeste et al. (2008) påpeker at barna med 

ASD hadde betydelige vansker med kommunikasjon og sosial interaksjon, og at det ikke var 

noe signifikant skille i kommunikasjonsskåre og sosial skåre mellom de som befant seg i 

gruppen med ASD og de som befant seg i gruppen med barneautisme. Selv om barna med 

ASD og barneautisme skilte seg ut i denne undersøkelsen, konkluderes det med at hele 

gruppen, inkludert barna uten ASD og barneautisme, strevde i leksituasjonen. De 

intellektuelle ferdighetene var signifikant svekket hos alle barna, og alle skåret innenfor 

området for psykisk utviklingshemming. Individer med psykisk utviklingshemming er også i 

de fleste tilfeller hemmet i den sosiale interaksjonen, avhengig av graden av 

utviklingshemming. På samme måten som hos dem med ASD, strever individer med 

utviklingshemming med den pragmatiske siden av språket. I den før-lingvistiske perioden 

viser de forsinkelser i bruken av intensjonell kommunikasjon (Abbeduto & Hesketh, 1997).  

 

Sistnevnte harmonerer med funnene til de Vries et al. (2007), som blant annet relaterer 

forekomst av språkvansker med psykisk utviklingshemming. De presenterer resultatene sine 

gruppevis, der den ene gruppen har IQ innenfor normalområdet og den andre har psykisk 

utviklingshemming, og skillet mellom resultatene i gruppene er stort. De har også delt inn 

resultatene i Ikke-kommunikativt språk, Forsinket språk og Normal språkutvikling. Det 

oppgis funn av ikke kommunikativt språk på 52% og funn av forsinket språkutvikling på 
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86% i gruppen med utviklingshemming. Som nevnt, er vansker med språk og 

kommunikasjon begge diagnostiske kriterier for psykisk utviklingshemming i henhold til 

ICD-10, og vanskegrad avhenger av graden av utviklingshemming. I undersøkelsen til de 

Vries et al. (2007) har 34% alvorlig eller dyp utviklingshemming, 17% moderat og 13% mild 

utviklingshemming. De individene som befinner seg i gruppen med dyp utviklingshemming, 

vil ha svært begrensede muligheter for å utvikle et effektivt og kommunikativt språk. I 

henhold til diagnosekriteriene vil denne gruppen ha en målt IQ på under 20, og vil som 

voksne kun oppnå en mental alder opp mot tre år (ICD-10, 2016). De er alvorlig hemmet 

både kognitivt og fysisk, og noen kommuniserer kun via øyekontakt, andre ved hjelp av 

gester, lyder og ansiktsuttrykk (Wing, 1981). Det er derfor naturlig å anta at denne gruppen 

med barn vil ha svært svake skårer i tester av språk, noe som følgelig vil ha påvirket funn av 

ikke-kommunikativt språk i undersøkelsen. Mennesker med moderat psykisk 

utviklingshemming har på sin side i de fleste tilfeller en forsinket språkutvikling, der de 

strever med både evnen til å forstå andre og med evnen til å uttrykke seg (NAKU, 2019). 

Denne tilstanden opptrer ofte sammen med ASD, noe som kan være med på å påvirke de 

språklige vanskene ytterligere for individer med tuberøs sklerose  

 

I utvalget med psykisk utviklingshemming, oppgir de Vries et al. (2007) at 66% har 

diagnosen ASD. Selv om ikke ASD er oppgitt som en faktor som assosieres direkte med 

språkresultatene, kan det likevel tenkes at det kan ha en viss innvirkning. I gruppen med IQ 

innenfor normalområdet oppgis det at 13% har et ikke-kommunikativt språk og 20% har 

forsinket språkutvikling. I de øvrige resultatene rapporteres det at 17% av gruppen med 

normal IQ har ASD, 23% har svak øyekontakt og 20% har repeterende og ritualisert atferd. 

Forskerne påpeker i sine avsluttende kommentarer at den høye graden av atferdsvansker som 

rapporteres i gruppen med normal IQ kan tyde på at også denne gruppen bør utredes for 

nevropsykologiske lidelser, som for eksempel ASD. En slik diagnose vil mest trolig påvirke 

språkfungeringen, på tross av IQ innenfor normalområdet.  

 

de Vries et al. (2007) relaterer også flere fysiske manifestasjoner som følge av tuberøs 

sklerose med språklige vansker. Av fysiske tuberøs sklerose-manifestasjoner, er det nok 

svulstdannelser i hjernen som kan tenke seg å påvirke kognitiv fungering i størst grad. Som 

nevnt under drøftingen av språkresultatene til Toldo et al. (2018), kan disse svulstene påvirke 

både i form av tubere og subpendymale knuter, og plassering og størrelse kan i seg selv 

påvirke språkfungeringen på ulike måter. Dette er noe som igjen kan påvirke graden av 
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vansker i utvalget. Epilepsihistorie knyttes også til forekomsten av språklige vansker av de 

Vries et al. (2007). Undersøkelser av individer med epilepsi har vist at et signifikant antall i 

epilepsigruppen hadde språkskårer ett standardavvik under gjennomsnittet sammenlignet med 

matchede kontroller, og dette var blant annet assosiert med hvor lenge man hadde hatt 

epilepsi, absense-epilepsi i barndommen, lengre anfall og behandlingsresistent epilepsi 

(Caplan, Siddarth, Vona, Stahl, Bailey, Gurbani, Sankar & Shields, 2009). Dette er faktorer 

ved epilepsi som også hyppig forekommer i tuberøs sklerose, ved at epilepsien i mange 

tilfeller utarter seg på mange ulike måter, mange har anfallsdebut i svært ung alder og de 

ulike epilepsiformene kan være vanskelige å behandle. Sånn sett kan epilepsien i seg selv ha 

påvirket de språklige ferdighetene hos individene i gruppen med normal IQ, på samme måte 

som de kan påvirke gruppen med psykisk utviklingshemming..  

 

 

Språkfunksjoner i hjernen 

Det er tre studier i utvalget som omtaler tuberøs sklerose og språklige funksjoner i hjernen 

(Lewis, Sahin, Scherrer, Peters, Suarez, Vogel-Farley, Jeste, Gregas, Prabhu, Nelson & 

Warfield, 2011; Gallagher, Tanaka, Suzuki, Liu, Thiele & Stufflebeam et al., 2012; 

Gallagher, Tanaka, Suzuki, Liu, Thiele & Stufflebeam et al., 2013). Lewis et al. (2011) hadde 

som mål for sitt studie å undersøke om det finnes endringer i Arcuate Fasciculus hos 

pasienter med tuberøs sklerose, og om denne endringen skjer i et konkret område. Studiet 

hadde 42 deltakere med tuberøs sklerose, 12 av disse med en ASD-diagnose, og en 

kontrollgruppe på 42 matchede kontroller med normale funn i MR. Arcuate Fasciculus er en 

gruppe av fibrer som leder dypt inn i den hvite substansen i de temporale (tinning), parietale 

(isse) og frontale (panne) områdene i hjernen, og er lokalisert rundt området som skiller 

panne- og tinninglappen i begge hemisfærer, kalt fissura Sylvii. Arcuate Fasciculus er ansett 

som kanalen, eller trakten, som forbinder Brocka´s og Wernicke´s områder sammen  (Catani 

& Mesulam, 2008). Hvit substans er som nevnt en betegnelse på nervetråder og gliaceller fra 

nerveceller i hjerne og ryggmarg, omgitt av myelin (Jansen, 2019). Myelinen har som 

oppgave å hindre at vannmolekyler i hjernen får bevege seg fritt, men heller beveger seg 

langs nervefibrene. Man sier da at bevegelsen, eller diffusjonen, er anistropisk. Graden av 

anisotropi utrykkes gjennom en indeks kalt fraksjonell anisotropi, og hvis graden av 

fraksjonell anisotropi er høy vil det si at de fleste av vannmolekylene beveger seg langs én 

akse. Ut fra dette kan man tolke at det finnes stor grad av myeliniserte nervefibre i målt 

område, altså hvit substans, og denne hvite substansen er avgjørende for å begrense spredning 
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av nervecellene slik at de ulike områdene i hjernen skal kunne kommunisere med hverandre 

(Walhovd & Fjeld, 2008).  

 

Lewis et al. (2011) har undersøkt graden av fraksjonell anistrotopi ved hjelp av såkalt 

traktografi. Traktografi gir mulighet til å undersøke spesifikke nervebaner i hjernen, og man 

kan undersøke mulige nerveforbindelser mellom ulike områder som en viktige for en konkret 

kognitiv funksjon. Resultatene viste forskjeller i mikrostrukturene i alle de tre målte 

områdene i arcuate fasciculus mellom tuberøs sklerose-gruppen og kontrollgruppen. 

Forskjellen var særlig stor mellom kontrollgruppen og undergruppen med tuberøs sklerose og 

ASD, men det ble også funnet mindre forskjeller mellom kontrollgruppen og gruppen med 

tuberøs sklerose uten ASD. Kontrollgruppen hadde høyest målte grad av fraksjonell 

anistrotopi og lavest grad av gjennomsnittlig spredning av hjerneceller i alle de målte 

områdene, noe som kan tyde på at nerveforbindelsene mellom de ulike hjerneområdene er 

inntakte. Tuberøs sklerose-gruppen med ASD hadde den laveste målte graden av fraksjonell 

anistrotopi og høyest spredning av hjerneceller i alle de målte områdene i arcuate fasciculus, 

som kan tyde på skader i nervebanene mellom Broca’s og Wernicke’s og følgelig svekkelser 

i kommunikasjonen mellom disse områdene. Det ble også funnet forskjeller i fraksjonell 

anistrotopi og i spredning mellom kontrollgruppen og gruppen med tuberøs sklerose uten 

ASD, der kontrollgruppen hadde høyere målt fraksjonell anistrotopi og laver målt spredning. 

Denne forskjeller var ikke like betydelig som forskjellen mellom kontroll og tuberøs sklerose 

med ASD, men kan likevel tyde på at redusert fraksjonell anistrotopi og økt spredning er 

faktorer som kan assosieres med tuberøs sklerose. Det ble funnet forskjeller mellom kontroll 

og tuberøs sklerose allerede ved ett års-alder, noe Lewis et al. (2011) påpeker at kan være 

medvirkende årsak til økt forekomst av språkvansker i gruppen med tuberøs sklerose.  

 

Den signifikant økte spredningen og reduserte andelen av hvit substans i gruppen med 

tuberøs sklerose og ASD indikerer at dette kan fungere som markør for ASD hos individer 

med tuberøs sklerose. Det er gjort lignende funn i case-control-studier av individer med 

autisme, der det er funnet signifikante forskjeller i målinger av fraksjonell anistrotopi mellom 

individer med ASD og normalutviklede kontroller (Barnea-Goraly, Kwon, Menon, Eliez, 

Lotspeich & Reiss, 2003; Ke, Tang, Hong, Hang, Sou, Li, Zhou, Lu, Tao & Liu, 2009; 

Bakhtiari, Zürcher, Rogier, Russo, Hippolyte, Granziera, Araabi, Ahmadabadi & Hadjikhani, 

2012; Perkins, Stokes, McGillivray, Mussap, Cox, Maller & Bittar, 2014). Perkins et al. 

(2014) fant at i gruppen med ASD var det større grad av svekkelse i hvit substans i venstre 
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hemisfære enn i høyre. Dette harmonerer med Lewis et al. (2011) sine funn av svekkelse i 

hvit substans rundt språkområdene i hjernen, som i de fleste tilfeller er plassert i venstre 

hemisfære. Bakhtari et al. (2012) fant svekkelser i hvit substans i en gruppe med 

høytfungerende ASD, og fant blant annet svekket fraksjonell anistrotopi i språkområdene. 

Denne studien fant også at hos enkelte i gruppen normaliserte svekkelsen seg over tid. 

Forskerne forklarer dette med den dynamiske hjerneutviklingen i ASD og hevder dette kan 

forklare hvorfor man i enkelte tilfeller ser forbedring i atferd hos individer med diagnosen. 

Om man i fremtiden finner at redusert hvit substans er en faktor som kan knyttes opp mot 

diagnosen tuberøs sklerose, kan man tenke seg at hjernens plastisitet kan være en 

medvirkende årsak til den ulike graden av kognitive vansker forbundet med diagnosen. Lewis 

et al. (2011) knytter også sine funn opp mot funn gjort i en av de andre undersøkelsene i 

artikkelutvalget, der Ridler et al. (2007) fant sammenhenger mellom funn av abnormiteter i 

volumet av hvit og grå substans og redusert minnefunksjon hos mennesker med tuberøs 

sklerose. 

 

Gallagher et al. (2012;2013) har gjennomført to studier med samme utvalg. Utvalget besto av 

15 individer med tuberøs sklerose med IQ innenfor normalområdet og med en 

gjennomsnittlig alder på 38,5 år. I det første studiet (Gallagher et al., 2012), undersøkte de 

språklige baner i hjernen hos individer med tuberøs sklerose, og hvordan disse banene blir 

påvirket av eventuell epileptisk aktivitet og svulstdannelser. Hos de fleste mennesker, særlig 

høyrehendte, er språksenteret plassert på venstre side, mens for venstrehendte kan 

språkplasseringen være plassert på høyre side. 73,3% av utvalget hadde en slik 

venstreplassert språkdominans. Studien fant redusert språklateralitet hos 26,7%, ved at disse 

hadde en bilateral, altså tosidig, språkrepresentasjon. 

 

Gallagher et al. (2012) konkluderer med at forflytning av språkområde var assosiert med 

epilepsi og svulstdannelser i språkområdet, da det viste seg at alle individene med en bilateral 

språkrepresentasjon også hadde epilepsi og tenderte mot å ha flere svulster i de språkrelaterte 

områdene. Det finnes annen forskning som understøtter funnene om reorganisering av 

språkområdene, både relatert til hjernesvulster og epilepsi. Lidzba et al. (2007) fant at 

språklateraliteten hos en gruppe med medfødte venstresidige svulster forflyttet seg fra den 

tradisjonelle plasseringen i hjernens venstre hemisfære og det oppsto et speilbilde av den 

tradisjonelle språkfunksjonen i lillehjernens venstre side (Lidzba, Wilke, Staudt, Krägeloh-

Mann & Grodd, 2007). Dette samsvarer med Gallagher et al. (2012) sine funn angående 
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hjernens plastisitet og evne til å ”reparere seg selv”. Springer et al. (1999) undersøkte en 

gruppe med venstrehendte epilepsipasienter og fant at en stor variabilitet i plassering av 

språkdominans, sett i forhold til en kontrollgruppe. I kontrollgruppen hadde 94% 

venstrelateral og 6% bilateral språkdominans, mens i epilepsigruppen hadde 78% 

venstrelateral, 16% bilateral og 6% høyresidig språkdominans. Atypisk språkdominans i 

epilepsigruppen var assosiert med tidligere anfallsdebut og en svakere høyrehåndsdominans 

(Springer, Binder, Hammeke, Swanson, Frost, Bellgowan, Brewer, Perry, Morris & Mueller, 

1999). En tidligere anfallsdebut kan i mange tilfeller assosieres med en alvorligere epilepsi, 

og en epilepsi som kan gjøre mer skade i enkelte områder av hjernen. Man kan tenke seg at i 

de tilfellene der språksenteret har forflyttet seg, kan det ha vært epileptisk aktivitet i området 

der språksenteret normalt sett ville ha sittet, og dette har dermed forflyttet seg til en mer 

bilateral plassering. Assosiasjonen mellom tidlig anfallsdebut og atypisk språkdominans kan 

relateres til Gallagher et al. (2012) sine funn om sterk assosiasjon til epilepsi hos individene 

med bilateral språkrepresentasjon.  

 

Videre benyttet Gallager et al. (2013) det samme utvalget for å undersøke spatiotemporal 

cerebral språkprosessering i tuberøs sklerose ved hjelp av MR, samt sammenligne med en 

frisk kontrollgruppe. Deltakerne ble presentert for 160 engelske ord, og for hvert av 

begrepene skulle de avgjøre om det var abstrakt eller konkret. Mens oppgavene ble løst, ble 

det samtidig tatt MR av hjernen. Resultatene av selve oppgaven viste ingen signifikant 

forskjell i mellom gruppene. Hovedhensikten med gjennomføringen var å sikre at 

oppmerksomhetsnivå var akseptabelt og at deltakerne hadde en adekvat gjennomføring. MR-

målingene viste på sin side sterke språkaktiveringer i begge grupper, der det ble målt to store 

spatiale og temporale diskrepanser mellom gruppene. For det første viste kontrollgruppen 

større og tidligere språkaktivering i Broca’s og Wernicke’s områder sammenlignet med 

tuberøs sklerose-gruppen, en forskjell man tidligere har sett i tilsvarende undersøkelser av 

individer med epilepsi. I denne undersøkelsen relateres dette til underliggende patologi 

knyttet til epilepsi eller tuberøs sklerose, aniepileptika, frekvens av interiktal epileptiform 

aktivitet, eller en kombinasjon av disse faktorene. Som i undersøkelsene til Lewis et al. 

(2011), utpekes abnormiteter i kortikal og hvit substans som faktorer som kan påvirke timing 

og mengden av nevromagnetisk respons. For det andre var cerebrale aktiveringer fra anterior 

ROI (Broca’s område og dets høyre motpart) større enn målinger av aktiveringer fra posterior 

ROI (Wernicke’s område og dets høyre homologe område) i begge grupper. Forskjellen 

mellom aktiveringer i fremre og bakre region var derimot mindre i gruppen med tuberøs 
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sklerose, der deres aktiveringer oppstår mer simultant, mens aktiveringene målt i 

kontrollgruppen forekom mer i serie. Gallagher et al. (2013) peker på dette som et interessant 

funn, ved at det viser mer diffuse språkaktiveringer i tuberøs sklerose-gruppen og at dette kan 

gjenspeile en cerebral reorganisering av språkfunksjonen i tuberøs sklerose.  

 

Funnene til Gallagher et al. (2013) knyttes opp mot funnene til Gallagher et al. (2012), der de 

fant at individer med epilepsi var signifikant større representert med et bilateralt 

språkmønster enn individer uten epilepsi, og individer med flere tubere plassert i 

språkrelaterte områder tenderte mot å ha en bilateral språkpresentasjon, mens de uten tubere i 

språkrelaterte områder i de fleste tilfeller hadde en venstreplassert språkdominans. Hjernens 

formbarhet og evner til kortikal reorganisering ved eventuelle skader er relativt ny kunnskap, 

og man var tidligere av den oppfatning at regenerering i hjernen ikke kunne forekomme hos 

voksne mennesker. Om dette hadde vært tilfelle for individer med tuberøs sklerose og tubere 

i hjernens språkområder, kunne dette ha vært fatalt for mulighetene til å utvikle et effektivt 

språk. Til sammenligning har studier av slagrammede vist at allerede kort tid etter slaget viser 

hjernen tegn til å forflytte aktiveringene fra det slagrammede området og over i andre 

områder i hjernen, og det har vist seg at det er i de tilfellene hvor pasienter får en sterk 

bilateral aktivering at de langsiktige prognosene er best (Dietrichs, 2007). Dette funnet 

samsvarer med funnene til Gallagher et al. (2012;2013) som viste assosiasjoner mellom 

epilepsi og svulstdannelser i klassiske språkområder og en bilateral språkdominans. Her kan 

man tenke seg at hjernen har forflyttet aktiveringene fra de skadede områdene for å 

opprettholde den kognitive funksjonen i mer funksjonelle områder av hjernen.  

 

 

 

5.1.4 Akademiske ferdigheter 

Akademiske ferdigheter er grunnleggende ferdigheter som ligger til grunn for å mestre 

skolegang. Disse ferdighetene omfatter grunnleggende faglige ferdigheter, som 

leseferdigheter, skriveferdigheter og matematikk, men også evnen til å tilegne seg kunnskap i 

en skolesetting. Det vil her redegjøres for språkrelaterte funn i artikkelsamlingen, samt 

drøftes hvilke faktorer som kan påvirke funnene og hvordan dette igjen kan påvirke 

resultatene. 
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Det er kun tre studier i artikkelutvalget som oppgir funn relatert til akademiske ferdigheter i 

tuberøs sklerose (Wilbur, Sanguansermsri, Chable, Anghelina, Peinhof, Anderson, Steinbok,  

Singhai, Datta & Connolly, 2016; Kingswood et al., 2017; de Vries et al., 2018), noe som 

viser at forskningen på dette området er svært begrenset. To av studieresultatene er hentet fra 

TOSCA-registeret, så man kan likevel tenke seg at disse funnene kan gi en viss indikasjon på 

forekomsten av akademiske vansker hos individer med diagnosen. 

 

Wilbur et al. (2016) rapporterer funn hentet fra kliniske registre ved British Colombia 

Children’s Hospital i Canada, og utvalget består av 81 individer mellom 2 måneder og 23,2 

år. Av disse var 53 individer i skolealder (71% av hele utvalget), og akademisk fungering har 

blitt vurdert for denne gruppen. Funnene er oppgitt tredelt, med kategoriene Forventet nivå, 

Bak forventet nivå og Tilpasset opplegg/hverdagsmestringsprogram, og resultatene viser at 

23% lå på forventet nivå i forhold til alder, mens 13% lå bak forventet nivå og 35% hadde et 

tilpasset opplegg eller fulgte et hverdagsmestringsprogram. Funnene assosieres med 

komplekse nevropsykologiske manifestasjoner, systematiske medisinske manifestasjoner og 

komplisert epilepsi. Både Kingswood et al. (2017) og de Vries et al. (2018) rapporterer funn 

fra TOSCA-undersøkelsen. Kingswood et al. (2017) oppgir resultatene i en samlet gruppe, og 

rapporterer en forekomst av akademiske vansker på 57,8%. de Vries et al. (2018) oppgir funn 

inndelt i grupper for barn og voksne, der det i gruppen med barn oppgis en andel av 

akademiske vansker på 60,5% og i gruppen med voksen oppgis en andel av akademiske 

vansker på 54,8%. Begge disse studiene assosierer funnene av akademiske vansker med 

forekomst av nevropsykologiske vansker.  

 

I utvalget til Wilbur et al. (2016) oppgis det at 62% hadde minst én psykiatrisk diagnose, og 

at det var forekomster av ASD (33%) hvorav alle med unntak av én hadde diagnosen psykisk 

utviklingshemming, ADHD (29%), angst (21%) og psykisk utviklingshemming (56%). 

Kingswood et al. (2017) og de Vries et al. (2018) oppgir ikke konkret hvilke 

nevropsykologiske vansker de sikter til, men ut fra oppgitte resultater er det trolig at de sikter 

til de overnevnte. Samtlige av disse nevropsykologiske faktorene kan påvirke akademisk 

fungering på ulike måter, og gir et ulikt behov for tilrettelegging. 

 

For individer med ASD er det flere faktorer ved selve diagnosen som kan gjøre 

skolesettingen utfordrende, både for dem med utviklingshemming og for dem uten 

utviklingshemming. Skolesettingen er en sosial arena, der man må forholde seg til andre 
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mennesker både i undervisningssituasjonen og mellom øktene. Det legges ofte opp til stor 

grad av samarbeid og samhandling, og tanken om medierende læring er godt befestet i den 

norske læreplanen. I en skolesetting gir evne til imitasjon og observerende læring muligheter 

for å tilegne seg ferdigheter ved å observere andre, men for individer med ASD har dette vist 

seg å være vanskelig (Plavnik & Hume, 2013). Den høye graden av samarbeidsbaserte 

aktiviteter på tvers av fag kan også by på utfordringer som følge av begrensninger på det 

sosiale om kommunikative området, ved at disse begrensningene byr på utfordringer med å 

mestre det å ta sosialt initiativ i en læringssetting. Dette kan igjen føre til at de ikke mestrer å 

oppsøke sosiale og verbale læringsmuligheter, og går som følge av dette glipp av muligheten 

til å innhente verdifull informasjon fra miljøet rundt (Peck, 1985). Hvordan vanskene utarter 

seg kan variere ut fra hvor på autismespekteret diagnosen befinner seg, men det har vist seg 

at graden av vansker med sosial kommunikasjon, samt forekomsten av begrenset, repetitiv og 

stereotypisk atferd kan påvirke graden av akademiske vansker, og således predikere 

akademiske prestasjoner (Estes, Rivera, Bryan, Cali & Dawson, 2011). 

 

For gruppen med ASD og utviklingshemming, vil det forekomme vansker knyttet til begge 

diagnosene, som sammen kan bli store. Hos individer med ASD har det likevel vist seg at den 

kognitive profilen kan være svært ulik fra individ til individ, og at man ikke kan ta for gitt 

hva som er styrker og hva som er svakheter. Forskning har vist at individer med ASD som 

oppnår lave skårer når de blir testet med WISC-II, likevel konsekvent har vist 

avkodingsferdigheter, staveferdigheter og visuospatiale ferdigheter på et høyere nivå enn 

forventet (Mayes & Calhoun, 2003). For å kunne tilrettelegge på best mulig måte, er det altså 

viktig å ikke bare kartlegge vansker, men også finne styrker man kan bygge videre på. 

Undersøkelser har likevel vist at i de tilfellene der ASD og psykisk utviklingshemming 

opptrer sammen, har graden av atferdsmessige faktorer knyttet til ASD økt i takt med at 

graden av IQ synker. Det har også vist seg at utfordrende atferd tenderer mot å opprettholdes 

med alder, og at de som har høyest grad av problematisk atferd som små fortsetter å ha dette 

inn i voksenlivet (O’Brien & Pearson, 2004; Murphy, Beadle-Brown, Wing, Gould, Shah & 

Holmes, 2005). Disse atferdsmessige vanskene kan gjøre det utfordrende å tilpasse seg i en 

skolesetting, når man ser det i sammenheng med de sosiale utfordringene og utfordringer 

knyttet til utviklingshemmingen. I resultatene til Wilbur et al. (2016) kan man tenke seg at de 

individene med ASD og psykisk utviklingshemming er blant de som befinner seg i gruppen 

som har tilpasset opplegg eller følger et hverdagsmestringsprogram.  
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ADHD kan også gi utfordringer i skolesettingen for individer med tuberøs sklerose, og kan 

slik ha hatt en innvirkning på forekomsten av akademiske vansker. Individer med ADHD er i 

de fleste tilfeller avhengig av tilrettelegging for å kunne prestere på det akademiske området, 

og graden av tilrettelegging avhenger av graden av vansker. En rekke av faktorene forbundet 

med en ADHD-diagnose kan påvirke skolesituasjonen og gjøre det utfordrende å prestere på 

det akademiske området.  Vansker med oppmerksomhet, arbeidsminne, emosjonsregulering, 

organisering, kognitiv fleksibilitet, og impulskontroll er alle eksempler på utfordringer som 

kan opptre hos individer med ADHD, og som alle kan påvirke skolehverdagen for dem som 

er rammet (Scanlan & Denney, 1999). Tidligere undersøkelser har vist at individer med 

ADHD har svakere skoleresultater og større vansker med å tilpasse seg skolesituasjonen, og 

ved testing av intelligens viser de signifikant reduksjon i fullskala IQ sammenliknet med 

kontrollgrupper. De skårer også signifikant svakere på tester av lesing og aritmetikk 

(Biederman, Faraone, Milberger, Guite, Mick, Chen, Mennin, Marrs, Oullette, Moore, 

Spencer, Norman, Wilens, Kraus & Perrin, 1996). For enkelte kan enkle tiltak i 

skolehverdagen være med på å øke graden av fungering, mens andre er avhengig av langt 

større tilrettelegging og har behov for spesialundervisning, noe som forekommer 4-5 ganger 

hyppigere hos barn med ADHD enn hos barn uten (LeFever, Villers, Morrow & Vaughn, 

2002).  

 

Angstproblematikk kan også påvirke akademiske prestasjoner på ulike måter. Angst i 

skolesetting opptrer ofte som en respons relatert til stressfylte evalueringssituasjoner, der 

angstfølelsen oppstår i det prestasjoner skal evalueres. Etter hvert som krav og grad av 

vurdering øker, kan en eventuell angst skape stadig større vansker for dem som er utsatt. 

Angstfølelsen kan ta overhånd og stjele fokuset fra de akademiske oppgavene over på 

angsten og det man frykter (Edwards & Trimble, 1992). Forskning på angst og tuberøs 

sklerose har vist at graden av angst er økende i takt med alder, og det kan være flere årsaker 

til dette. Etter hvert som man blir eldre kan økende grad av mestringsforventninger fra en 

selv og miljøet rundt, økende grad av krav til prestasjoner og gjentagende opplevelser av å 

ikke prestere, være faktorer som påvirker angsten. Samtidig er det også påpekt at en mulig 

årsak til økt forekomst hos eldre individer med tuberøs sklerose være en følge av en økende 

bevissthet omkring egen diagnose, og frykt forbundet med for eksempel en 

behandlingsresistent epilepsi (Prather & de Vries, 2004). 
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Wilbur et al. (2016) oppgir også at funnene av akademiske vansker var assosiert med 

systematiske medisinske manifestasjoner. Av hele utvalget, hadde 99% kortikale tubere og 

98% hadde subpendymale knuter. Det er  gjennomført en rekke undersøkelser relatert til 

svulster og kognitiv fungering, og det er hevdet at et høyere antall svulster er assosiert med 

svakere kognitive ferdigheter (Jambaque et al., 1991). På samme måte som antall tubere kan 

ha en innvirkning på kognisjon, kan også plasseringen av tubere påvirke utviklingen av 

kognitive ferdigheter og følgelig evnen til akademisk mestring. Forekomst av tubere i begge 

hemisfærer, samt forekomst av tubere bilateralt og høyre frontoparietalt er også faktorer som 

assosieres med svakere kognitive ferdigheter  (Kassiri, Snyder, Bhargava, Wheatley & 

Sinclair, 2011). Eventuell forekomst av kjempecelleastrocytomer og hydrocephalus vil også 

kunne påvirke både generell fungering i hverdagen og skolefungering om det ikke blir 

oppdaget tidlig i forløpet. Om kjempecelleastrocytomer er plassert andre steder langs 

ventrikkelveggen og ekspanderer, vil veksten kunne påvirke andre funksjoner som for 

eksempel synet. Denne formen for ekspanderende knuter forekommer i de fleste tilfeller hos 

barn og ungdom, og sjeldent etter fylte 20 år (DiMario, 2004). Individene som er vurdert opp 

mot akademiske ferdigheter av Wilbur et al. (2016) er i skolealder, og er således spesielt 

utsatt for forekomst av kjempecelleastrocytomer og mulige bivirkninger.  

 

Wilbur et al. (2016) assosierer også akademiske vansker med en komplisert epilepsi. 91% av 

hele utvalget til Wilbur et al. (2016) har en epilepsidiagnose med anfallsdebut i barneårene, 

og 32% har hatt infantile spasmer med en gjennomsnittlig anfallsdebut på fem måneder. 

Prognosen for barn med infantile spasmer er som nevnt generelt svært dårlig, denne formen 

for epilepsi er svært vanskelig å behandle og bare 5-10% av dem som er rammet oppnår 

normal eller nesten normal intelligens (Eriksson & Nakken, 2003). Dette betyr at for den 

delen av utvalget som har opplevd å ha infantile spasmer, kan kognitive ferdigheter være 

svekket som følge av dette. Dette vil igjen kunne påvirke akademiske ferdigheter og 

skolefungering. I tuberøs sklerose utvikles også gjerne andre former for epilepsi parallelt med 

de infantile spasmene, og selv om spasmene stort sett opphører før fylte 5 år vil de fortsatt ha 

en aktiv epilepsi. Store deler av utvalget (66%) har fokal epilepsi, en epilepsiform som kan 

påvirke en skolehverdag på ulike måter avhengig av hvordan anfallene utarter seg. Fokale 

anfall starter i den ene hjernehalvdelen, og anfallskarakteristikk avhenger av hvilke deler av 

hjernen som rammes. Anfallene kan forekomme med og uten redusert bevissthet og 

hyppigheten er varierende. Ved anfall uten redusert bevissthet, kan anfallene påvirke 

bevegelser, følelser og sanseinntrykk på ulike måter og sånn sett virke forstyrrende. Anfall 
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med redusert bevissthet kan føre med seg automatisk og formålsløs atferd, og den som er 

rammet kan etter anfall oppleve forvirring og trenge tid på å hente seg inn igjen (Oslo 

Universitetssykehus, 2018). I en skolehverdag kan dette påvirke i stor grad ved å virke 

forstyrrende på både akademisk og sosial fungering. Forskning på skolefungering hos barn 

med epilepsi har vist at vansker med å prestere akademisk er vanlig i denne gruppen, og at 

blant annet spesifikke kognitive vansker og en tidlig anfallsdebut kan bidra til å komplisere 

situasjonen ytterligere (Reilly, Atkinson, Das, Chin, Aylett, Burch, Gilberg, Scott & Neville, 

2014). For barn med tuberøs sklerose og en aktiv epilepsi vil det være svært viktig å 

identifisere vanskeområder og gjøre nødvendige tilpasninger og tilrettelegging, slik at man 

med dette kan forsøke å minimere epilepsiens negative innvirkning på evnen til å tilpasse seg 

både det skolefaglige og på den sosiale arenaen. 

 

Det er likevel uvisst om denne nødvendige kartleggingen av barn med tuberøs sklerose 

gjennomføres i praksis. I undersøkelsen til de Vries et al. (2018) hadde de akademiske data 

tilgjengelig fra omtrent halvparten av utvalget (56,6%), og 58,6% av disse rapporterer om å 

ha hatt akademiske vansker. Fra det samme utvalget rapporteres det at kun 48,8% av disse 

har blitt utredet for akademiske vansker.  

 

 

 

 

 

5.2 Komorbide tilstander 

Det finnes flere komorbide tilstander som kan påvirke de kognitive ferdighetene hos 

individer med tuberøs sklerose. Graden av påvirkning avhenger både av hvor alvorlig disse 

faktorene rammer, og om det er flere faktorer som spiller inn samtidig. I henhold til funnene 

relatert til de kognitive ferdighetene, kan man se at det er enkelte tilstander som opptrer 

hyppigere enn andre sammen med diagnosen. Der det i foregående underkapittel ble drøftet 

kognitive ferdigheter i tuberøs sklerose, vil det i dette underkapittelet drøftes hvilke 

komorbide tilstander som assosieres med tuberøs sklerose og som kan påvirke den kognitive 

fungeringen. 
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5.2.1 Epilepsi: 

Av faktorer som assosieres med vansker i tuberøs sklerose, er det epilepsien som er hyppigst 

omtalt i artiklene i denne systematiske oversikten (Jozwiak et al., 1998; Humphrey et al., 

2004; Winterkorn, Pulsifer & Thiele, 2007; de Vries et al., 2007; Kopp et al., 2008; Samir et 

al., 2011; Van Eeghen et al., 2012; Gallagher et al., 2012/2013; Bolton et al., 2015; Jeste, 

Varcin, Hellemann, Gulsrud, Bhatt, Kasari, Wu, Sahin & Nelson, 2016; Overwater et al., 

2016; Wilbur et al., 2016; Wang et al., 2017; Toldo et al., 2018). Epilepsi er ansett som den 

vanligste formen for nevrologiske utfall i tuberøs sklerose, og det er beregnet at om lag 80-

90% av dem med diagnosen utvikler epilepsi i løpet av livet. Så vel som alle former for anfall 

kan opptre i forbindelse med tuberøs sklerose, og epilepsien kan i mange tilfeller være svært 

vanskelig å behandle med medisiner (NKSED, 2017).  

 

Epilepsiens sterke assosiasjon til tuberøs sklerose blir bekreftet i dette prosjektet, og 

forekomsten er jevnt over langt høyere enn forekomsten i befolkningen for øvrig. Mens man 

for den generelle befolkningen har en forekomst av epilepsi på omtrent 0,7%, ligger 

forekomsten i studiene i dette prosjektet på mellom 46% og 100%. Det blir også bekreftet at 

epilepsien kommer i mange former og uttrykk, at den ofte er behandlingsresistent og at den 

kan ha stor innvirkning på dem som er hardest rammet.  

Enkelte av studiene som fant at det ikke nødvendigvis er epilepsien som er årsaken til enkelte 

typer vansker. Tierney et al. (2011) fant ingen assosiasjon mellom epilepsi og svake skårer i 

oppgaver knyttet til dual-task, mens Joinson et al. (2003) fant at målt IQ hos en gruppe med 

tuberøs sklerose var signifikant lavere enn hos kontrollgruppen uavhengig av epilepsi. 

Joinson et al. (2003) foreslår at plassering og størrelsen på svulster kan være mulig årsak til 

reduserte kognitive ferdigheter, mens Tierney et al. (2011) hevder at vansker med dual-task 

bør ansees som et konsistent trekk i den nevropsykologiske fenotypen av tuberøs sklerose. 

 

Det er likevel den mer alvorlige varianten av epilepsi som er fremtredende i flere av 

undersøkelsene i artikkelsamlingen. Tidlig anfallsdebut blir nevnt av flere som en faktor som 

ofte assosieres med store vansker (Jozwiak et al., 1998; Humphrey et al, 2004; Samir et al., 

2011; Metwellay et al., 2012; Overwater et al., 2016; Jeste et al., 2016; Wilbur et al., 2016; 

Wang et al., 2017). I denne sammenhengen blir infantile spasmer rapportert hyppig hos dem 

med nedsatte kognitive evner. Forskning på infantile spasmer har vist at prognosene er svært 

dårligere, og at i 70-90% av tilfellene oppstår det en psykisk utviklingshemming. For mange 
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med tuberøs sklerose er denne formen for kramper det første synlige symptomet på 

diagnosen, og ved tidlig og riktig behandling er prognosene for bedre utfall antatt bedre 

(Wong & Trevathan, 2001; NKSED, 2017). I de studiene som rapporterer om forekomst av 

infantile spasmer, blir dette likevel av flere assosiert med ASD og psykisk 

utviklingshemming (Jozwiak et al., 1998; Samir et al., 2011; Metwellay et al., 2012; Jeste et 

al., 2016). Dette kan tyde på at denne formen for epilepsi kan ha stor innvirkning på dem som 

rammes, og at dette er en tilstand som forekommer ofte i tuberøs sklerose. Det ble også 

funnet tilbakegang i adaptive skårer hos små barn med tuberøs sklerose og epilepsi, der de i 

økende grad ble liggende etter i den kognitive utviklingen (Van Eeghen et al., 2012). Dette 

understøtter teorien om at epilepsi i tidlig alder kan ha en innvirkning på utviklingen av 

kognitive ferdigheter. 

 

Det viser seg også at epilepsien hos dem med tuberøs sklerose i mange tilfeller har hyppig 

forekomst av anfall, den kan opptre med ulike former for anfall hos det enkelte individ og 

den er ofte er vanskelig å behandle. Dette er også faktorer som assosieres med kognitive 

vansker, som psykisk utviklingshemming og ASD (Kopp et al., 2008; Samir et al., 2011; Van 

Eeghen et al., 2012; Wang et al., 2017). Epilepsi i tuberøs sklerose har blitt hevdet å ha en 

økende frekvens av anfall og alvorlighetsgrad, og det har vist seg at den ofte opptrer resistent 

mot antiepileptiske medisiner. Prognosene vil generelt være bedre for de som opplever å bli 

anfallsfrie på medisiner, enn for de som har en mer behandlingsresistent epilepsi (Chu-Shore, 

Major, Camposano, Muzykiewicz & Thiele, 2010). Det var et gjennomgående funn i studiene 

i artikkelsamlingen at store deler av utvalgene hadde en aktiv epilepsi, uavhengig av alder. 

Dette kan tyde på at målet om anfallsfrihet er utfordrende når epilepsien er relatert til tuberøs 

sklerose.  

 

 

5.2.2 ASD 

Forekomsten av ASD i de inkluderte studiene ligger på mellom 17% og 66% (Seri et al, 

1999; de Vries et al., 2007; Jeste et al., 2008; Kopp et al, 2008; Samir et al, 2011; Metwellay 

et al., 2012; Lewis et al, 2012; Wilbur et al., 2016; Jeste et al., 2016; Kingswood et al., 2017; 

de Vries et al., 2018; Toldo et al., 2018). De funnene med størst forskjell i forekomst er 

begge fra de Vries et al. (2007) sin undersøkelse, der lavest forekomst er i gruppen med 

normal IQ (17%) og høyest forekomst er i gruppen med psykisk utviklingshemming (66%). 
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Forskning på ASD i den generelle befolkningen har vist at en betydelig andel av dem med 

diagnosen også har en psykisk utviklingshemming, eksempelvis vil om lag ¾ av gruppen 

med barneautisme også ha mental retardasjon (Sponheim & Gjevik, 2016).  Jeste et al. (2016) 

fant at forsinket utvikling av nonverbal kognisjon predikerte ASD i tuberøs sklerose, og 

påpeker at dette understreker forholdet mellom ASD og forsinket utvikling hos individer med 

diagnosen. Som følge av dette reiser de spørsmål ved om det er slik at ASD i tuberøs sklerose 

reflekterer en mer helhetlig utviklingshemming heller enn spesifikke vansker i verbal 

kommunikasjon. de Vries et al. (2007) sine funn av en relativt høy andel av ASD i gruppen 

med normal IQ står i motsetning til dette. De påpeker også at høy forekomst av 

atferdsvansker i denne gruppen gjør at de mistenker at den faktiske forekomsten av blant 

annet ASD i gruppen med intelligens i realiteten er høyere, men at dette kan være 

underdiagnostisert. 

 

På tross av de nevnte ulikhetene, er forekomstene av ASD i tuberøs sklerose langt høyere enn 

i den generelle befolkningen. Det antas at ASD forekommer hos omlag 0,6% av 

normalbefolkningen, og at denne forekomsten har vært økende de senere år som følge av økt 

kunnskap om diagnosen, bedre kartleggingsverktøy og utvidede diagnostiske kriterier 

(Fombonne, 2009). ASD opptrer hyppigere blant individer med tuberøs sklerose, og den høye 

forekomsten kan tilskrives fere faktorer. Utbredelsen av epilepsi, og til dels alvorlig epilepsi, 

kan være med på å øke risikoen for ASD i gruppen med tuberøs sklerose. En rewiev av 

Spence & Snyder (2009) har sett på rapporterte forekomster av epilepsi og ASD i den 

generelle befolkningen, og de fant at denne forekomsten varierte mellom 5% og 46% i de 

inkluderte studiene. Det foreslås at denne variasjonen kan komme av at det var forskjeller i 

utvalgene relatert til intelligens, eventuell inklusjon av ikke-idiopatisk ASD, kjønn og alder. 

Etter grundig gjennomgang fant de likevel at forekomsten av idiopatisk ASD i gruppen med 

normal IQ og epilepsi var signifikant høyere enn i befolkningen forøvrig. Flere av studiene i 

denne systematiske oversikten har funnet at ASD er assosiert med epilepsi hos individer med 

tuberøs sklerose (Seri et al., 1999; de Vries et al. ,2007; Kopp et al., 2008; Samir et al, 2011; 

Metwellay et al., 2012; Wilbur et al., 2016; Jeste et al., 2016). Det er derfor naturlig å tenke 

at det kan være en sammenheng mellom forekomsten av ASD og epilepsi i tuberøs sklerose. 

 

Både plassering av og antall svulster blir også assosiert med ASD i tuberøs sklerose i flere av 

studiene (Seri et al., 1999; de Vries et al., 2007; Samir et al., 2011; Metwellay et al., 2012; 

Toldo et al., 2018). Eksempelvis påpeker Toldo et al. (2018) at forekomsten av ASD var 
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assosiert med et høyt antall svulster, mens Samir et al. (2011) påpeker at ASD i deres 

undersøkelser var assosiert med både et høyt antall svulster og svulster i frontallappen. Det 

har lenge vært en oppfatning av at høyere antall av svulster og deres plassering kunne ha en 

innvirkning på kognitivt utfall i tuberøs sklerose, men som tidligere nevnt har nyere 

forskning vist at det heller kan være svulstenes størrelse og det totale volumet som korrelerer 

med kognitive vansker. Det er likevel også slik at individer med tuberøs sklerose uten 

svulster kan ha de samme kognitive vanskene og motsatt, så det er fortsatt uvisst hva som er 

mest utslagsgivende (Jansen et al., 2008; Julich & Sahin, 2014).  

 

Lewis et al. (2012) fant at den delen av utvalget med tuberøs sklerose og ASD hadde redusert 

mengde av grå og hvit substans i koblingene mellom Broca’s og Wernicke’s områder. Dette 

funnet samsvarer med funn gjort i undersøkelser av mikrostrukturer hos den generelle 

gruppen med ASD, der det ble avdekket at mengden av grå substans var signifikant mindre 

hos barna med ASD enn hos kontrollgruppen. Samtidig var også nervebanene mellom ulike 

områder av hjernen lite sammenhengende og preget av disorganisering hos barna i ASD-

gruppen (Wilkinson, Wang, van der Kouwe & Takahashi, 2016). Lewis et al. (2012) hevder 

som følge av sine undersøkelser at abnormiteter i mikrostrukturene i hjernens språkområder 

kan fungere som en markør for ASD i tuberøs sklerose.  

 

 

5.2.3 ADHD 

De studiene i utvalget som presenterer forekomst av ADHD, presenterer resultater mellom 

10,5% og 22,4% (Kopp et al. 2008, Samir et al. 2011; Metwellay et al. 2012; Wilbur et al. 

2016; de Vries et al. 2018; Toldo et al 2018). Forekomsten av ADHD i tuberøs sklerose er 

funnet å være generelt høyere enn i den generelle befolkningen, der forekomsten ligger på 

mellom tre og fem prosent (Hannås, 2019). de Vries et al. (2018) presenterer den største 

diskrepanser i funn fra samme studie, der de har inndelt utvalget etter alder. I gruppen med 

barn (<18 år) fant de ADHD hos 22,4% av utvalget, mens hos gruppen med voksne (>18 år) 

fant de at 10,5% hadde en ADHD-diagnose. Det at voksne også kan ha ADHD er relativt ny 

kunnskap i klinisk sammenheng, og tidligere var det en utbredt oppfatning av at diagnosen 

primært rammet barn og at det var noe man vokste av seg etterhvert som man ble voksen. 

Nyere forskning har likevel vist at ADHD i mange tilfeller følger individene inn i 

voksenlivet, og at det også er en diagnose som kan settes i voksen alder. Undersøkelser har 
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vist at i longitudinelle studier med en forekomst av ADHD på 10% ved oppstart, kvalifiserte 

fortsatt 3,2% fullt og 6,6% delvis for en ADHD-diagnose som voksne (Faraone & 

Biederman, 2005). I mange av tilfellene opptrådte ADHD sammen med andre nevrologiske 

diagnoser, og det ble valgt å behandle den komorbide diagnosen heller enn ADHD. Som 

følge av dette opplevde individene vedvarende ADHD-symptomer. Disse funnene kan trolig 

overføres til tuberøs sklerose, ved at det er en diagnose som er forbundet med mange mulige 

symptomer og tilstander. Om helsepersonell velger å fokusere på andre sider av diagnosen, 

kan en eventuell ADHD opprettholdes som følge av manglende behandling. de Vries et al. 

(2007) rapporterer at gruppen med psykisk utviklingshemming hadde hyppigere forekomst av 

ADHD. Det har tidligere blitt hevdet at symptomer relatert til psykisk utviklingshemming 

ofte kan misoppfattes som symptomer på ADHD, og det anbefales derfor at man tester 

intelligens og ADHD separat for å kunne skille mellom hva som er symptomer som følge av 

ADHD og hva som er symptomer på utviklingshemming (Gathje, Lewandowski & Gordon, 

2008). Funnene til de Vries et al. (2007) er basert på en foreldreundersøkelse, og det er 

verken oppgitt funn relatert til forekomst av ADHD eller foretatt egne undersøkelser. Man 

kan derfor tenke seg at foreldrene rapporterer det de anser som vansker knyttet til ADHD, 

som egentlig kan være et resultat av utviklingshemmingen i seg selv.  

 

de Vries et al (2008) hadde også 55% deltakere med intelligens innenfor normalområdet, og 

også i denne gruppen ble det funnet kognitive vansker. Foreldrerapportering av ADHD-

relatert oppførsel lot seg ikke skille mellom de som faktisk hadde diagnosen og de som ikke 

hadde det, og dette kan tyde på at barn med tuberøs sklerose, normal intelligens og som er 

anfallsfrie likevel kan ha ”stille” nevropsykologiske vansker som kan påvirke skole og 

hverdagsliv. Disse symptomene kan komme som følge av en mulig ADHD-diagnose, men 

man ser også at andre nevropsykologiske lidelser kan ha tilsvarende atferdsmessige 

symptomer. En angstlidelse kan hos barn vise seg ved økt grad av rastløshet og 

uoppmerksomhet, mens depresjon kan uttrykkes gjennom uoppmerksomhet og fysisk 

utagering. Gjennom tett oppfølging og registrering av symptomer og atferd kan man avgjøre 

om atferden kan relateres til ADHD eller ikke. I de tilfellene der atferden skyldes andre 

faktorer ser man ofte at symptomene avtar etter en viss tid, mens i tilfeller av ADHD er 

atferden konsistent (Brown, 2000).  

 

Selv om det er enkelte ulikheter i funn, er likevel forekomsten høy i samtlige studier 

sammenlignet med forekomsten i den generelle befolkningen. Den forhøyede risikoen for 



 75

ADHD i tuberøs sklerose kan ha flere årsaker. De kortikale tuberne kan forstyrre nettverk 

som kontrollerer ulike former for oppmerksomhet, og svulstdannelser i de frontale systemene 

kan medføre reguleringsvansker og vansker med målrettet atferd. Som følge av dette kan man 

tenke seg at de individer som ikke har svulstdannelser i disse områdene kan ha et bedre 

utgangspunkt, men nyere forskning har likevel vist at det kan være det totale volumet av 

svulster heller enn plasseringen av dem som bedre kan predikere det kognitive utfallet 

(Prather & de Vries, 2004; Jansen, Vincken, Anbeek, Braams, Nellist, Zonnenberg, 

Jennekens-Schinkel, van den Ouweland, Halley, van Huffelen & van Nieuwenhuizen, 2008). 

Den høye forekomsten av epilepsi i tuberøs sklerose kan også spille inn, undersøkelser av 

grupper med epilepsi har funnet at forekomsten av ADHD er to til tre ganger høyere enn hos 

kontrollgrupper (Williams, Giust, Kronenberger & Dunn, 2016). Frontallappepilepsi 

medfører også flere av de samme atferdsmessige kjennetegn som ADHD, som impulsivitet, 

manglende evne til inhibisjon og utagering. Som følge av at epilepsi i de frontale områdene 

av hjernen forekommer hyppig i tuberøs sklerose, kan dette også ha en innvirkning på den 

høye forekomsten av ADHD (Seri, Cerquigline, Pisani, Michel, Marqui & Curatolo, 1998).  

 

Det har vist seg at utbredelsen av ADHD blant barn med tuberøs sklerose kan være større enn 

forekomsten av svulster, men det er likevel i mange tilfeller slik at barna blir kartlagt mer 

regelmessig for abnormiteter i hjernen enn for en mulig ADHD (D’Agati et al., 2009). Som 

følge av den økte ADHD-risikoen som følger diagnosen, oppfordres det til at det til at også 

dette må inkluderes i fast kartlegging allerede ved tidlig alder. Jo tidligere man får satt en 

eventuell diagnose, jo tidligere kan man igangsette tiltak og behandling og øke sjansen for 

best mulig utfall. 

 

 

5.2.4 Angst 

Forekomsten av angst i de inkluderte studiene ligger på mellom 13% og 50,9%.  Det studiet 

som rapporterer om lavest andel angst (Wilbur et al., 2016) har et utvalg bestående av 

hovedsaklig barn og ungdom (0,2-23,2 år, median alder 10 år), mens det studiet som 

rapporterer om høyest andel angst (de Vries et al., 2018) har et utvalg kun bestående av 

voksne (>18 år). Som tidligere nevnt har det i mange tilfeller vist seg at graden av 

emosjonelle vansker øker i takt med økende alder, og at dette kan skje som følge av at man 

etterhvert blir mer bevisst på diagnose og eventuelle vansker som følger med diagnosen 
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(Prather & de Vries, 2004). Som følge av dette er det ikke uventet at det er et skille mellom 

forekomst av angst i studier der utvalget består av yngre og studier der utvalget primært 

består av voksne. En kvalitativ undersøkelse gjennomført av Both et al. (2018) avdekket at 

angst var svært utbredt i en gruppe individer med tuberøs sklerose i alderen 17 til 30 år. 

Denne forekomsten ble forklart med risikoen forbundet med  svulster, risiko for anfall, 

begrensede sosiale ferdigheter og den høye forekomsten av nevropsykiatriske lidelser.  

 

Ved progredierende sykdommer som tuberøs sklerose vil det alltid være en risiko for at 

sykdommen utvikler seg, svulster kan oppstå eller ekspandere og igjen skape nye 

komplikasjoner. På samme måte kan epilepsien ofte være uforutsigbar og vanskelig å 

behandle, og disse faktorene kan virke som en stressfaktor for dem som er rammet og i 

enkelte tilfeller resultere i angst. Undersøkelser har vist at angst i tuberøs sklerose ofte 

forekommer hos de individene med høyere målt IQ og uten psykisk utviklingshemming. Det 

er likevel muligheter for at forekomsten av angst i gruppen med kognitive vansker er 

underrapportert, dette som følge av at de har større utfordringer med å formidle det de strever 

med (Muzykewicz et al. 2007). Chung et al. (2011) påpeker likevel at det ofte viser seg 

vanskelig for helsepersonell å skille psykiatriske lidelser i tuberøs sklerose fra andre 

tilstander som kan påvirke sentralnervesystemet, som utviklingshemming, epilepsi og 

autisme. I tillegg kan også enkelte former for behandling, særlig I forbindelse med epilepsi,  

skape forverring eller endring i funksjoner i sentralnervesystemet slik at vansker med annet 

opphav kan fremstå som angst. Det vil derfor være svært viktig at helsepersonell har 

kjennskap til tuberøs sklerose slik at de har bedre utgangspunkt for å mestre å skille ut hva 

som er hva, og tett oppfølging og jevnlig kartlegging av vansker vil være nødvendig i denne 

sammenhengen. 

 

 

 

 

5.3 Oppsummering av funn 

Ut fra de funnene som er gjort i dette prosjektet, er det tydelig at tuberøs sklerose kan være 

assosiert med et bredt spekter av komorbide tilstander som kan påvirke de kognitive 

ferdighetene. Diagnosens progredierende form og ulike grad av omfang fra individ til individ, 

gjør det utfordrende, om ikke umulig, å kunne forutsi hvordan tuberøs sklerose vil påvirke 
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den enkelte. Det vil derfor heller ikke være mulig å være konkluderende når det kommer til 

forventede kognitive ferdigheter forbundet med diagnosen. Det er likevel mulig å trekke ut 

enkelte hovedfunn fra denne systematiske oversikten som er relatert til  intelligens, 

eksekutive funksjoner, språk og akademiske ferdigheter.  

 

De inkluderte studiene rapporterer en langt større andel av psykisk utviklingshemming i 

gruppen med tuberøs sklerose enn i samfunnet for øvrig, og forekomsttall i artikkelutvalget 

ligger på mellom 25% og 95%. Dette assosieres i hovedsak med alvorlig epilepsi og 

forekomsten av svulster(Jozwiak et al., 1998; Joinson et al. 2003; Humphrey et al., 2004; 

Winterkorn et al., 2007; de Vries et al., 2007; Kopp et al., 2008; Samir et al., 2011; 

Metwellay et al., 2012; Bolton et al., 2015; Overwater et al., 2016; Wang et al., 2017; Toldo 

et al., 2018). Det er også funnet at individer med tuberøs sklerose og normal intelligens i 

mange tilfeller har signifikant lavere IQ-skårer sammenlignet med matchede kontrollgrupper 

(Joinson et al., 2003).  

 

Det rapporteres forekomst av epilepsi på mellom 42,86% og 100%. Denne epilepsien 

beskrives ofte som alvorlig og behandlingsresistent, med tidlig anfallsdebut og stor 

anfallshyppighet (Jozwiak et al., 1998; Humphrey et al, 2004; Winterkornet al., 2007; Kopp 

et al., 2008; Samir et al., 2011; Metwellay et al., 2012; Bolton et al., 2015; Owerwater et al., 

2016; Jeste et al., 2016; Wilbur et al., 2016; Wang et al., 2017; Toldo et al., 2018). 

 

I henhold til eksekutive funksjoner, utmerket vansker med dual-task og selektiv 

oppmerksomhet seg i flere av studiene (de Vries et al., 2008; Tierney et al., 2011). Denne 

formen for vansker opptrådte på tvers av evnenivå, og det blir følgelig foreslått at dette bør 

settes som et diagnostisk kjennetegn for tuberøs sklerose. Funn av redusert grad av grå 

substans i hjernens mikrostrukturer blir også knyttet til vansker med arbeidsminne og 

langtidsminne hos høytfungerende individer med tuberøs sklerose (Ridler et al., 2007). 

Forekomsten av ADHD er høyere enn hos den generelle befolkningen, og den rapporterte 

forekomsttall i de inkluderte studiene ligger på mellom 10,5% og 22,4%. Som følge av høy 

andel rapportert ADHD-relatert atferd, blir det foreslått at forekomsten i realiteten nok er 

større og heller underdiagnostisert (de Vries et al., 2007).  

 

Når det gjelder språk, ble det rapportert om relativt høy grad av språklige vansker, og dette 

blir assosiert med psykisk utviklingshemming, svulstdannelser og ASD (de Vries et al., 2007; 
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Jeste et al., 2008; Toldo et al., 2018). Rapportert forekomst av ASD i de utvalgte studiene 

ligger på mellom 17% og 66%. Det er også funnet avvikende nivåer av hjernens hvite 

substans og en større grad av spredning, noe som kan tyde på avvikende kommunikasjon 

mellom hjernens språkområder hos dem med tuberøs sklerose (Lewis et al., 2011; Gallagher 

et al., 2013).  

 

Det var få studier som rapporterte funn relatert til akademiske ferdigheter. Der dette er 

rapportert, er andelen med akademiske vansker svært høy. Det rapporteres likevel at under 

halvparten av dem som rapporterer om vansker har blitt kartlagt og følgelig mottatt støtte for 

disse vanskene. Nevropsykologiske vansker  som ASD, ADHD og angst, er blant faktorene 

som assosieres med akademiske vansker, og forekomsten av angst blir i de utvalgte studiene 

rapportert å ligge på mellom 13% og 50,9% (Wilbur et al., 2016; Kingswood et al., 2017; de 

Vries et al., 2018). 

 

I henhold til funn i dette prosjektet, er det også faktorer knyttet direkte til tuberøs sklerose 

som kan innvirke på kognitive ferdigheter. Forekomsten av svulster, både kortikale tubere og 

subpendymale knuter, assosieres med samtlige komorbide tilstander (Seri et al., 1999; Samir 

et al., 2011; Metwellay et al., 2012; Gallagher et al, 2012; Gallagher et al., 2013; Toldo et al., 

2018). For tubere hevder enkelte studier at antall tubere kan være avgjørende, mens andre 

hevder at heller plassering av tuberene kan predikere vansker. Som nevnt under funn relatert 

til eksekutive funksjoner, er det også funnet avvik i mikrostrukturene i hjernen, relatert til 

mengden og spredning av grå og hvit substans, som igjen kan sees i sammenheng med både 

arbeidsminnevansker og svikt i kommunikasjonen mellom språkområdene i hjernen (Ridler 

et al., 2007; Lewis et al., 2011; Gallagher et al., 2013). 
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6 Avslutning 
Det vil i dette kapittelet redegjøres for implikasjoner for videre praksis, begrensninger i 

masterprosjektet, samt avsluttende kommentarer. 

 

6.1 Implikasjoner for videre praksis 

Etter oppsummering av funnene fra de ulike undersøkelsene, er det tydelig at det er mange 

hensyn som bør tas når man skal forholde seg til tuberøs sklerose. Dette gjelder både for de 

tilfellene der det er store og svært hemmende vansker, og i de tilfellene med mindre grad av 

vansker som kan være mer vanskelig å fange opp. Det er tydelig at fokuset på kognitive og 

nevropsykologiske vansker knyttet til diagnosen er i ferd med å øke, men for dem som lever 

med tuberøs sklerose i dag er det viktig at nødvendig hjelp og tiltak blir satt i gang allerede 

nå. Det anbefales bruk av TAND-sjekklisten i oppfølgingen av tuberøs sklerose for å forsikre 

om at eventuelle nevropsykologiske tilstander fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Flere 

av studiene i denne undersøkelsen rapporterer om at nevropsykologiske diagnoser, som 

ADHD og ASD, settes svært sent (Kingswood et al., 2017; de Vries et al, 2018). Ved å 

kartlegge ved hjelp av TAND, kan de som kvalifiserer for slike diagnoser fanges opp på et 

tidligere tidspunkt. Det påpekes også at det er viktig å være bevisst på at det 

nevropsykologiske sykdomsbildet i tuberøs sklerose kan være komplekst, og at flere 

komorbide vansker kan opptre på samme tid. Det vil være viktig at støtteapparatet klarer å 

kartlegge omfanget av diagnoser for å kunne gi best mulig behandling. 

 

Det er også tydelig at gruppen med tuberøs sklerose og normale kognitive evner også kan ha 

vansker, særlig knyttet til oppmerksomhet og i oppgaver knyttet til dual-task (de vries et al., 

2008; Tierney et al., 2008). Denne formen for vansker trenger ikke å være fremtredende, men 

kan likevel by på problemer i skole og hverdagsliv. I denne sammenheng vil jevnlig 

kartlegging være svært viktig for å fange opp de individene som strever, og det er også behov 

for videre forskning på denne gruppen. 

 

Denne undersøkelsen ble igangsatt med et ønske om å kartlegge forskning relatert til vansker 

knyttet til de akademiske ferdighetene hos dem med tuberøs sklerose, men forskningen på 

dette området er svært mangelfull. Studiene som rapporterer funn fra TOSCA-registeret 

kunne presentere tall på hvor mange som var registrert med akademiske vansker, men dette 
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ble ikke spesifisert utover antallet. Det er derfor vanskelig å stadfeste hva som er eventuelle 

årsaker til disse akademiske vanskene. Kingswood et al. (2017) rapporterer at 57,8% av 

utvalget på om lag 2000 individer hadde hatt akademiske vansker, men at kun 48,9% av disse 

igjen hadde blitt evaluert for eventuelle vansker. Det er som følge av dette tydelig at det 

fortsatt er en vei å gå når det kommer til kartlegging og hjelpetiltak i skolesammenheng, og 

det oppfordres sterkt fra forskerhold at alle elever med tuberøs sklerose bør kartlegges jevnlig 

for å forsikre at de får den hjelp og støtte som de har behov for. 

 

 

 

6.2 Masterprosjektets begrensninger 

Denne systematiske oversikten er forsøkt gjennomført så gjennomsiktig som mulig ved å 

presentere søkestrategi, søkehistorikk og ved å gjøre rede for valgene som er tatt. Det er 

foretatt relativt grundige søk der søkeprosessen er mest mulig transparent. En begrensning er 

at søkene er gjennomført av en person, heller enn to som er å foretrekke (Helsedirektoratet, 

2015). Søkestrategi ble utviklet i samarbeid med en spesialtrent bibliotekar, men ikke selve 

søkeprosessen. Databasene ble valgt ut fra samlingen av databaser som er presentert på ISP 

sine nettsider knyttet til Universitetsbiblioteket. I og med at denne undersøkelsens 

problemstilling befinner seg et stykke inne på det medisinske fagfeltet, og også det 

psykologiske, kan det hende at andre databaser kunne gitt relevante treff.  

 

I og med at tuberøs sklerose er en sjelden diagnose, satte det begrensninger angående 

størrelsen på forskningsmassen. Det er gjort relativt mye og grundig forskning på de mange 

fysiske aspektene ved tuberøs sklerose, men særlig forskningen på det rent akademiske 

området er omtrent ikke-eksisterende. Dette genererte i svært lite treff på mange av de på 

forhånd oppsatte søkeordene som var relatert til akademiske ferdigheter. Enkelte av studiene 

påpeker også at utvalgene ikke nødvendigvis er representative for hele gruppen med tuberøs 

sklerose, men heller for den andelen med større grad av vansker. Utvalgene er i mange 

tilfeller vervet fra klinikker, og mange av deltakerne har behov for tett oppfølging allerede 

ved svært ung alder som følge av kompliserte symptomer som for eksempel epilepsi.  
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6.3 Avsluttende kommentarer 

Etter å ha gjennomført dette prosjektet, er det tydelig at det er et vidt spekter av vansker 

forbundet med tuberøs sklerose. Mange av dem med diagnosen er svært hemmet, mens andre 

kan ha sykdommen uten å en gang være klar over det. Det varierende sykdomsbildet gjør det 

utfordrende å lage en mal for behandling, og vanskenes eventuelle kompleksitet krever 

grundig og bred kartlegging. Som følge av diagnosens progredierende natur, bør 

kartleggingen skje jevnlig som følge av at vansker kan utvikles over tid. Denne form for 

kartlegging vil også være viktig for dem som er tilsynelatende lite affektert av tuberøs 

sklerose-diagnosen, ved at disse kan ha ”usynlige” vansker som kan påvirke hverdagen i 

større eller mindre grad. Av den totale forskningsmassen relatert til tuberøs sklerose, er 

uinntrykket at mye av forskningen er fokusert på fysiske aspekter ved diagnosen. Den 

forskningen som undersøker det nevropsykologiske feltet, påpeker i mange tilfeller at 

utvalgene er svært hemmet av diagnosen sin og at dette følgelig vil påvirke resultatene. Det 

vil da være viktig at hjelpeapparatet klarer å skille ut hva som vil være viktig å ta hensyn til 

for det enkelte individ, med utgangspunkt i individets vansker. 

 

For lærere og spesialpedagoger vil det være en svært vanskelig, om ikke umulig oppgave, å 

alene klare å finne en best mulig måte å hjelpe elever med tuberøs sklerose på. Her vil det 

være essensielt at det utvikles et tverrfaglig samarbeid med skole, helsetjeneste, PP-tjeneste 

og eventuelt BUPA, slik at man sammen kan finne et opplegg som legger grunnlag for størst 

mulig grad av mestring for elever med tuberøs sklerose. Selv om tuberøs sklerose er en 

sjelden diagnose, er det elever i den norske skolen som lever med diagnosen. For nettopp 

disse barna er det viktig at de blir møtt på en riktig og konstruktiv måte for at de skal kunne 

hente fram det beste i seg selv. 
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Vedlegg 1 
Artikkelforfatter (e): Tittel: Kvalitet: 

Jozwiak et al. (1999) ”Poor mental development in pasients with 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

Seri et al. (1999) ”Autism in tuberous sclerosis: evoked potential 

evidence for a deficit in auditory sensory 

processing”, 

(meget) god 

Harrison et al. (1999) ”Cognitive deficits in normally intelligent persons 

with tuberous sclerosis” 

(meget) god 

Joinson et al. (2003) ”Learning disability and epilepsy in an 

epidemiological sample of individuals with 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

Humphrey et al. (2004) ”A prospective longitudinal study of early cognitive 

development in tuberous sclerosis-a clinic based 

study” 

(meget) god 

Ridler et al. (2007) ”Neuroanatomical correlates of memory deficits in 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

de Vries et al. (2007) ”The psychopatologues of children and adolescents 

with tuberous sclerosis complex(TSC)-a postal 

survey of UK families” 

god 

Winterkorn et al. (2007) ”Cognitive prognosis of patients with tuberous 

sclerosis complex” 

(meget) god 

de Vries et al. (2008) ”Neuropsychological attention deficits in tuberous 

sclerosis complex(TSC)” 

(meget) god 

de Vries & Watson (2008) ”Attention deficits in tuberous sclerosis complex 

(TSC): rethinking the pathways to the endstate” 

(meget) god 

Jeste et al. (2008) ”Characterization of autism in young children with 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

Kopp et al. (2008) ”Behavior problems in children with tuberous 

sclerosis complex and parental stress” 

(meget) god 

Seri et al. (2010) ”Seizures and intellectual outcome: clinico-

radiological study of 30 egyptian cases of tuberous 

sclerosis complex” 

(meget) god 

Metwellay et al. (2012) ”Cognitive delay in children with tuberous 

sclerosis in a developing country: clinical 

(meget) god 
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correlations” 

van Eeghen et al. (2012) ”Cognitive and adaptive development of patients 

with tuberous sclerosis complex: a retrospective, 

longitudinal investigation” 

god 

Gallaghet et al. (2012) ”Decreased language laterality in tuberous 

sclerosis complex: a relationship between language 

dominance and tuber location as well as history of 

epilepsy” 

(meget) god 

Gallagher et al. (2012) ”Diffuse cerebral language representation in 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

Lewis et al. (2012) ”Impaired language pathways in tuberous sclerosis 

complex patients with autism spectrum disorders” 

(meget) god 

Bolton et al. (2015) ”Intellectual abilities in tuberous sclerosis 

complex: risk factors an correlates from the 

tuberous sclerosis 2000 study” 

(meget) god 

Jeste et al. (2016) ”Symptom profiles of autism spectrum disorder in 

tuberous sclerosis complex” 

(meget) god 

Overwater et al. (2016) ”Interdependence of clinical factors predicting 

cognition in children with tuberous sclerosis 

complex” 

(meget) god 

Wilbur et al. (2016) ”Manifestations of tuberous sclerosis complex: the 

experience of a procincial clinic” 

god 

Kingswood et al. (2017) ”TuberOus SClerosis registry to increase disease 

awarness (TOSCA)-baseline data on 2093 

patients” 

god 

Wang et al. (2017) ”Epilepsy may be the major risk factor of mental 

retardation in children with tuberous sclerosis: a 

retrospective cohort study” 

god 

Toldo et al. (2018) ”Tuberous sclerosis-associated neuropsychiatric 

disorders: a paediatric cohort study” 

god 

de Vries et al. (2018) ”TSC-associated neuropsychiatric disorders 

(TAND): findings from the TOSCA natural study” 

god 
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Vedlegg 2 

Intelligens: 
 
Funn, psykisk utviklingshemming: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Funn, psykisk 
utviklingshemming: 

Jozwiak et al. 
(1998) 

106 >18 år 47 (59) PU: 89% 

Seri et al. (1999) 14 Gj.snitt 
8,6 år 

Ikke 
oppgitt 

PU: 64,29% 

Joinson et al. 
(2003) 

108 Median 
alder 18 
år  

56 (52) PU: 44,4% 

Humphrey et al. 
(2004) 

20 11-37 
mnd 

13 (7) PU: 95% 

Winterkorn et al. 
(2007) 

107 0,6-
61,8 år 

57 (50) PU: 43% 

de Vries et al. 
(2007) 

265 <18 år 106 
(144) 

PU: 64% 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd.-
17 år  

55 (54) PU: 48,2% 

de Vries et al. 
(2008) 

20 6-16 år  14 (6) PU: 45% 

de Vries & Watson 
(2008) 

20 6-16 år 
(gj.snitt 
11,05) 

12 (8) PU: 25% 

Jeste et al. (2008) 20 18-60 
mnd 

Ikke 
oppgitt 

PU: 95% 

Samir et al. (2011) 30 1,3-8,9 
år 

16 (14) PU: 63,3% 

Van Eeghen et al. 
(2012) 

66 Gj.snitt 
5,8 år  

32 (34)  

Metwellay et al. 
(2012) 

24 1-12 år  
 

18 (6) PU: 58,33% 

Bolton et al. (2015) 125 1-16 år 62 (63) PU: +- 60% 
Owerwater et al. 
(2016) 

102 Gj.snitt 
8,2 år  

52 (50) PU: +- 70% 

Wang et al. (2017) 223 0-14 år 109 
(104) 

PU: 53,8% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median 
alder 13 
år  

1009 
(1084) 

PU: 44,9% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj. snitt 
9,9 år 

16 (16) PU: 47% 
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Eksekutive funksjoner: 
 
Funn, oppmerksomhet: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Kjønn: Alder: Forekomst: 

Ridler et al. (2007) 25 17 (8) Gj. Snitt 
39,3 år 
(SD 
10,7) 

TS-gruppen signifikant 
hemmet i tester av 
langtidminne, 
arbeidsminne og spatialt 
arbeidsminne 

Kopp et al. (2008) 99 55 (54) 6 mnd-
17 år (gj. 
snitt 7,73 
år) 

Oppmerksom-hetsvansker: 
25% 

de Vries et al. (2008) 20 14 (6) 6-16 år 
(gj. Snitt 
11 år, SD 
2,8) 

Oppmerksomhetsvansker: 
90% hadde problemer med 
en eller flere målinger av 
oppmerksomhet. 

de Vries & Watson 
(2008) 

20 12 (8) 6-16 år 
(gj snitt 
11,05 år) 

Oppmerksomhetsvansker: 
80% hadde vansker i en 
eller flere målinger. 

Tierney et al. (2011) 21 7 (14) Gj. Snitt 
36 år 
(32-56) 

Signifikante forskjeller 
mellom TS og kontroll 
funnet i utførelsen av 
oppgaver som krevde 
selektiv oppmerksomhet. 

Toldo et al. (2018) 32 16 (16) Gj. Snitt 
9,9 år 

Oppmerksomhetsvansker:  
62% 

 
 
 
 
Funn, hyperaktivitet 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Forekomst: 

de Vries et al. 
(2007) 

265 >18 år 106 
(144) 

Hyperaktivitet: 
56% 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd-
17 år 
(gj. 
snitt 
7,73 år) 

55 (54) Hyperaktivitet: 
35% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median 
alder 
17 år 
(0-71) 

1009 
(1084) 

Hyperaktivitet: 
20,7% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 Median 
alder 
13 år 

1062 
(1154) 

Hyperaktivitet, 
barn: 54,8% 
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(1-71)  Hyperaktivitet, 
voksne: 21,4% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj. 
Snitt 
9,9 år 

16 (16) Hyperaktivitet: 
28% 

 
 
 
 
Funn, impulsivitet: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Forekomst: 

de Vries et al. 
(2007) 

265 >18 år 106 
(144) 

Impulsivitet: 58% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median 
alder 13 
år (0-71) 

1009 
(1084) 

Impulsivitet: 
19,4% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 Median 
alder 13 
år (1-71) 

1062 
(1154) 

Impulsivitet, 
barn: 42,7% 

 Impulsivitet, 
voksne: 33,2% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj. snitt 
9,9 år 

16 (16) Impulsivitet: 28% 
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Språk: 
 
Funn, generell språkfungering: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn  

m (k): 
Funn: 

de Vriest et al. 
(2007) 

265 <18 år 106 (144) PU-gruppen: Ikke-
kommunikativt språk: 
52%. Forsinket språk: 
86%. Normal 
språkutvikling: 8% 
Normal IQ: Ikke-
kommunikativt språk: 
13%. Forsinket 
språk/tale: 20%. 
Normal språkutvikling: 
66%. 

Jeste et al. (2008) 20 18-60 mnd Ikke 
oppgitt 

Språkvansker: 50% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj.snitt  
9,9 år 

16 (16) Forsinket/fraværende 
språkutvikling: 59% 

 
 
 
Funn, hjernerelaterte språkfunksjoner: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Funn: 

Lewis et al. (2012) 42 1-27 år 
(gj.snitt 
8,6 år) 

28 (14) Redusert Arcuate 
Fasciculus kan tyde 
på skade 
mikrostrukturelle 
språkbaner i hjernen. 

Gallagher et al. 
(2012) 

15 15 år 
(gj.snitt 
38,5 år) 

4 (11) Studiet fant redusert 
språklateralitet. 73% 
hadde en 
venstreplassert 
språkdominans, 27% 
hadde en bilateral 
språkrepresentasjon. 

Gallagher et al. 
(2013) 

Som over Som 
over 

Som 
over 

Studien fant 
avvikende cerebrale 
språkkretser og mulig 
funksjonell cerebral 
reorganisering.  
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Akademiske ferdigheter: 
 
Funn, akademiske ferdigheter: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Funn: 

Wilbur et al. (2016) 81 Median 
alder 10 
år (0,2-
23,2) 

41 (40) Forventet nivå: 
23% 
Bak forventet nivå: 
13% 
Tilpasset 
opplegg/life skills-
program: 
35% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median 
alder 13 
år (0-71) 

1009 
(1084) 

Akademiske 
vansker: 57,8% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 Median 
13 år (1-
71 år) 

1062 
(1154) 

Akademiske 
vansker, barn: 
60,5% 
Akademiske 
vansker, voksne: 
54,8% 
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Komorbide tilstander: 
 
Funn, epilepsi: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Funn: 

Jozwiak et al. 
(1998) 

106 <18 år Epilepsi: 98,08% 
Inf. spasmer:62,3% 

Harrison et al. 
(1999) 

7 11-56 år  Epilepsi: 42,86% 

Seri et al. (1999) 14 Gjennomsnitt 8,6 år Epilepsi: 100%. 
Joinson et al. 
(2003) 

108 Gj.snitt 26 år  Epilepsi: 79%  
Inf. Spasmer: 60%. 

Humphrey et al. 
(2004) 

20 11-37 mnd Epilepsi: 95% 
Inf. Spasmer: 35% 

Ridler et al. (2007) 25 Gjennomsnittlig 
alder: 39,3 år 

Epilepsi:64% 
Gj.sn. Anf.d.: 8,67 år 
Inf. Spasmer: 24% 

de Vries et al. 
(2007) 

265 >18 år Epilepsi, hele 
gruppen: 92%  
PU-gruppen: 99% 
Ikke PU: 79%  

Winterkorn et al. 
(2007) 

107 0,6-61,8 år Epilepsi: 87,85%  
Inf. Spasmer: 49 stk. 
Anfallsdebut skjedde 
mellom 0 og 49 år, 
med et gjennomsnitt 
på 3 år og SD 4,1. 

Jeste et al. (2008) 20 18-60 mnd 95% av barna hadde 
anfall 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd-17 år.  Epilepsi: 87,9%  
de Vries et al. 
(2008) 

20 6-16 år.  Epilepsi: 85% 

Tierney et al. 
(2011) 

21 Gjennomsnitt: 36 år  Epilepsi: 52,38% 

Samir et al. (2011) 30 1,3-8,9 år Epilepsi: 100% 
Inf. Spasmer: 56,7% 
Partielle anfall: 43,3% 

Metwellay et al. 
(2012) 

24 1-12 år.  Anfall: 87,5%.  
Inf. spasmer: 61,9%.  
Part. anfall: 23,81%. 
Generaliserte tonisk-
kloniske anfall: 
14,29%.  
Anf.deb. før 6 mnd: 
57,%  

Van Eeghen et al. 
(2012) 

66 Gjennomsnitt:  
5,8 år.  

Epilepsi: 88%.  
Inf. spasmer: 48% 
Gjennomsnittlig alder 
ved anfallsdebut: 1,3 
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år. 
Gallagher et al. 
(2012/2013) 

15 Gjennomsnitt:  
38,5 år 

Epilepsi: 46,67% 

Overwater et al. 
(2016) 

102 Gjennomsnitt: 8,2 år  Epilepsi: 86% 
Inf. spasmer: 36% 
Anfallsdebut hele 
gruppen: 8 mnd (4-
24). 
Anfallsdebut gr. med 
epilepsi: 6 mnd (3-16) 

Wilbur et al. (2016) 81 Median alder: 10 år  Epilepsi: 91%, 
Infantile spasmer: 
32%. 

Jeste et al. (2016) 36 Gjennomsnitt:  
32,1 mnd  

Epilepsi: 94,4% 

Wang et al. (2017) 223 0-14 år Epilepsi: 100%  
Inf. Spasmer: 50,67%  

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median alder 13 år  Epilepsi: 83,5%, 
Fokale anfall: 66,9%, 
Diagnostisert før fylte 
2 år: 73%. 

Toldo et al. (2018) 32 Gjennomsnitt: 9,9 år Epilepsi: 74% 
Alvorlig epilepsi: 
46,88% 

 
 
 
 
 
Funn, ASD 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Forekomst: 

Seri et al. (1999) 14 Gj.snitt 
8,6 år 

Ikke 
oppgitt 

ASD: 50% 

de Vries et al. 
(2007) 

265 >18 år 106 
(144) 

ASD, normal IQ: 
17% 

 ASD, PU-
gruppen: 66% 

Jeste et al. (2008) 20 18-60 
mnd 

Ikke 
oppgitt 

ASD ved 60 mnd: 
50% 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd-
17 år 
(gj.snitt 
7,73 år) 

55 (54) ASD: 32% 

Samir et al. (2011) 30 1,3-8,9 
år 

16 (14) ASD: 40% 

Metwellay et al. 
(2012) 

24 1-12 år 
(gj.snitt 
6,8 år) 

18 (6) ASD: 45,83% 
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Lewis et al. (2012) 42 1-27 år 
(gj.snitt 
8,6 år) 

28 (14) ASD: 29% 

Wilbur et al. (2016) 81 Median 
alder 
10 år 
(0,2-
23,2) 

41 (40) ASD, hele 
gruppen: 20% 

 ASD, skolealder: 
33% 

Jeste et al. (2016) 36 Gj.snitt 
32,1 
mnd 
(23-39) 

32% 
(68%) 

ASD: 50% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 Median 
alder 
13 år 
(0-71) 

1009 
(1084) 

ASD: 20,7% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 Median 
alder 
13 år 
(1-71 
år) 

1062 
(1154) 

ASD: 21,1% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj.snitt 
9,9 år 

16 (16) ASD: 22% 

 
 
 
 
Funn, ADHD: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Forekomst: 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd-
17 år. 
Gj.snitt
: 7,73 
år 

55 (54) ADHD:  
15,5 % 

Samir et al. (2011) 30 1,3-8,9 
år 

16 (14) ADHD: 13,33% 

Metwellay et al. 
(2012) 

24 1-12 år 18 (6) ADHD: 16,67% 

Wilbur et al. (2016) 81 Median 
alder: 
10 år 
(0,2-
23,2) 

41 (40) ADHD: 19% 

Kingswood et al. 
(2017) 

2093 0-71 år 
(media
n: 13) 

1009 
(1084) 

ADHD: 19,6% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 1-71 år 
(media
n alder 

1062 
(1154) 

ADHD, voksne: 
10,5% 
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13 år) 
1410 
under 
18 år 

 ADHD, barn: 
22,4% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj.snitt 
9,9 år 

16 (16) ADHD: 19% 

 
 
 
 
Funn, angst: 
Artikkelforfatter: Antall 

deltakere: 
Alder: Kjønn, 

m (k): 
Funn: 

de Vries et al. 
(2007) 

265 <18 år 106 
(144) 

Angst, 
PU-
gruppen: 
40% 
Angst, 
normal 
IQ: 35% 

Kopp et al. (2008) 99 6 mnd-
17 år 
(gj.snitt 
7,73 år) 

55 (54) Angst: 
46,6% 

Wilbur et al. (2016) 81 Median 
alder 10 
år (0,2-
23,2) 

41 (40) Angst: 
13% 

Toldo et al. (2018) 32 Gj.snitt 
9,9 år 

16 (16) Angst: 
31% 

de Vries et al. 
(2018) 

2216 Median 
alder 13 
år (1-
71) 

1062 
(1154) 

Angst, 
barn: 
25,8% 
Angst 
voksne: 
50,9% 

 


