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Sammendrag 

Forfattere: Maria Aspesletten og Hanna Sletvold. 

Tittel: “Symptomer på angst, men ikke depresjon, modererer effekten av ABM for depressive 

plager: En randomisert kontrollert studie” 

Hovedveileder: Ragnhild Bø. Biveileder: Nils Inge Landrø. 

Datainnsamling: For å få tilgang til datamaterialet brukt i denne studien har vi utført 

labarbeid og datainnsamling i en tilgrensende studie.  

Bakgrunn: Depresjon er i stor grad en tilbakevendende lidelse, og et flertall opplever mer 

enn én episode i løpet av livet. Residualsymptomer på depresjon og komorbide 

angstsymptomer er forbundet med økt risiko for tilbakefall. De høye tilbakefallsratene 

reflekterer sannsynligvis tilstedeværelse av underliggende sårbarhetsfaktorer, som øker 

risikoen for utviklingen av depresjon. En skjevhet i oppmerksomhetsprosesser, i form av en 

negativ oppmerksomhetsbias, har blitt fremsatt som en slik sårbarhetsfaktor. Modifisering av 

tendensen til å fokusere på negative stimuli (ABM) kan påvirke residualsymptomer og er 

derfor en lovende intervensjon i sekundær forebygging av depresjon. På gruppenivå er 

imidlertid effektstørrelsene på symptomer små og det er behov for å studere 

moderatoreffekter. Formålet med denne studien var å undersøke betydningen av angst- og 

depresjonssymptomer for effekten av ABM på residualsymptomer på depresjon. Metode: Vi 

reanalyserte dataene fra en randomisert kontrollert studie fra Jonassen et al. (2019) som fant 

at to uker med ABM-trening førte til nedgang i klinikervurderte residualsymptomer på 

depresjon. Pasienter som tidligere har hatt depresjon (n=301) ble randomisert til to ulike 

behandlingsgrupper; en intervensjonsgruppe som gjennomførte ABM-trening, og en 

kontrollgruppe som gjennomførte placebotrening, over 14 dager. På intervensjonstidspunktet 

hadde deltakerne varierende grad av depresjonssymptomer, men også varierende grad av 

komorbide angstsymptomer. Subjektive symptomer ble kartlagt ved baseline ved bruk av 
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Beck Depression Inventory II (BDI-II) og Beck Anxiety Inventory (BAI). Hamilton Rating 

Scale for Depression (HAM-D) ble brukt for å kartlegge klinikervurderte symptomer ved 

baseline og umiddelbart etter intervensjonen. Resultater: Subjektive symptomer på angst, 

men ikke depresjon, viste en trend mot å moderere effekten av ABM-intervensjonen på 

depresjonssymptomer. Høyere grad av angstsymptomer var forbundet med større effekt av 

ABM-intervensjonen på depressive plager. Dette viste seg gjennom mindre forverring i 

klinikervurderte depresjonssymptomer sammenlignet med placebobetingelsen. Konklusjon: 

Denne studien viser at grad av angstsymptomer modererer effekten av ABM på depressive 

symptomer, og er med dette et viktig steg på veien mot å nyansere hvilke pasienter denne 

type intervensjon er mest egnet for. Kunnskap om interaksjonseffekter er viktig for å kunne 

utvikle mer persontilpasset behandling og vil informere om hvordan ABM-intervensjoner 

best kan implementeres som ledd i sekundær forebygging av depresjon.  

 

Stikkord: Attentional Bias Modification, moderatoreffekter, angst, depresjon, 

residualsymptomer, komorbiditet, persontilpasset behandling, sekundær forebygging  
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Bakgrunn 

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene hos voksne på verdensbasis (James 

et al., 2018) og har av Verdens helseorganisasjon blitt antatt å bli den hyppigste årsaken til 

alvorlige helseproblemer innen 2020 (WHO, 2001). Tilstanden medfører stor personlig 

lidelse og redusert livskvalitet hos den som er rammet, og har også store økonomiske og 

samfunnsmessige konsekvenser grunnet sykemeldinger og arbeidsfravær (Henderson et al., 

2005). Det er utviklet flere behandlingsmetoder for depresjon, både i form av psykologiske 

behandlingstilnærminger og bruk av psykofarmaka. Likevel ser man at mange ikke 

responderer, eller har mangelfull effekt av behandlingen. En stor andel pasienter opplever å 

få tilbakefall, og det er rapportert at opptil 40-90% av pasientene vil oppleve mer enn én 

episode i løpet av livet (Klein & Allman, 2014). Sekundær forebygging av nye episoder er 

derfor helt sentralt i den videre håndteringen av denne lidelsen. I etterkant av behandling er 

det mange som fortsatt opplever restsymptomer, noe som har vist seg å øke risikoen for 

tilbakefall betydelig (Klein & Allmann, 2014; Taylor et al., 2004). Man vet også at risikoen 

øker med antallet episoder man har hatt (Solomon et al., 2000). Mange med depresjon 

opplever også symptomer på andre psykiske lidelser, der komorbide angstlidelser er særlig 

vanlig (Kessler et al., 2007). Tilstedeværelse av komorbide angstlidelser har betydning for 

både funksjonsevne og behandlingstilnærming, og man ser at disse pasientene jevnt over 

responderer dårligere på behandling og har større risiko for tilbakefall (Buckman et al., 

2018). Tema for denne oppgaven er hvordan oppmerksomhetsskjevhet (bias), i form av en 

tendens til å fokusere på negative stimuli fremfor nøytrale/positive stimuli, kan være en 

sentral sårbarhetsfaktor for å forstå hvorfor depresjon er en tilbakevendende lidelse. Denne 

skjevheten i oppmerksomhet har vist seg å kunne manipuleres gjennom intervensjon, kalt 

Attentional Bias Modification (ABM). Gjennom en slik modifisering av oppmerksomhetsbias 

har man sett en påfølgende reduksjon i depresjonssymptomer, og intervensjonen har dermed 
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vist seg lovende som et verktøy ved sekundær forebygging av depresjon. På gruppenivå er 

imidlertid effektene på symptomer små og det er derfor behov for å studere 

moderatoreffekter, det vil si for hvem er denne type intervensjon mest egnet. Depresjon har 

vist seg å være en heterogen diagnosegruppe, både hva gjelder symptombilde, forløp og 

komorbide tilstander. Dersom man kan identifisere hvem i denne gruppen som har best effekt 

av intervensjonen vil dette være et steg mot en mer persontilpasset behandling av depresjon, 

noe som er sentralt i moderne behandlingsforskning.  

Depresjon 

Det depressive tilstandsbildet. Det depressive tilstandsbildet er særlig karakterisert 

av et senket stemningsleie, en nedstemthet som påvirker både tanker, følelser og atferd 

(Feliciano & Renn, 2014). Manglende interesse for eller glede av aktiviteter som vanligvis er 

lystbetonte er også et kjernesymptom, sammen med et energitap som fører til trettbarhet og 

redusert aktivitet. Mange opplever i tillegg svekket selvfølelse og selvtillit og kan ha et 

urealistisk negativt syn på seg selv og egne evner til å mestre utfordringer. Pessimisme og 

håpløshet med henblikk på fremtiden er også vanlig, i tillegg til følelser av skyld og 

mindreverdighetsfølelse. Noen kan få tanker om døden og gå med planer om selvmord, og i 

de mest alvorlige tilfellene leder depresjon til selvmord (Feliciano & Renn, 2014). 

Definisjon. Herfra refererer depresjon til den kliniske diagnosen Major Depressive 

Disorder (MDD), som diagnostiseres ved bruk av Diagnostic Manual of Mental Disorders V 

(DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013). For å få diagnosen MDD må man ha hatt 

minst én depressiv episode (Major Depressive Episode (MDE)). For å tilfredsstille kriteriene 

til en MDE må minst fem av ni mulige symptomer være til stede i en periode på minst to 

uker, hvorav et av symptomene må være (1) et depressivt stemningsleie eller (2) manglende 

interesse for lystbetonte aktiviteter (anhedoni). Andre mulige symptomer er endringer i 

apetitt/vektendringer, søvnforstyrrelser, psykomotorisk agitasjon/retardasjon, fatigue/tap av 
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energi, følelse av verdiløshet eller skyld, konsentrasjonsvansker og tanker om 

døden/suicidalitet. Symptomene må være til stede nesten hver dag og representere en endring 

i funksjonsnivå som påvirker personens sosiale og/eller yrkesmessige fungering. Hvilke 

symptomer som dominerer symptombildet og graden/intensiteten av disse varierer. Man 

spesifiserer derfor hvorvidt den aktuelle episoden representerer en mild, moderat eller 

alvorlig episode. Graden av funksjonssvikt er også avgjørende for denne vurderingen 

(Feliciano & Renn, 2014).  

Prevalens. I en nyere rapport om psykisk helse i Norge fremkommer det at depresjon 

vil ramme én av fem i løpet av livet, og én av ti i løpet av ett år (Reneflot et al., 2018). Det 

har blitt funnet geografiske forskjeller i Norge, hvor man ser noe høyere livstidsprevalens av 

depresjon i Oslo (Kringlen et al., 2001), sammenlignet med Sogn og Fjordane (Kringlen et 

al., 2006). Livstidsestimat fra store internasjonale studier varierer noe avhengig av hvilke 

land som inkluderes; omfattende studier fra USA estimerer en livstidsprevalens på 16,6 

prosent (Kessler et al., 2005a), mens en tilsvarende studie gjennomført i seks europeiske land 

(Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Spania) estimerer en livstidsprevalens på 

12,8 prosent (Alonso et al., 2004). Man ser kjønnsforskjeller i forekomst av depresjon der 

studier finner at livstidsrisikoen for en depressiv episode er omtrent dobbelt så høy for 

kvinner som for menn (Kessler et al., 2005a). Det er derimot knyttet usikkerhet til om disse 

tallene reflekterer reelle kjønnsforskjeller, eller om de i noen grad også er betinget av 

diagnosekriterier som i større grad fanger opp kvinner. 

Heterogenitet. To personer som begge er diagnostisert med depresjon kan fremvise 

svært forskjellige symptombilder, og årsakene til, og forløpet på, depresjonen kan være svært 

ulike (Goldberg, 2011; Kessler et al., 2014; Klein & Allmann, 2014). I denne sammenheng 

har studier avdekket over tusen unike symptomprofiler ved depresjon (Fried & Nesse, 2015). 

I samsvar med dette har mangel på konsistente funn fra hjerneavbildningsstudier på denne 
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populasjonen blitt sett i sammenheng med lidelsens heterogenitet (Maglanoc et al., 2020; 

Müller et al., 2017). På bakgrunn av dette har det blitt foreslått å definere egne subgrupper 

innenfor MDD, basert på blant annet type symptomer (se Baumeister & Parker, 2012, for en 

gjennomgang), men også ut fra synergieffekter mellom symptomer og/eller komorbide 

tilstander (Kessler et al., 2014). På denne måten vil man i større grad kunne fange opp 

lidelsens heterogenitet, og det vil være nyttig for å tilpasse behandlingen og predikere 

behandlingseffekt (Kessler et al., 2014).  

Komorbiditet. Mange med depresjon fremviser også symptomer på andre psykiske 

lidelser (Kessler et al., 2011). Særlig er komorbiditeten mellom depresjon og angstlidelser 

høy (Jacobi et al., 2015; Kessler et al., 2005b; Kessler, 2007; Watson, 2005; Watson, 2009). I 

en studie fra USA fant Kessler et al. (2007) at over halvparten (57,5%) av pasientene med 

MDD også tilfredsstilte kriteriene for en komorbid angstlidelse. I en studie gjennomført i 

Sverige fant man at nær halvparten av de som oppfylte kriteriene til en depresjon- eller 

angstlidelse, hadde komorbid angst og depresjon (Johansson et al., 2013). Tilsvarende 

indikerer andre epidemiologiske studier at nær seksti prosent av individer med generalisert 

angstlidelse samtidig tilfredsstiller kriteriene for MDD (Carter et al., 2001). Komorbiditet 

mellom angst og depresjon ser således ut til å være regelen, heller enn unntaket.  

Behandling, residualsymptomer og tilbakefall. Det finnes mye tilgjengelig 

behandling for depresjon, og både medikamentelle og psykologiske behandlingstilnærminger 

er under stadig utvikling. Samtidig ses det tydelige begrensninger ved den eksisterende 

behandlingen hva gjelder kortsiktig og langsiktig behandlingseffekt av både farmakologiske 

(Turner et al., 2008) og psykoterapeutiske tilnærminger (Cuijpers et al., 2010). 

Blant pasienter som mottar behandling for depresjon ser man at så mange som 40% 

ikke responderer, eller bare responderer delvis, på behandlingen (Andrews et al., 2004). 

Komorbide angstlidelser er blant faktorene som er forbundet med dårligere 
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behandlingsrespons (Bennett et al., 2014). Fullstendig tilfriskning (recovery) ses hos mindre 

enn én tredjedel ved behandlingsslutt (Andrews et al., 2004). Selv etter det som anses som 

vellykket behandling er tilbakefall av en depressiv episode vanlig. Tilbakefall kan defineres 

som en tilbakevendelse av symptomer under remisjonsfasen, etter en positiv respons på 

behandling, der kriteriene for en MDD oppfylles på ny (Richards, 2011). Estimatene for 

tilbakefall varierer fra 40% til 91% (Hardeveld et al., 2013; Klein & Allmann, 2014; Ramana 

et al., 1995), avhengig av tidsperspektivet for oppfølgingen og egenskaper ved utvalget 

(Klein & Allmann, 2014; Paykel, 2008; Richards, 2011). Personer med MDD har i snitt fire 

til ni episoder i løpet av livet (Burcusa & Iacono, 2007), og risikoen for tilbakefall øker med 

antall episoder (Klein & Allmann, 2014). Depresjon er altså en høyst tilbakevendende lidelse.  

I denne sammenheng har residualsymptomer blitt funnet å være en sterk prediktor for 

tilbakefall. Residualsymptomer er symptomer som er typiske for depresjon, men som er til 

stede i mindre grad enn ved en depressiv episode. Studier viser at en betydelig andel pasienter 

som er behandlet for depresjon, fortsatt har slike restsymptomer etter endt behandling 

(Mojtabai, 2001; Paykel, 2008). Videre har man sett at residualsymptomer er forbundet med 

betydelig økt risiko for tilbakefall (Buckman et al., 2018). Paykel et al. (1995) fant at 

tilbakefallsraten etter 10 måneder blant pasienter som i remisjonsfasen hadde 

residualsymptomer var på 76%, sammenlignet med 25% blant pasientene uten 

residualsymptomer i samme remisjonsfase. Man har også sett at sannsynligheten for 

tilbakefall øker med graden av restsymptomer (Taylor et al., 2004). Noe data indikerer også 

at behandlingen av residualsymptomer kan påvirke langtidsutfall av depresjon (Menza et al., 

2003). I tillegg til å utgjøre en sentral risiko for tilbakefall har residualsymptomer i seg selv 

betydning for den enkeltes livskvalitet og funksjonsnivå (Israel, 2006). Mange med 

depresjonssymptomer har samtidige symptomer på angst. Komorbide angstlidelser er også 
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forbundet med økt risiko for tilbakefall, dette gjelder også for høye nivåer av angstsymptomer 

uten at man tilfredsstiller kriteriene til en angstlidelse (Buckman et al., 2018).  

De høye tilbakefallsratene er en av de største utfordringene vi står ovenfor i 

behandlingen av depresjon (Richards, 2011), og tyder på at eksisterende behandlinger ikke 

retter seg nok mot de mekanismene som bidrar til utviklingen og opprettholdelsen av 

depressive symptomer (Everaert et al., 2017). National Institute of Health and Clinical 

Excellence (2009) har utpekt forebygging av nye depressive episoder som nåtidens viktigste 

utfordring i håndteringen av depresjon. I denne sammenheng er det viktig å identifisere 

mekanismene som ligger under depresjon, og utgjør en sårbarhet for tilbakefall, og videre 

utvikle intervensjoner som retter seg effektivt mot disse. 

Kognitive teorier om bias i informasjonsprosessering 

Kognitive teorier om informasjonsprosessering er sentrale for å forstå utviklingen, 

opprettholdelsen og tilbakefall av depresjon. Kognitive teorier har lenge fremsatt tanken om 

at et kjernepunkt i depresjon er en negativ bias i informasjonsprosesseringen (Beck, 2008). I 

Becks modell er det underliggende latente skjema som påvirker individets 

informasjonsprosessering. Disse skjemaene er lagrede representasjoner av stimuli, ideer og 

opplevelser. Skjemaene aktiveres som følge av en indre eller ytre hendelse, og vil igjen 

påvirke hvordan individet tolker hendelsen i en gitt kontekst. Tidligere hendelser i livet kan 

føre til utviklingen av depressive skjema som kjennetegnes av negative oppfatninger, kalt 

latente depressive skjema. Disse latente skjemaene kan aktiveres som følge av stress og 

tapsopplevelser. Aktivering av skjemaene gir en endring i oppmerksomhet, tolkning og 

hukommelse (Beck et al., 1979). Informasjonsprosesseringen blir gjennomgripende negativ. 

Dette fører til at individet selektivt velger stimuli som korrelerer med negativt stemningsleie, 

slik at negativ informasjon innkodes samtidig som positiv informasjon blir filtrert ut 

(Kellough et al., 2008). Dette refereres til som «bias», og er en skjevhet i 
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informasjonsprosesseringen som gjør at man favoriserer én type informasjon fremfor en 

annen. Ifølge kognitive teorier kjennetegnes depresjon av bias i ulike deler av 

informasjonsprosesseringen, deriblant oppmerksomhet, fortolkning og hukommelse. Beck er 

av den oppfatningen at bias man ser ved depresjon ikke bare er et kjennetegn ved en 

depressiv episode, men i seg selv er en sårbarhet for utviklingen, opprettholdelsen og 

tilbakefall av depresjon (Beck et al., 1979; Beck & Bredemeier, 2016). Altså vil ikke bias 

være «nye» når man opplever en depressiv episode, men heller representere en vedvarende 

underliggende, trekk-lignende anomalitet som gir individet en sårbarhet for utviklingen av 

depresjon. I denne sammenheng fant Buckman et al. (2018) i en nyere metaanalyse at 

kognitive bias var en av risikofaktorene forbundet med tilbakefall av en depressiv episode.  

Oppmerksomhetsbias og depresjon 

 Oppmerksomhetsbias (“Attentional Bias”) er et individs tendens til å rette 

oppmerksomheten mot én type stimuli fremfor en annen. Negativ oppmerksomhetsbias vil 

dermed være en tendens til å velge ut negativ informasjon fremfor nøytral eller positiv 

informasjon. Flere teorier fremsetter dysfunksjonell oppmerksomhetsprosessering av 

emosjonell informasjon som en sentral risikofaktor for utvikling og tilbakefall av depresjon 

(Beck & Bredemeier, 2016; De Raedt & Koster, 2010; Disner et al., 2011; Farb et al., 2015; 

Zvielli et al., 2016). Intervensjoner rettet mot å endre denne skjevheten i oppmerksomheten 

kan derfor spille en viktig rolle i forebygging av depresjon, og er fokuset for denne oppgaven. 

Oppmerksomhetsbias ved depresjon. Tidlige studier ønsket å undersøke om man 

kunne påvise tilstedeværelse av negativ oppmerksomhetsbias hos pasienter med depresjon. 

Før dette hadde feltet fokusert på funn som assosierte en slik bias i oppmerksomheten med 

angst (Mathews & MacLeod, 1994). I dag er det et robust funn at angst er forbundet med 

negativ oppmerksomhetsbias, en metaanalyse finner for eksempel en medium effektstørrelse 

(.45) mellom angstsymptomer og negativ oppmerksomhetsbias (Bar-Haim et al., 2007). 
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Tilstedeværelsen av oppmerksomhetsbias hos deprimerte pasienter ble i de tidlige studiene 

heller sett på som en refleksjon av komorbid angst hos gruppene de undersøkte (Mineka et 

al., 1998), fremfor at negativ oppmerksomhetsbias også kunne være til stede ved depresjon. 

De første studiene som spesifikt undersøkte negativ oppmerksomhetsbias ved 

depresjon sammenlignet grupper med deprimerte pasienter med ulike kontrollgrupper. 

Funnene fra studiene var imidlertid sprikende der noen fant evidens for at 

oppmerksomhetsbias var til stede (Donaldson et al., 2007; Mathews et al., 1996), mens andre 

ikke fant denne sammenhengen (MacLeod et al., 1986; Mogg et al., 1993). Det har senere 

blitt påpekt at valg av stimulusmateriale og metode muligens kan forklare de inkonsistente 

funnene (Donaldson et al., 2007). Tilstedeværelse av oppmerksomhetsbias både hos utvalg 

med angstsymptomer og utvalg med depresjonssymptomer tenker man nå reflekterer et mulig 

fellestrekk ved emosjonelle lidelser (Browning et al., 2010).  

En metaanalyse (Peckham et al., 2010), som inkluderte 22 studier og 2351 deltakere, 

fant at deprimerte pasienter hadde signifikant mer negativ oppmerksomhetsbias 

sammenlignet med kontrollene, med en medium effektstørrelse. Videre har man funnet 

evidens for at negativ oppmerksomhetsbias ikke bare er til stede under en depressiv episode, 

men også hos utvalg med subkliniske depresjonsskårer (Gotlib & Joorman, 2010). Joorman 

og Gotlib (2007a) fant eksempelvis at både pasienter som oppfylte kriteriene for en pågående 

depressiv episode, og pasienter som var i remisjon, hadde større grad av negativ 

oppmerksomhetsbias sammenlignet med en gruppe friske kontroller. I en annen studie 

reanalyserte Zvielli et al. (2016) data fra dot-probe prosedyrer med deprimerte pasienter i 

remisjon, og sammenlignet disse med deltakere som aldri hadde gjennomgått en depressiv 

episode. De fant at pasientene med en historie med depresjon hadde større grad av negativ 

oppmerksomhetsbias sammenlignet med friske kontroller. De fant også støtte for at antall 

episoder med depresjon var forbundet med økt grad av oppmerksomhetsbias.   
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Oppmerksomhetsbias som kausal sårbarhetsfaktor. I Becks kognitive modell for 

depresjon er et hovedpoeng at noen personer har en latent sårbarhet for utvikling av depresjon 

som kan aktiveres i møte med stress og påkjenninger. Det vil således være en støtte til 

modellen dersom studier kan påvise at negativ oppmerksomhetsbias er en slik forutgående 

sårbarhetsfaktor, og ikke en konsekvens av å ha gjennomgått en depressiv episode.  

Ved å undersøke personer som antas å ha en økt sårbarhet for lidelsen grunnet en 

familiehistorie med depresjon, har man funnet evidens for at negativ oppmerksomhetsbias 

kan være en forutgående sårbarhetsfaktor. Le Masurier et al. (2007) undersøkte ulike aspekter 

av informasjonsprosessering hos friske førstegradslektinger av deprimerte pasienter. 

Deltakerne hadde aldri selv oppfylt kriteriene for en akse 1 lidelse. Studien fant støtte for at 

deltakerne med en familiehistorie med depresjon hadde økt grad av negativ 

informasjonsprosessering sammenlignet med en kontrollgruppe. En lignende studie av 

Joorman et al. (2007b) undersøkte tilstedeværelse av negativ oppmerksomhetsbias med et 

dot-probe paradigme hos friske døtre av deprimerte mødre (n= 41). Jentene med deprimerte 

mødre viste oppmerksomhetsbias mot negative ansikter, mens jentene i kontrollgruppen også 

viste bias mot positive ansikter. Da deltakerne i disse studiene aldri selv hadde gjennomgått 

en depresjon, støtter resultatene at negativ oppmerksomhetsbias er til stede hos utvalg som 

grunnet arvelige belastninger har en økt sårbarhet for utvikling av depresjon. Videre indikerer 

dette at negative bias ikke er et resultat av å ha gjennomgått en depressiv episode, men i seg 

selv er en kausal sårbarhetsfaktor for utviklingen og opprettholdelsen av en depressiv 

episode.  

Selv om de overnevnte studiene støtter negativ oppmerksomhetsbias som en 

forutgående sårbarhetsfaktor for depresjon, vil ikke studier med krysseksjonelt design kunne 

si noe om kausalitet. Prospektive studier er også uegnede da man ikke har god nok kontroll 

over tredjevariabler. Man vil blant annet ikke kunne utelukke at de deltakerne som viste 
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negativ oppmerksomhetsbias ved måletidspunktet skilte seg ut fra de andre deltakerne (Da 

Raedt & Koster, 2010). Et viktig steg for å påvise kausalitet er derfor å eksperimentelt 

manipulere oppmerksomhetsbias og deretter undersøke om dette for eksempel påvirker 

sårbarhet i møte med stressorer. MacLeod et al. (2002) undersøkte dette ved å utforske en 

mulig kausal sammenheng mellom negativ oppmerksomhetsbias og emosjonell sårbarhet. De 

brukte et dot-probe paradigme for å manipulere oppmerksomhetsbias hos en gruppe 

psykologistudenter (n= 64). Halvparten av deltakerne ble manipulert til å vise bias mot 

positiv informasjon, mens den andre halvparten ble manipulert til å vise bias mot negativ 

informasjon. Etter at man eksperimentelt hadde påvirket deltakernes oppmerksomhet ble de 

utsatt for en stresstest. De fant at deltakerne som hadde fått indusert en negativ 

oppmerksomhetsbias viste økt grad av emosjonell sårbarhet og negativ affekt sammenlignet 

med den andre gruppen. Funnene indikerer at negativ oppmerksomhetsbias kan ha en kausal 

sammenheng med utvikling av depresjon. Wadlinger og Isaacowitz (2008) undersøkte videre 

hvordan effektene av en positiv indusert oppmerksomhetsbias ville påvirke en gruppe på 47 

studenter. Her ble halvparten trent til å rette oppmerksomheten mot positive stimuli, mens 

den andre gruppen fikk en nøytral treningsbetingelse. Under en påfølgende stresstest fant de 

at de deltakerne som hadde fått den positive treningsbetingelsen unngikk de negative bildene 

og søkte informasjon som ikke ville påvirke humøret deres negativt. Resultatene ble tolket 

som at disse studentene hadde utviklet en bedre teknikk for emosjonsregulering.  

Oppsummert viser dette at man eksperimentelt kan påvirke forskningsdeltakeres 

oppmerksomhet og at negativ oppmerksomhetsbias ser ut til å ha en kausal sammenheng med 

ulike mål på negativ affekt og stresstoleranse. 

Attentional Bias Modification 

Dysfunksjonell oppmerksomhetsprosessering av emosjonell informasjon, i form av 

negativ oppmerksomhetsbias, er altså fremsatt som en sentral risikofaktor for utvikling av 
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depresjon og tilbakefall (Beck & Bredemeier, 2016; De Raedt & Koster, 2010; Disner et al., 

2011; Farb et al., 2015; MacLeod et al., 2002; Zvielli et al., 2016), og studier indikerer en 

kausal sammenheng mellom negativ oppmerksomhetsbias og utviklingen av depressive 

symptomer (MacLeod et al., 2002). På bakgrunn av dette har det blitt foreslått om 

intervensjoner som påvirker denne kognitive skjevheten kan redusere depressive symptomer 

og forebygge tilbakefall, og dermed være av terapeutisk verdi.  

“Cognitive Bias Modification” (CBM) er intervensjoner som er utviklet for å påvirke 

slike kognitive bias. CBM er definert som “direkte manipulering av spesifikke kognitive bias, 

gjennom vedvarende eksponering for oppgavebetingelser som favoriserer bestemte mønstre 

av selektiv prosessering” (vår oversettelse) (MacLeod & Mathews, 2012, s. 191). Intensjonen 

er at dette skal indusere mer adaptive kognitive bias som videre vil redusere risikoen for 

utviklingen av, og symptomer på, psykiske plager. Dette antas å skje gjennom implisitte 

prosesser (MacLeod & Mathews, 2012). CBM har i hovedsak blitt benyttet for å redusere 

sårbarheten for en fremtidig stressor og for å redusere psykologiske symptomer. Forskningen 

har i stor grad konsentrert seg om to typer intervensjoner; intervensjoner rettet mot 

henholdsvis oppmerksomhetsbias og tolkningsbias (Cristea et al., 2015). Fokuset i denne 

oppgaven er intervensjoner rettet mot oppmerksomhetsbias, kalt “Attentional Bias 

Modification” (ABM).  

Prinsippene i ABM-trening er at man forsøker å påvirke skjevheter i 

oppmerksomhetsmønstre ved at mottakere av intervensjonen lærer seg å rette 

oppmerksomheten mot nøytrale eller positive stimuli, og vekk fra negative stimuli (Hakamata 

et al., 2010). Det mest vanlige har vært å bruke varianter av dot-probe paradigmer (Peckham 

et al., 2010). I dot-probe oppgaver presenteres forsøkspersonen for to stimuli samtidig, ofte 

ansikt, hvorav et av disse uttrykker en negativ emosjon og det andre en positiv eller nøytral 

emosjon. Når disse forsvinner fra skjermen etterfølges de umiddelbart av et cue («probe») i 
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en av de to posisjonene. Forsøkspersonen skal, så raskt som mulig, identifisere antall probes 

(en eller to) som dukker opp. En raskere responstid på prober som erstatter negative stimuli 

relativt til positive/nøytrale indikerer en oppmerksomhetsbias mot negativ informasjon. Ved 

ABM-intervensjoner blir et mer positivt oppmerksomhetsbias indusert gjennom å variere 

hvor ofte proben erstatter negative versus positive/nøytrale stimuli. Paradigmet skal føre til 

endringer ved at proben etterfølger positive/nøytrale stimuli i et flertall av forsøkene. 

Hensikten er at forsøkspersonen implisitt lærer å reorientere oppmerksomheten bort fra 

negative stimuli og mot relativt mer positive stimuli. 

Utviklingen av prosedyrer for å påvirke oppmerksomhetsbias begynte tilbake på 

1990-tallet da man ønsket å undersøke hypoteser om kausalitet. Den eksperimentelt induserte 

endringen i emosjonell sårbarhet (MacLeod et al., 2002) vekket interessen for bruken av 

ABM som intervensjon mot psykiske vansker, og siden den gang har det vært en 

eksponentiell vekst i forskningen på området. Sentrale spørsmål har vært hvorvidt man 

gjennom ABM-paradigmer klarer å endre oppmerksomhetsbias, og videre om dette har noen 

effekt i behandling og forebygging av depressive symptomer. Hvis endringer i 

oppmerksomhetsbias henger sammen med endringer i depresjonssymptomer vil dette være 

konsistent med kognitive teorier. Forskningen har i stor grad vært rettet mot voksne med 

dysfori eller residualsymtomer på depresjon, men også grupper med klinisk depresjon. 

Effekt av ABM på oppmerksomhetsbias. Et sentralt spørsmål er hvorvidt man 

gjennom ABM-paradigmer klarer å indusere endringer i oppmerksomhet. Ulike studier har 

kommet til noe varierende konklusjoner (se Grafton et al., 2017, for eksempler), men en stor 

gjennomgang av metaanalyser på feltet konkluderer med at det er sterk evidens for effekt av 

ABM på oppmerksomhetsbias (Jones & Sharpe, 2017). Forskerne understreker samtidig 

viktigheten av kvaliteten på intervensjonsdesignet, der gode ABM-paradigmer har vist seg å 

ha reliabel effekt på oppmerksomhetsbias (Grafton et al., 2017; Jones & Sharpe, 2017). 
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Derimot vet man lite om hvor lenge denne endringen vedvarer. Mogoase et al. (2014) fant for 

eksempel ingen vedvarende endringer utover to uker etter siste ABM-trening.   

Effekt av ABM på depresjonsproblematikk. Ulike studier har undersøkt effekten 

av ABM-trening blant studenter med dysfori og finner en påfølgende reduksjon i depressive 

symptomer (Baert et al., 2010; Wells & Beevers, 2010). Tilsvarende fant Yang et al. (2015) 

nedgang i depressive symptomer etter to uker med ABM-trening blant en gruppe studenter 

med depresjonssymptomer, men som på intervensjonstidspunktet ikke tilfredsstilte 

diagnosekriteriene for en MDD. Denne nedgangen vedvarte ved tre måneders oppfølging 

(Yang et al., 2015). Browning et al. (2012) undersøkte effekten av to uker ABM-trening på 

pasienter med en sårbarhet for depresjon. Disse var diagnostisert med tilbakevendende MDD, 

men var på intervensjonstidspunktet i remisjon. De fant en påfølgende reduksjon i 

selvrapporterte depressive symptomer og objektive mål på stressaktivitet, målt ved kortisol-

respons. Beevers et al. (2015) utførte en av de første ABM-studiene i en gruppe klinisk 

deprimerte, også de fant en nedgang i depresjonssymptomer. 

Disse studiene gir lovende resultater hva gjelder den kliniske nytten og bruken av 

ABM for depresjonsproblematikk. Funnene må likevel vurderes i en bredere kontekst og i 

tilknytning til øvrig forskning på feltet. Det er etterhvert skrevet flere metaanalyser som peker 

på små og ikke-signifikante effektstørrelser av ABM på depresjonssproblematikk, og som 

problematiserer hvorvidt ABM i det hele tatt er av klinisk verdi. Hallion og Ruscio (2011) 

fant i sin metaanalyse en svak effekt på depresjon- og angstsymptomer samlet, denne effekten 

var derimot ikke signifikant når man kontrollerte for publiseringsbias. Effekten var noe større 

hvis man tok med i betraktningen hvordan deltakerne reagerte på stress. Beard et al. (2012) 

undersøkte effekten av ABM på subjektiv opplevelse, på tvers av en rekke 

symptomkategorier, inkludert depresjon, og heller ikke de fant en signifikant effekt på 

subjektiv opplevelse. Tilsvarende skriver Cristea et al. (2015) at i studier hvor det er funnet 
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effekt på depresjonssymptomer hos kliniske utvalg så er denne drevet av ekstreme utliggere 

og/eller publiseringsbias. De konkluderer med at CBM-intervensjoner har liten, kanskje ingen 

effekt. Jones og Sharpe (2017) konkluderer på sin side med at ABM er effektiv både i forhold 

til sårbarhet for stress og symptomkontroll, men de finner at effekten er noe større for angst, 

og mindre overbevisende for depresjon, en trend man også har sett i andre studier (Hallion & 

Ruscio, 2011; MacLeod et al., 2012; Mogoase et al., 2014). Tilsvarende konkluderer 

MacLeod (2012) med at ABM har effekt på symptomer, også han finner større 

effektstørrelser av ABM på angstsymptomer sammenlignet med depresjonssymptomer, men 

mener resultatene er lovende også for sistnevnte. I en helt fersk metaanalyse sammenlignet 

Fodor et al. (2020) effekten av ulike CBM-intervensjoner på depresjonssymptomer gjennom 

nettverksanalyse, og fant at det kun var CBM-intervensjoner rettet mot tolkningsbias som var 

mer effektivt enn venteliste, men også dette funnet ble beskrevet som usikkert. De 

konkluderer med at det er for lite evidens til å trekke noen sikre konklusjoner hva gjelder 

effekt av CBM-intervensjoner på depresjonssymptomer, men er tvilende til om videre 

utvikling av eksisterende ABM-paradigmer rettet mot depresjonsproblematikk kan 

rettferdiggjøres (Fodor et al., 2020). I et tilsvar til dette påpeker Blackwell (2020) at 

heterogeniteten i studiene som er inkludert i metaanalysen gjør det vanskelig å komme med 

sikre konklusjoner. Man kan blant annet ikke utelukke at effekten av én type CBM-

intervensjon, som var høyst effektiv for én spesifikk lidelse, maskeres av en samlet svak 

effektstørrelse (Blackwell, 2020). Dette representerer en utfordring for alle metaanalysene på 

feltet.  

Det er tydelig at forskningen på området bærer preg av varierende resultater og 

sprikende konklusjoner, noe som tematiseres i den nylige gjennomgangen av 

forskningslitteraturen på feltet (Fodor et al., 2020). Store metodologiske forskjeller i studiene 

som er inkludert i de ulike metaanalysene kan delvis forklare de sprikende konklusjonene (se 
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for eksempel Hallion & Ruscio, 2011, for en gjennomgang). Definitive konklusjoner har også 

vært begrenset av små utvalg, i tillegg til at andelen utførte studier på området er begrenset. 

Flere påpeker behovet for store randomiserte kontrollerte studier med gode forskningsdesign 

(se for eksempel MacLeod, 2012, men også Fodor et al., 2020), særlig hva gjelder effekt av 

ABM på andre symptomkategorier enn angst (Mogoase et al., 2014).  

Jonassen et al. (2019) publiserte nylig resultater fra sin studie hvor de undersøkte 

effekten av ABM-trening på residualsymptomer på depresjon. Dette er den største 

randomiserte placebokontrollerte (RCT) studien hittil (n= 321) hvor man undersøkte effekten 

av ABM i en populasjon med depressive symptomer. De fant at ABM-treningen førte til 

signifikant større nedgang i klinikervurderte symptomer på depresjon sammenlignet med en 

kontrollbetingelse. Det ble ikke funnet noen effekt på selvrapporterte depresjonssymptomer.  

Er endringer i oppmerksomhetsbias en forutsetning for endring i 

depresjonssymptomer? Rasjonalet bak utviklingen av ABM-intervensjoner er at disse har 

en effekt på depresjonssymptomer gjennom en påvirkning på oppmerksomhetsbias, og 

medieringsanalyser indikerer en slik mekanisme (Wells & Beevers, 2010). Flere poengterer 

ut fra dette et viktig skille mellom ABM-intervensjoner som har en intensjon om å påvirke 

oppmerksomhetsbias, og intervensjoner som faktisk påvirker oppmerksomhetsbias (Clarke et 

al., 2014; Grafton et al., 2017). Ved å reanalysere dataene fra en metaanalyse som ikke fant 

effekt av ABM på depresjonsproblematikk (Cristea et al., 2015) fant Grafton et al. (2017) at 

der man vellykket klarte å modifisere oppmerksomhetsbias, så man også en signifikant 

endring i den emosjonelle sårbarheten. Dette støtter antakelsene om at ABM-trening har en 

effekt på emosjonell sårbarhet gjennom endringer i oppmerksomhetsbias. Flere studier finner 

også sammenheng mellom endringer i oppmerksomhetsbias og endring i 

depresjonssymptomer (Beevers et al., 2015; Jonassen et al., 2019), noe som er konsistent med 
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kognitive teorier som fremsetter en sammenheng mellom negativ oppmerksomhetsbias og 

depressive plager.  

Moderatorer. ABM-paradigmer har vist seg å kunne redusere residualsymptomer 

(Beevers et al. 2015; Browning et al., 2012; Wells og Beevers, 2010; Yang et al., 2015), og 

en nyere RCT-studie gir lovende resultater for den kliniske nytten av ABM som intervensjon 

mot residualsymptomer på depresjon (Jonassen et al., 2019). Effektstørrelsene på gruppenivå 

er imidlertid små (Fodor et al., 2020; Jonassen et al., 2019), og forskningsfeltet er delt når det 

kommer til ABM-intervensjoners fremtid. Der noen mener videre forskning på ABM ikke 

kan rettferdiggjøres, mener andre at vi må undersøke effekten for subgrupper (Fodor et al., 

2020).  

I tråd med Lancet-kommisjonen i psykiatri vil de neste stegene, etter funn av 

behandlingseffekt av en intervensjon, blant annet være å undersøke modererende faktorer 

(Holmes et al., 2018). For hvem, under hvilke betingelser, er intervensjonen effektiv? Det er 

relevant når Holmes et al. (2018) refererer til hvordan interessen for ABM-trening rettet mot 

engstelige individer bleknet, grunnet sprikende funn og små effektstørrelser (se for eksempel 

Cristea et al., 2015). Påfølgende forskning har gitt indikasjoner på at effekten av treningen 

kan være større for individer med et større oppmerksomhetsbias i utgangspunktet (Fox et al., 

2015). Dette illustrerer betydningen av interaksjonseffekter i behandlingen av psykiske 

lidelser, og er avgjørende for utviklingen av mer individualiserte behandlingstilnærminger. I 

samsvar med dette argumenteres det at fremfor å debattere hvorvidt CBM/ABM-

intervensjoner er effektive, bør vi undersøke nærmere hva som er den mest nyttige kliniske 

bruken av disse intervensjonene, og hvorvidt det finnes subgrupper som har bedre effekt enn 

andre (Jones & Sharpe, 2017).   

Studier av moderatoreffekter ved ABM-trening er gjennomført for blant annet grad av 

oppmerksomhetsbias ved baseline, type psykopatologi og symptomer, alder, antall 
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treningssesjoner og type og plassering av stimuli. Det har også vært interesse for hva 

symptomnivå ved baseline har å si for effekt av CBM-trening. Der noen studier ikke finner 

noen sammenheng mellom symptomer og effekt av treningen (Yang et al., 2015), har man i 

andre tilfeller kunnet spore en trend mot at kliniske grupper, altså høyere symptomatologi, 

har bedre effekt sammenlignet med kontroller (Hallion et al., 2011, men se også Cristea et al., 

2015, for en gjennomgang). På bakgrunn av dette hypotetiserer Hallion et al. (2011) at studier 

av kliniske grupper kan forventes å gi større effektstørrelser på symptomer, noe som kan 

henge sammen med potensialet for endring. Samtidig rapporterer en studie at ABM-trening 

reduserte depressive symptomer hos en gruppe med milde depresjonssymptomer, mens man i 

gruppen med alvorlige symptomer derimot så en økning (Baert et al., 2010).  

Formål og forskningsspørsmål 

Studier indikerer altså at effekt av ABM-intervensjoner kan avhenge av symptomnivå, 

men forskningen på området er begrenset, særlig hva gjelder symptomenes betydning for 

effekt av ABM-trening på depresjonssymptomer. Dette representerer et gap i kunnskapen på 

feltet, der kunnskap om moderatoreffekter er viktig for å bedre forståelsen, og utviklingen, av 

ABM som intervensjon rettet mot depressive plager. Den overordnede målsettingen i denne 

studien var å undersøke betydningen av grad av angst- og depresjonssymptomer for effekt av 

ABM-trening på depresjonssymptomer.  

Forskningsspørsmål 1: Modererer grad av selvrapporterte depresjonssymptomer 

effekten av ABM-intervensjonen på klinikervurderte depresjonssymptomer?  

Forskningsspørsmål 2: Modererer grad av selvrapporterte angstsymptomer effekten av 

ABM-intervensjonen på klinikervurderte depresjonssymptomer?  

Metode 

Vi fikk tilgang på data fra en RCT-studie, som undersøkte effekten av ABM-trening 

på residualsymptomer i en gruppe med tilbakevendende depresjon (n=301). ABM-treningen 



18 

førte til signifikant større nedgang i klinikervurderte, men ikke selvrapporterte, depressive 

symptomer, sammenlignet med kontrollbetingelsen.  

Studiedesign 

Studien er en randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert studie. Pasienter som 

tidligere har hatt depresjon ble randomisert til to ulike behandlingsgrupper; en 

intervensjonsgruppe som gjennomførte ABM-trening og en nært matchet kontrollgruppe som 

gjennomførte placebotrening. Deltakerne utførte treningen hjemme på identiske laptoper gitt 

av forskningsgruppen, og gjennomførte to økter med trening daglig over to uker. For å sikre 

etterlevelse av behandlingen ble det brukt en detaljert kalender for å spesifisere når treningen 

skulle gjennomføres. Det ble også gitt daglige påminnere på SMS. Angst- og 

depresjonssymptomer ble kartlagt ved baseline og umiddelbart etter intervensjonen.  

Deltakere  

Deltakerne ble i hovedsak rekruttert fra poliklinikken Raskere Tilbake ved 

Diakonhjemmet sykehus i Oslo, men også gjennom sosiale medier og lokalannonser. 

Rekruttering- og oppfølgingsperioden var januar 2015 til oktober 2016. Eksklusjonskriteriene 

for studien var at man aktuelt eller tidligere oppfylte kriteriene for en nevrologisk sykdom, 

psykoselidelse, lidelse innenfor det bipolare spekteret, rusavhengighet, ADHD eller 

hodetraume. Kandidater som oppga å ha hatt minst én tidligere episode med depresjon ble 

screenet med tanke på eksklusjonskriteriene på telefon i forkant. Deretter ble totalt 377 

deltakere i alderen 18-65 år rekruttert for en klinisk vurdering ved bruk av Mini International 

Neuropsychiatric Interview, versjon 6.0, (M.I.N.I). Inklusjonskriteriene i studien var 

tilstedeværelse av tilbakevendende depressiv lidelse. Etter den kliniske vurderingen ble 321 

deltakere inkludert, mens 56 deltakere ble ekskludert. På tidspunktet for den diagnostiske 

vurderingen tilfredsstilte 37 deltakere kriteriene for en pågående depressiv episode. Grunnet 

en “Intention to treat” tilnærming ble disse likevel inkludert. Deltakerne ble deretter 
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randomisert til å motta enten ABM-trening eller placebotrening. 20 deltakere fullførte ikke 

studien etter randomiseringen. For deskriptiv statistikk over deltakerne, se Tabell 1.  

Prosedyre for ABM-trening  

ABM-oppgaven var en databasert visuell dot-probe prosedyre, hentet fra Browning et 

al. (2012). Denne prosedyren ble valgt på bakgrunn av at Browning et al. (2012) fant effekt i 

form av en reduksjon i kjente risikofaktorer for tilbakefall av depresjon. Forsøkspersonene 

presenteres for parvise bilder av emosjonelle ansikt (stimuli). Ansiktene uttrykker følelser 

som representerer en av tre valenser: positiv (glad), nøytral eller negativ (sinne eller frykt). 

Ansiktene etterfølges av en eller to prober. Probene dukker opp på samme skjermlokalisasjon 

som et av ansiktene umiddelbart etter at de forsvinner. Deltakerne skal deretter trykke på én 

av to taster så raskt som mulig for å indikere antall prober. En enkelt økt bestod av 96 trials. I 

hver trial ble det vist parvise stimuli i to ulike valenser. De ulike typene av par var: positiv-

nøytral, positiv-negativ og negativ-nøytral. De ulike stimulusparene var likt representert, og 

ble presentert i enten 500ms eller 1000ms, fordelt likt, før proben ble vist.   

I ABM-betingelsen var probene på samme lokalisasjon som de mer positive/mindre 

negative stimuli i 87% av tilfellene, og kun i 13% av tilfellene var probene på samme 

lokalisasjon som de mer negative/mindre positive stimuli. Placebobetingelsen var identisk 

med intervensjonsbetingelsen, med unntak av probens lokalisasjon, som erstattet de 

positive/mindre negative ansiktene i 50% av tilfellene. Hensikten med intervensjon er at 

deltakerne i ABM-betingelsen, gjennom implisitte prosesser, lærer å dirigere 

oppmerksomheten mot relativt mer positive stimuli, og på den måten utvikler et mer positivt 

oppmerksomhetsbias. Deltakerne gjennomførte to økter med ABM daglig over to uker (28 

økter totalt).  
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Randomisering og blinding 

For å sikre at fordelingen av deltakerne var skjult for både deltakerne selv og 

forskerne som var involvert i screening og datainnsamling, klargjorde en uavhengig 

labtekniker laptopene for ABM- og placebotrening i henhold til en randomiseringsliste. 

Fordelingen til de to gruppene ble lagret i en rådatafil, som ble åpnet og slått sammen med 

screeningdata for statistiske analyser først etter datainnsamlingen var ferdig i oktober 2016. 

Både deltakere og forskere var derfor blinde hva gjaldt fordelingen gjennom hele studien.  

Studien ble registrert i ClinicalTrials.gov etter at de første deltakerne ble inkludert. 

Mål på symptomer  

Beck’s Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, 1996). Tilstedeværelse av 

depresjonssymptomer ble kartlagt med to ulike skalaer. Selvrapporterte depresjonssymptomer 

ble kartlagt ved bruk av BDI-II, norsk versjon (Beck, 1996). Skalaen består av 21 ledd og 

omhandler typiske emosjonelle, fysiologiske og psykologiske symptomer på depresjon. Hvert 

ledd vurderes på en skala fra 1-4 der respondenten skal vurdere i hvilken grad det aktuelle 

symptomet har vært til stede de siste to ukene. De sammenlagte skårene indikerer så 

alvorlighetsgraden av den depressive episoden. Skårer fra 10-29 indikerer mild til moderat 

depresjon og skårer fra 30-63 indikerer alvorlig depresjon (Beck et al., 1988b). 

Skalaen har gode psykometriske egenskaper og en undersøkelse av disse viser god indre 

konsistens (Cronbachs alpha >.80), i tillegg til høy korrelasjon med andre veletablerte mål på 

depresjon (Beck et al, 1988b).  

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D; Hamilton, 1960). Klinikervurderte 

symptomer på depresjon ble kartlagt ved bruk av HAM-D, norsk versjon (Hamilton, 1960). 

Skalaen består av 21 ledd som kartlegger vanlige symptomer forbundet med depresjon. 

Skårene kalkuleres ut fra de 17 første leddene, mens de 4 resterende leddene brukes for å gi 

en indikasjon på depresjonstype. Hvert ledd graderes på en trepunkts- eller fempunktsskala ut 
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fra alvorlighetsgrad (Hamilton, 1960). Skårer mellom 8-13 indikerer mild depresjon, 14-18 

indikerer moderat depresjon, 19-22 indikerer alvorlig depresjon og >23 indikerer svært 

alvorlig depresjon. Validitetsmessig korrelerer HAM-D over .70 med BDI-II (Beck et al., 

1988b). 

Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & Steer, 1993). Tilstedeværelse av 

angstsymptomer ble kartlagt ved bruk av BAI, norsk versjon (Beck & Steer, 1993). BAI er en 

selvrapporteringsskala for angstsymptomer (Beck & Steer, 1993). Skalaen inneholder 21 ledd 

som omhandler kroppslige og kognitive symptomer man særlig forbinder med angst. Man 

angir på en firepunkts skala fra 0-3 i hvilken grad man har opplevd symptomet den siste 

måneden. Totalskåren kalkuleres ut fra alle leddene og skårer mellom 0-7 indikerer ingen/lite 

angst, 8-15 indikerer mild angst, 16-25 indikerer moderat angst og >26 indikerer alvorlig 

angst. Manualen anbefaler at klinisk cut-off settes til en skåre på 16 (Beck & Steer, 1993). 

Psykometrisk har skalaen høy indre konsistens (Cronbachs alpha = .92) og test-retest 

reliabilitet (Cronbachs alpha = .75). Validitetsmessig er skalaen moderat korrelert med 

Hamilton Anxiety Rating Scale og lavt korrelert med HAM-D, som indikerer at skalaen evner 

å differensiere godt mellom angst og depresjon (Beck et al., 1988a).  

Statistiske analyser 

 Alle data ble analysert ved bruk av IBM SPSS Statistics for Windows, versjon 26.0.  

Dataene ble undersøkt for normalitet. Det lyktes ikke å transformere symptomvariablene slik 

at de ble normalfordelt, og Mann-Whitney U-test ble derfor benyttet for å undersøke forskjell 

mellom gruppene. Pearson Chi-square ble brukt for å undersøke gruppeforskjeller ved 

dikotome variabler. Spearmans rho korrelasjon ble benyttet for å undersøke korrelasjonen 

mellom symptomvariablene.  

For å undersøke om ABM fortsatt var signifikant prediktor for endring i depressive 

symptomer, målt ved HAM-D fra pre til post intervensjon, når man inkluderte grad av 
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subjektive symptomer, målt ved BDI-II og BAI, gjennomførte vi en multippel lineær 

regresjonsanalyse. Den kategoriske ABM-variabelen ble kodet 0= placebo og 1= 

intervensjon. ABM-variabelen og grad av symptomer ved baseline ble lagt inn som prediktor 

for endring. Skårene for HAM-D pre intervensjon ble inkludert som kovariat for å kontrollere 

for regresjon mot gjennomsnittet. Residualene ble undersøkt for å sikre at de parametriske 

antakelsene ble møtt.   

 For å undersøke den modererende rollen til de to ulike målene på grad av symptomer 

nevnt ovenfor, utførte vi to ulike moderatoranalyser. Ved å bruke Process macro i SPSS 

(Hayes, 2017) undersøkte vi om forholdet mellom prediktoren (ABM) og utfallet (HAM-D 

pre til post) var avhengig av moderatoren (BDI-II/BAI). Se Figur 1. Follow-up analyser ble 

gjennomført der interaksjonstermen (ABM*BDI-II/BAI) var signifikant for å tolke 

resultatene. Dette ble gjort ved å estimere effekten av ABM på depresjonssymptomer ved 

spesifikke punkter langs moderatoren, for deretter å undersøke hvorvidt denne effekten var 

signifikant forskjellig fra null. Ved å følge anbefalingene fra Hayes (2017) ble dette utforsket 

på ulike prosentiler, for å sikre at de undersøkte punktene alltid var innenfor den observerte 

rekkevidden av dataene. Ved brudd på parametriske forutsetninger for analysene ble 

bootstrapping (N= 5000) gjennomført som et ikke-parametrisk alternativ til for å sikre 

konklusjonen av moderatoranalysen, og 95% konfidensintervall ble rapportert.  
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Figur 1 

Moderatormodell 

(a) 

 

 

 

 

 (b) 

 

 

Note. Forholdet mellom moderator, prediktor og utfall beskrevet (a) konseptuelt og (b) 

statistisk. Interaksjonen representerer forholdet mellom prediktoren (ABM) og 

utfallsvariabelen (endring i HAM-D fra pre til post) ved ulike nivåer av moderatorvariabelen 

(BDI-II/BAI). ABM= Attentional Bias Modification, BDI-II= Beck’s Depression Inventory, 

BAI= Beck’s Anxiety Inventory, HAM-D= Hamilton Rating Scale for Depression.  
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Resultater 

Gruppekarakteristikker 

Gruppekarakteristikker for ABM- og placebobetingelsen er beskrevet i Tabell 1. Det 

var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene. 

Symptomskalaer 

En korrelasjonsanalyse ble gjort for å undersøke forholdet mellom BDI-II, BAI og 

HAM-D pre (Tabell 2). Det lyktes ikke å transformere variablene (BDI-II og BAI) slik at de 

ble normalfordelte. Resultatene er derfor basert på tohalet Spearman’s rho korrelasjon. 

Samtlige variabler korrelerte signifikant med hverandre, korrelasjonen var moderat til høy, 

men under grenseverdi for hva som indikerer multikollinearitet (>.80).  

 

Tabell 1 

Demografiske og kliniske karakteristikker ved utvalget. 

 Placebo (n=148) ABM (n= 153) p-verdi 

Alder 41,5 (13,6) 40,2 (12,7) ,40 

Kjønnsratio (K/M) 103/45 109/44 ,75 

Utdanningsnivå (ISCED) 6,0 (1,2) 6,0 (1,1) ,88 

BDI-II pre intervensjon 13,5 (9,7) 15,1 (10,6) ,23 

BAI pre intervensjon 9,0 (7,4) 9,7 (9,4) ,71 

HAM-D pre intervensjon 8,3 (5,1) 9,3 (6,0) ,21 

HAM-D post intervensjon 

Komorbid angstlidelse (n)1 

8,7 (5,7) 

41/146 

8,4 (6,0) 

43/148 

,42 

,85 

Note. Gjennomsnitt (SD) eller antall. ISCED= International Standard Classification of 

Education. BDI-II= Beck’s Depression Inventory, BAI= Beck’s Anxiety Inventory, HAM-

D= Hamilton Rating Scale for Depression.  

1 Data mangler for 7 deltakere 
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Tabell 2 

Korrelasjoner mellom symptomskalaer. 

 HAM-D pre intervensjon BAI pre intervensjon 

BAI pre intervensjon ,543***  

BDI-II pre intervensjon ,623*** ,634*** 

Note. BAI= Beck’s Anxiety Inventory, BDI-II= Beck’s Depression Inventory, HAM-D= 

Hamilton Rating Scale for Depression.  

***p<.001 

 

Prediktoranalyse 

Vi gjennomførte en multippel regresjonsanalyse, der vi predikerte endring i 

klinikervurderte depresjonssymptomer (HAM-D) fra subjektive symptomer (BDI-II og BAI) 

og ABM-intervensjonen. Klinikervurderte depresjonssymptomer ved baseline ble lagt til som 

kovariat. Forutsetningene for en lineær regresjonsanalyse ble undersøkt, og tre utliggere med 

residualer større enn ±3 standardavvik ble ekskludert, noe som etterlot utvalget som n= 298. 

Resultatene forble uendret, men dette sikret at de videre antakelsene for gjennomføring av en 

multippel regresjonsanalyse ble møtt. Antakelsen om normalitet ble møtt etter vurdering av 

Q-Q Plot. 

Den multiple regresjonsmodellen predikerte signifikant endringer i HAM-D, F(4,278) 

= 23,167, p < .001, adj. R2 = .230. Alle variablene gav et statistisk signifikant bidrag til 

prediksjonen, p <.05. Regresjonskoeffisientene og standardfeil er vist i Tabell 3. 

Når vi statistisk kontrollerte for klinikervurderte symptomer på depresjon ved 

baseline, og la til subjektive symptomer på angst og depresjon som tilleggsprediktorer, forble 

ABM en signifikant prediktor for endring. I tillegg var alle prediktorene forbundet med 

endring; høyere HAM-D skårer ved baseline var forbundet med større nedgang, mens høyere 

selvrapporterte symptomer var forbundet med mindre nedgang.  
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Tabell 3 

Regresjonsanalyse for prediksjon av endring i HAM-D. 

Variabel B SE b β 95 % konfidensintervall p 

    NG ØG  

(Konstant) -2.048 .494    <.001 

HAM-D pre ABM .522 .059 .624 .409 .634 <.001 

ABMa 1.170 .465 .129 .254 2.086 .012 

BAI -.088 .038 -.160 -.162 -.013 .021 

BDI-II -.139 .034 -.308 -.206 -.071 <.001 

Note. n= 298. ABM= Attentional Bias Modification, BAI= Beck’s Anxiety Inventory, BDI-

II= Beck’s Depression Inventory-II, HAM-D= Hamilton Rating Scale for Depression, NG= 

nedre grense, ØG= øvre grense.  

a 0= placebo, 1= ABM.  

 

Moderatoranalyser 

 Vi undersøkte moderatorer av intervensjonens effekt gjennom to separate analyser for 

hver potensiell moderatorvariabel (BDI-II og BAI). Forutsetningene for moderatoranalyse er 

de samme som for lineær regresjon.  

 BDI-II som moderator. Forutsetningene for å gjennomføre en lineær 

regresjonsanalyse ble undersøkt og var til stede. Det var to utliggere med residualer større 

enn ±3 standardavvik, men disse påvirket ikke det overordnede resultatet og ble derfor 

beholdt.  

Resultatene viste at modellen som helhet signifikant predikerte endring i HAM-D 

skårer, R2 = .2668, F(4,296) = 26.9257, p < .001, MSE = 18.6363, men BDI-II var ikke en 

signifikant moderator av ABM for endring i HAM-D, R2 endring = ,0049, F(1,296) = 1.9891, 

p= .160. Ettersom interaksjonen ikke var signifikant, rapporteres det ikke ytterligere resultater 

fra analysen.  
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 BAI som moderator. Forutsetningene for å gjennomføre en lineær regresjonsanalyse 

ble undersøkt og var til stede. Det var fire utliggere med residualer større enn ±3 

standardavvik, men disse påvirket ikke det overordnede resultatet og ble derfor beholdt. 

Antakelsene om normalitet i residualene ble tilnærmet møtt, som målt ved et Q-Q Plot, og 

bootstrapping (N=5000) ble gjennomført for å sikre at funnene også var til stede under ikke-

parametriske antakelser. Bootstrapping er en statistisk metode hvor man tar gjentatte 

tilfeldige utvalg fra utvalget, for på den måten å danne et mer robust estimat for 

populasjonen.  

 Resultatene viste at modellen som helhet signifikant predikerte endring i HAM-D 

skårer, R2 = ,2360, F (4,296) = 22.8650 , p< .001, MSE = 19.4176, og BAI var en signifikant 

moderator av ABM for endring i HAM-D, R2 endring = ,0107, F(1, 296) = 4.1462, p=.0426. 

Imidlertid inneholdt konfidensintervallet for interaksjonsleddet fra bootstrapping 0, noe som 

indikerer at estimatet for interaksjonseffekten ikke er robust. Se Tabell 4.  

 Follow-up analyser viste at BAI har en betinget effekt på sammenhengen mellom 

ABM og endringer i HAM-D ved høye nivåer (84. prosentil) av BAI, b= 2.091, t(296)= 

2.978, p= .003, men ikke for medium nivå (50. prosentil), b= .827, t(296)= 1.564, p= .119, og 

lavt nivå (16.prosentil), b= .195, t(296)= .287, p= .775. Dette innebærer at ved høyere nivåer 

av BAI, så vil det å få én enhets endring i ABM (gå fra placebo til aktiv) bety at du får en 

endring i HAM-D fra pre til post intervensjon på 2,09 poeng. Se Figur 2. 
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Tabell 4 

Regresjonsanalyse for å teste den modererende effekten av angstsymptomer.  

Variabel B SE b  95 % konfidensintervall p 

    NG ØG  

(Konstant) -2.110 .634    .001 

ABMa -.058 .767  -1.452 1.278 .934 

BAI pre ABM -.256 .053  -.388 -.145 <.001 

ABM*BAI .126 .062  -.014 .285 .043 

HAM-D pre ABM .485 .055  .35 .627 <.001 

Note. ABM= Attentional Bias Modification, BAI= Beck’s Anxiety Inventory, HAM-D= 

Hamilton Rating Scale for Depression, NG= nedre grense, ØG= øvre grense.  

a 0= placebo, 1= ABM.  

 

Figur 2 

Forholdet mellom BAI og endring i HAM-D for hver av betingelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Punktene er angitt på 16., 50. og 84. prosentil for hver av gruppene. Negative verdier = 

symptomforverring (endring i HAM-D pre til post). HAM-D= Hamilton Rating Scale for 

Depression, BAI= Beck’s Anxiety Inventory.   
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Diskusjon  

Hovedfunn 

Resultatene viser at subjektive mål på angst, men ikke depresjon, modererte effekten 

av ABM-treningen på depressive symptomer. Denne interaksjonen viste seg som en trend i 

dataene. Moderatoreffekten var signifikant forskjellig mellom ABM- og placebobetingelsen 

først ved et moderat nivå av angstsymptomer (BAI ≥17). For deltakerne med moderat angst 

førte intervensjonen til mindre grad av forverring i depresjonssymptomer, sammenlignet med 

placebogruppen. Ved lavere nivåer av angstsymptomer hadde ikke ABM-intervensjonen 

større effekt enn placebo-intervensjonen på depresjonssymptomer. Ved inklusjon av 

angstsymptomer som moderator gav ikke lengre intervensjonen noe unikt bidrag for 

variasjonen i endringer i depresjonssymptomer, noe som indikerer at ABM virker gjennom en 

interaksjon med angstsymptomer.    

Generell diskusjon 

Betydningen av angst for effekt av ABM. Dataene viser altså en trend mot at 

effekten av ABM er betinget av angstnivå, der intervensjonen først har effekt på 

depresjonssymptomer hos de som samtidig skårer over klinisk cut-off for angstsymptomer. 

Sammenhengen mellom angstsymptomer og effekt av ABM-intervensjoner er kjent fra den 

øvrige forskningen innen ABM-feltet (Fodor et al., 2020; Hakamata et al., 2010; Hallion & 

Ruscio, 2011; Jones; 2017; Kraft et al., 2019; Mogoase et al., 2014), og ABM-paradigmer ble 

først utviklet til bruk ved angstlidelser. Kraft et al. (2019) har tidligere drøftet betydningen av 

angstsymptomer for effekt av ABM-intervensjoner. De brukte en nettverkstilnærming for å 

undersøke hvordan ulike symptomgrupper hadde effekt av ABM-trening.  

Ved nettverksanalyse ser man på hvordan symptomer opptrer sammen for å skape et 

tilstandsbilde. Man tenker at aktivering av et kjernesymptom vil aktivere andre symptomer 

innen nettverket og gi opphav til psykopatologi (Robinaugh et al., 2019). Komorbiditet vil i 
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en nettverkstilnærming kunne forklares ved at noen typer symptomer lettere forbinder ulike 

nettverk til hverandre, for eksempel angst- og depresjonssymptomer. I den sammenheng vil 

det være mulig å i større grad kunne skille mer på undergrupper av depresjon, der de som er 

«engstelig-deprimerte» har et nettverk som i tillegg til depresjonssymptomer også har mye 

angstsymptomer.  

Kraft et al. (2019) fant at ABM-treningen gav økt interesse mot sosial interaksjon, 

som igjen fungerte som en buffer mot symptomer på angst og negative kognisjoner. De fant 

at ABM-treningen gav mindre effekt relatert til depressivt stemningsleie sammenlignet med 

endring i angstsymptomer. Resultatene indikerer at ABM-treningen var mer effektiv hos 

pasienter der tap av interesse, angstsymptomer og negative kognisjoner er sentrale deler av 

nettverket, fremfor pasienter med en symptomprofil preget av mer vegetative symptomer og 

søvnvansker. De peker på betydningen av angst for effekt av intervensjonen, der en reduksjon 

i oppmerksomhet mot truende stimuli kan ha ført til en bedring i angstsymptomer, som videre 

kan ha ledet til en bedring i depresjonssymptomer (Kraft et al., 2019). På denne måten 

antydes det at endringer i angstsymptomer kan spille en medierende rolle for endring i 

depresjonssymptomer. Resultatene fra vår studie støtter betydningen av angstsymptomer for 

effekt av intervensjonen. Fremfor økt bedring var høyere nivåer av angstsymptomer 

forbundet med mindre forverring i depresjonssymptomer, noe som indikerer at ABM 

gjennom interaksjonseffekter med angst kan fungere som en buffer mot forverring av 

depresjonssymptomer.  

Trusselmonitorering. Valg av stimulusmateriale i ABM-intervensjonen kan også ha 

spilt en rolle for sammenhengen vi fant mellom angst og effekt av intervensjonen. 

Oppmerksomhetsbias mot negativ informasjon ses nå på som et fellestrekk ved emosjonelle 

lidelser, og er således en tilstandsuavhengig karakteristikk (Peckham et al., 2010). Samtidig 

favner begrepet “negativ informasjon” bredt, og ulike lidelser kan i ulik grad være 
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karakterisert av bias mot ulike negative emosjoner (Bar-Haim et al., 2007; Hallion & Ruscio, 

2011; Lazarov et al., 2016; Peckham et al., 2010). I denne studien ble deltakerne i ABM-

betingelsen trent til å reorientere oppmerksomheten vekk fra truende/angstrelaterte stimuli 

(sinne og frykt), og mot relativt mer positive stimuli. Trusselrelatert oppmerksomhetsbias har 

vist seg å være spesifikk for angst (Armstrong & Olatunji, 2012; Bar-Haim et al., 2007; 

Cisler & Koster, 2010; MacLeod & Mathews, 2012), og har blitt fremsatt å spille en sentral 

rolle i både utviklingen og opprettholdelsen av angstlidelser (Cisler & Koster, 2011; Van 

Bockstaele et al., 2014). Engstelige individer har et oppmerksomhetssystem som er særlig 

sensitivt for trussel, noe som kan vise seg som en trusselmonitorering der individet retter 

oppmerksomheten mot potensielle farer i miljøet (Shechner & Bar-Haim, 2016). Vedvarende 

oppmerksomhet mot truende stimuli resulterer i mer tid brukt på å oppleve negative stimuli, 

noe som kan gi økt risiko for utviklingen av angst- og depresjonssymptomer (Sylvester et al, 

2016). ABM-paradigmer som bruker trusselpregede stimuli kan ha en effekt gjennom å 

motvirke denne tendensen til å automatisk feste seg ved det som er trusselpreget. Det er i 

denne sammenheng interessant at hjerneavbildningsstudier viser at kretser bestående av 

frontale områder og amygdala er av betydning for trusselrelatert oppmerksomhet (se 

Shechner & Bar-Haim, 2016, for en gjennomgang), og at trening av trusselrelatert 

oppmerksomhetsbias ved ABM korrelerer med endringer i de samme hjerneområdene 

(Britton et al, 2015).  

Mange studier innen ABM-feltet retter seg nettopp mot en oppmerksomhetsbias mot 

trussel (Fodor et al., 2020; Hallion & Ruscio, 2011), og ikke bias som muligens er mer 

spesifikke for depresjon, som for eksempel tristhet (Hallion & Ruscio, 2011). Man kunne 

tenke seg at trening i kontekst av mer humørrelaterte stimuli, blant annet tristhet, i større grad 

også ville hatt en sterkere sammenheng med depressiv symptomatologi (Kraft et al., 2019).    
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Negative tanker og effekt av ABM. Kraft et al. (2019) antyder også at deltakere med 

mye negative kognisjoner vil ha bedre effekt av ABM-trening. Symptomskalaene som er 

brukt i vår studie vektlegger noe forskjellige aspekter av depresjon. Sammenlignet med den 

klinikervurderte depresjonsskalaen legger selvrapportskalaen for depresjon mer vekt på 

psykologisk og subjektiv opplevelse av lidelsen. Dette ser man ved at skalaen har langt flere 

ledd som lader på den kognitive-affektive dimensjonen. Til sammenligning legger den 

klinikervurderte skalaen i større grad vekt på somatiske og vegetative symptomer forbundet 

med depresjon (Beck et al., 1988b). Det ser derfor ut til at selvrapporteringsskalaen fanger 

opp mer av det kognitive aspektet ved depresjon, som innbefatter negative tanker. Ut fra 

studien til Kraft et al. (2019) kunne man derfor tenkt seg at det unike som 

selvrapporteringsskalaen måler, i form av negative tanker, kunne ha forklart noe av variansen 

i endring i depresjonssymptomer i vår studie. Likevel fant vi ingen sammenheng mellom 

selvrapporterte depresjonssymptomer og effekt av intervensjonen, noe som delvis også kan 

henge sammen med metodologiske tilnærminger.   

Metodediskusjon 

Deltakerne i vår studie hadde jevnt over lave skårer på selvrapporterte 

depresjonssymptomer, variasjonsbredden i depresjonsskårene var i utgangspunktet liten og 

potensialet for endring var derfor ikke så stort. Et annet viktig poeng er den høye 

korrelasjonen mellom symptomskalaene for depressive symptomer. Da depresjonsskalaene 

måler samme konstrukt forventes de å korrelere, samtidig medfører den høye korrelasjonen at 

mye av variansen allerede vil være forklart av den klinikervurderte skalaen. Tilsvarende vil 

det være lite varians igjen å forklare for den selvrapporterte depresjonsskalaen. Analysen gav 

imidlertid ingen mistanke om multikollinearitet som ville dekket over funnene. Likevel vil 

det være interessant å undersøke mer spesifikt om undergrupper av depressive symptomer har 

bedre effekt av intervensjonen. Det finnes for eksempel flere skalaer som eksplisitt måler 
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tilstedeværelse av negative kognisjoner, og som muligens har mindre overlapp med den 

klinikervurderte skalaen. Kanskje hadde man funnet en sammenheng i våre data, dersom man 

hadde inkludert en slik skala som et eget mål på dette.  

Skalaen for selvrapporterte angstsymptomer og den klinikervurderte skalaen for 

depresjon korrelerte også. Imidlertid var denne korrelasjonen noe lavere enn mellom de to 

depresjonsskalaene, og det var derfor mer varians igjen å forklare i analysen med 

angstsymptomer som moderator. Samtidig indikerer resultatene at det er noen 

symptomkonstellasjoner som i større grad favnes av den selvrapporterte angstskalaen, og som 

var av betydning for effekt av intervensjonen. Ved direkte sammenligning av 

selvrapporteringsskalaene ser man at selv om disse korrelerer, omhandler leddene noe ulike 

fenomener. Angstskalaen retter seg i større grad mot kroppslige symptomer på angst og 

fryktpregede kognisjoner, noe som ikke favnes av den selvrapporterte depresjonsskalaen.  

Sammenhengen mellom angstsymptomer og effekt av intervensjonen viste seg som en 

trend i dataene. Funnet var ikke robust, noe som delvis kan henge sammen med at utvalget 

ikke er et klinisk utvalg. Utvalget var i stor grad karakterisert av skårer i det nedre sjiktet på 

de kliniske symptomskalaene, tilsvarende var det få deltakere med høye skårer. Variasjonen i 

dataene på de kliniske symptomskalaene var derfor liten, noe som kan ha medført en 

bunneffekt i dataene. Det er mulig at en skala som er utviklet for å identifisere psykiske 

lidelser ikke er et godt mål for å favne bredden i angstsymptomer i en populasjon med 

varierende klinisk status. Muligens ville et mer generelt mål på angst og eventuelt bekymring, 

utviklet for en normalpopulasjon, favnet det vi var ute etter å undersøke på en bedre måte. 

Tilsvarende ville vi fått større variasjon i de kliniske symptomskalaene dersom studien var 

utført i et klinisk utvalg med komorbide angst- og depresjonslidelser.  

Et annet aspekt ved studien som kan være av betydning for resultatene er valget av 

kontrollbetingelse. Blackwell et al. (2017) påpeker begrensninger ved å anse “sham-
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treningen” som ren placebo. Det er ingen selvfølge at placebobetingelsen er uten aktive 

ingredienser. Vedvarende eksponering for emosjonelle stimuli kan påvirke 

informasjonsprosesseringen og emosjonelle reaksjoner på denne. Da deltakerne eksponeres 

for en stor andel ikke-spesifikke terapeutiske faktorer i begge betingelsene, kan man ikke 

utelukke at placebobetingelsen også har hatt positiv effekt. Ut fra dette resonnementet kan 

man tenke at bruk av en annen kontrollbetingelse, for eksempel placebobetingelser som er fri 

for emosjonelle stimuli, ville gjort det mulig å i større grad fange opp forskjeller mellom 

ABM-betingelsen relativt til placebo (Blackwell et al., 2017).  

Implikasjoner  

Resultatene fra denne studien indikerer at ABM først har effekt på depressive plager 

ved et visst nivå av komorbid angst, og er med dette et viktig steg på veien mot å nyansere 

effekten av ABM på depressive plager. Komorbiditet mellom angst og depresjon er som 

nevnt heller regelen fremfor unntaket og denne pasientgruppen har en høyere risiko for 

tilbakefall. Studier viser også at pasienter med et slikt komorbid symptombilde jevnt over har 

dårligere livskvalitet og større grad av funksjonsnedsettelse (Gili et al., 2013; Zhou et al., 

2017). Denne pasientgruppen responderer også dårligere på behandling (Bennett et al., 2014). 

Behandlingsfeltet er i behov av tilnærminger som i større grad adresserer denne 

problematikken og ABM-intervensjoner kan representere en mulig inngangsport for å 

redusere sårbarheten for tilbakefall i gruppen med komorbiditet.  

Transdiagnostiske tilnærminger. ABM-trening kan være en mulig transdiagnostisk 

behandlingstilnærming for angst- og depresjonsproblematikk. Oppmerksomhetsbias er til 

stede både ved angst og depresjon, og representerer således et fellestrekk ved emosjonelle 

lidelser (Browning et al., 2010). Tilsvarende ser man at manipulering av denne skjevheten 

påvirker symptomer på begge lidelsene (Hakamata, 2010; Jonassen et al., 2019).  MacLeod et 

al. (2002) fant i en studie støtte for at effekten av ABM-intervensjonen ikke var spesifikt 
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knyttet til hverken angst eller depresjon, men påvirket sårbarhet for begge lidelsene gjennom 

en endring av emosjonell reaktivitet til stress. Dette støttes også av en metaanalyse av 45 

studier som antyder at CBM-prosedyrer påvirker ikke-spesifikke mekanismer som deles av 

både angst og depresjon (Hallion & Ruscio, 2011). Til tross for at mange har tatt til orde for 

en mer transdiagnostisk tilnærming til psykiske lidelser har trenden i stor grad vært 

lidelsesspesifikk manualbasert behandling (Craske, 2012). Implementering av behandling 

som i større grad adresserer transdiagnostiske faktorer kan gi en bedring på hele spekteret av 

lidelser hos den enkelte pasient (McManus et al., 2010), og man tenker særlig at en slik 

tilnærming vil være mer effektiv for komorbid symptomproblematikk (Craske, 2012). I tråd 

med denne tankegangen har det den senere tid blitt utviklet behandlingsprotokoller som retter 

seg mot fellesfaktorer ved emosjonelle lidelser, og disse fremstår lovende (McEvoy er al., 

2009; Norton & Phillip, 2008). Tredjegenerasjons kognitive terapier, som aksept- og 

forpliktelsesterapi (ACT) og metakognitiv terapi (MCT), er eksempler på nyere 

behandlingstilnærminger som i større grad er transdiagnostiske (Newby et al., 2015). ABM-

intervensjoner kan også representere en slik tilnærming, da det ser ut som intervensjonen 

virker med faktorer som er forbundet med både angst og depresjon.  

Kognitiv vaksine mot depresjon. Depresjon er en høyst tilbakevendende lidelse og 

et flertall opplever mer enn én episode i løpet av livet. Forebyggende behandling som 

reduserer risikoen for tilbakefall er derfor helt sentralt i den videre håndteringen av denne 

lidelsen. Effektive tilbud på dette området vil være av stor betydning for å forebygge lidelse 

hos den enkelte, i tillegg til å ha enorme samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av 

kostnadsbesparende tiltak. En kjent risikofaktor for tilbakefall er tilstedeværelse av 

residualsymptomer, en tilstand som også er forbundet med redusert livskvalitet og 

funksjonsevne. Likevel har det vært lite fokus på denne pasientgruppen. Studier har 



36 

imidlertid vist at ABM-intervensjoner kan være en lovende tilnærming for sekundær 

forebygging hos nettopp denne pasientgruppen (Browning et al., 2012; Jonassen et al, 2019).  

I denne konteksten har ABM blitt omtalt som en «kognitiv vaksine mot depresjon» 

(Browning et al., 2012). I dette begrepet ligger det også at ABM-trening ser ut til å virke 

gjennom de samme mekanismene som antidepressiva (Godlewska & Harmer, 2020). 

Administrering av antidepressiva til både friske og pasienter øker den relative prosesseringen 

av positiv affektiv informasjon (Harmer et al., 2009). For eksempel gav en enkeltdose av en 

type antidepressiva bedre fasilitering for gjenkjenning av glade ansiktsuttrykk og fremhenting 

av mer positive selvrefererende minner hos pasienter med depresjon, sammenlignet med 

placebo (Harmer et al., 2009). Antidepressivas kliniske effekt på depresjon blir imidlertid 

først synlig etter en periode (Kaltenboeck & Harmer, 2018). Tilsvarende fant en ABM-studie 

at effekten av intervensjonen på depresjonsmål først ble tydelige ved en 4-ukers follow-up 

(Browning et al., 2012). Resultatene indikerer at det skjer en initial endring i bias, forut for 

målbare effekter på humøret, lignende det man ser ved administrering av antidepressiva. En 

tenkt mekanisme er at selv om den kognitive endringen skjer raskt, trenger man interaksjon 

med det sosiale miljøet, i form av mer positiv feedback over tid, for at disse effektene skal 

kunne påvirke humøret. Symptomforbedringen vil på denne måten kunne konsolideres over 

tid. ABM-trening kan slik representere en psykologisk tilnærming med en lignende effekt 

som antidepressiva. Ut fra dette rasjonalet kan man også tenke seg at kombinasjonen av 

ABM med mer atferdsbaserte intervensjoner kan være hensiktsmessig for å øke 

sannsynligheten for at endringene i bias interagerer med mer positive erfaringer over tid. En 

naturlig videreutvikling vil også være å systematisk undersøke kombinasjonen av ABM og 

antidepressiva.  

ABM skiller seg også fra de fleste andre behandlingstilnærminger hva gjelder både 

omfang og intensitet. ABM-trening foregår typisk ved at man gjennomfører kortere økter 
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med datatrening, i dette tilfellet 2x5 minutter daglig i to uker. Det kan argumenteres for at 

selv små effektstørrelser er oppmuntrende når intervensjonen krever så lite ressurser og tid 

(Blackwell, 2020). ABM representerer med dette et kostnadseffektivt, lett tilgjengelig og 

medisinfritt alternativ som kan være et nyttig middel i sekundær forebygging av depresjon.     

Videre studier 

Resultatene fra denne studien indikerer at effekten av ABM på depressive plager er 

større for de som samtidig har moderate angstsymptomer. Fremover vil det være viktig å øke 

kunnskapen om slike interaksjonseffekter, for å ytterligere differensiere faktorer forbundet 

med behandlingseffekt. Depresjon er en bred diagnosekategori kjennetegnet av stor 

heterogenitet, både i form av symptomer og komorbide tilstander, og det kan være spesifikke 

symptomkonstellasjoner som kjennetegner pasientene med bedre effekt. Det trengs flere 

studier som bekrefter resultatene fra denne studien for å kunne trekke sikrere konklusjoner 

om betydningen av angstsymptomer for effekt av ABM på depressive plager. Det vil også 

være interessant om fremtidige studier undersøker betydningen av ulike typer 

depresjonssymptomer, for eksempel negative tanker, for effekt av behandlingen. Fremtidige 

studier bør også undersøke moderatoreffekter i kliniske utvalg med komorbid angst- og 

depresjon. Hvis forskningsfeltet identifiserer pasienter med en tydeligere effekt av ABM, vil 

intervensjonen også kunne fremtre med større klinisk relevans.  

Det er gjennomført få oppfølgingsstudier som undersøker effekten av ABM-

intervensjoner på symptomer over tid. Det er viktig å undersøke hvorvidt 

symptomendringene man oppnår er tilstrekkelige for å forhindre tilbakefall av nye depressive 

episoder, og dermed om intervensjonen har klinisk relevans som en tilnærming til bruk ved 

sekundær forebygging av depresjon. 

Det vil også være viktig å vurdere hvordan intervensjonen best kan implementeres og 

man kan se for seg flere roller for ABM i psykisk helsevern. Før ABM-intervensjoner kan 
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overføres til klinikken må det imidlertid gjennomføres studier der effekten av ABM 

sammenlignes med behandlingen som ellers gis i en gitt kontekst (Blackwell et al., 2017). 

Det er ikke sannsynlig at ABM-intervensjoner vil erstatte veletablerte og evidensbaserte 

behandlingsformer, eller at det vil tilbys som eneste behandling mot depresjon (Blackwell, 

2020). Derimot kan ABM vurderes som et supplement til annen type behandling. Der mye 

annen psykoterapi retter seg mot senere stadier av informasjonsprosesseringen, for eksempel 

ved å utfordre bias i kognitive tankemønstre, retter ABM-intervensjoner seg mot tidligere, 

mer automatiske, stadier av informasjonsprosesseringen (Hallion & Ruscio, 2011). ABM kan 

med dette være et nyttig mekanismefokusert supplement til annen behandling (Blackwell, 

2020). Det har også blitt påpekt at en slik kombinasjon av behandlingstilnærminger har 

potensiale for å gi større effekt på symptomer, sammenlignet med hver av behandlingene 

alene (Hallion & Ruscio, 2011). For å vurdere om dette er klinisk indisert må man 

gjennomføre studier som undersøker hvorvidt ABM har noen tilleggseffekt utover det andre 

evidensbaserte behandlinger gir. Man kunne for eksempel sammenlignet en gruppe som kun 

fikk kognitiv atferdsterapi med en gruppe som i tillegg fikk ABM. Den største CBM-studien 

til dags dato undersøkte tilleggseffekten av CBM som behandling for innlagte pasienter med 

alkoholavhengighet og fant at dette reduserte tilbakefallsraten ett år senere (Rinck et al., 

2018). Østergaard et al. (2019) fant på sin side ingen tilleggseffekt ved bruk av ABM i tillegg 

til ACT på depresjonssymptomer. De konkluderte derimot med at ACT er så virkningsfullt i 

seg selv, noe som skaper en bunneffekt, som videre kan ha gjort det vanskelig å spore en 

eventuell tilleggseffekt av ABM. Det trengs mer kunnskap om effekten av å tilby ABM som 

supplement til annen, evidensbasert, behandling.  

Man kan også tenke seg en funksjon der ABM blir gitt til pasienter som står på 

venteliste for behandling i psykisk helsevern. For første tertial av 2020 var gjennomsnittlig 

ventetid fra mottatt henvisning til spesialisthelsetjenesten til oppstart av helsehjelp 46 dager 
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for voksne (Helsedirektoratet, 2020). Da man vet at depresjon medfører stor personlig lidelse 

for den som er rammet, vil behandling som kunne ha lettet tilstanden noe i påvente av 

behandlingsoppstart være et kjærkomment tilbud. Ettersom ABM-trening ikke krever mye 

oppfølging av helsepersonell eller mye ressurser kan dette nettopp være et slikt tilbud.  

Avslutningsvis trengs også mer kunnskap om endringsmekanismer ved ABM-

intervensjoner og hva som fører til at intervensjonen gir symptomlette. Endringsmekanismer 

overlapper ofte med mekanismene som er av betydning for utviklingen og opprettholdelsen 

av en lidelse (Holmes et al., 2018). ABM-intervensjoner antas å føre til symptomlette 

gjennom en endring i oppmerksomhetsprosesser, men vi vet likevel lite om de eksakte 

prosessene som settes i gang, og som til slutt kan gi symptomlette. Det har for eksempel blitt 

spekulert i om ABM-paradigmer som reduserer oppmerksomheten mot frykt fører til en 

bedring i angstsymptomer, som deretter leder til bedring i depresjonssymptomer (Kraft et al., 

2019), men det trengs videre studier som eventuelt kan bekrefte en slik sammenheng. Studier 

som undersøker effekten av ABM på bias som er felles versus spesifikke for angst og 

depresjon, og videre hvordan dette påvirker symptomer, vil også være nyttig for å bedre 

forståelsen av hvilken rolle bias spiller i lidelsene. Økt kunnskap om prosessene som 

medfører en nedgang i depresjonssymptomer bør være et fokus for videre forskning innenfor 

ABM-feltet, da kunnskap om endringsmekanismer i større grad vil gjøre det mulig å matche 

bruk av intervensjonen til egenskaper ved individet (Holmes et al., 2018; Blackwell et al., 

2017).  

Styrker og begrensninger 

En styrke ved studien er dens design. RCT-design er sett på som gullstandarden innen 

medisinsk forskning da designet begrenser påvirkning fra feilkilder og konfunderende 

faktorer. Studien har med dette god indre validitet. Studien er også dobbeltblindet som sikrer 

at forventningseffekter elimineres som mulige feilkilder (Øye, 2020).   
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Deltakerne har alle en historie med depresjon, og hadde varierende grad av 

residualsymptomer på intervensjonstidspunktet. Det var også høy grad av komorbide 

angstsymptomer. Ut fra disse karakteristikkene kan de tenkes å være et representativt utvalg 

når man ønsker å undersøke forebyggende effekt blant de med en forhøyet risiko for utvikling 

av depresjon, noe som er viktig for studiens ytre validitet. Man må imidlertid være forsiktig 

med å generalisere resultatene fra denne studien til annen type depresjonsproblematikk. For 

eksempel ble deltakerne som oppfyller kriteriene for en bipolar lidelse ekskludert fra studien. 

Utvalget representerer også en egnet målgruppe for intervensjonen, da de grunnet grad av 

depresjon ikke oppfyller kravene til annen behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Inklusjonen av 37 pasienter som tilfredsstilte kriteriene for en pågående depressiv 

lidelse representerer et brudd på originalstudiens forhåndsregisrerte protokoll (Jonassen et al., 

2019). Samtidig vurderes dette å ikke være av avgjørende betydning for denne studien, da et 

dimensjonalt perspektiv på psykiske lidelser tilsier at disse ikke skiller seg kvalitativt fra de 

resterende pasientene (Krueger & Bezdjian, 2009). Inklusjonen av pasienter med høyere 

depresjonsskårer øker også resultatenes generaliserbarhet. 

Intervensjonen i studien ble implementert utenfor en labsetting, i deltakernes 

hjemmemiljø. Dette gir mindre kontroll over treningen når det kommer til gjennomføring og 

eksterne distraktorer. Samtidig kan dette anses som en styrke, da gjennomføring i 

hjemmemiljøet potensielt kan fasilitere overføring av treningseffekten til den naturalistiske 

hverdagen som hjemmemiljøet representerer (Jacey et al., 2009). Det at treningen ble utført i 

hjemmet gjør også intervensjonen mer implementerbar som en lett tilgjengelig, 

kostnadseffektiv behandling.   

Etiske betraktninger 

For å gjennomføre en eksperimentell studie er det flere forskningsetiske 

problemstillinger det må tas høyde for. Denne studien har et placebodesign, som betyr at kun 
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halvparten av deltakerne mottar behandlingen. En etisk vurdering omkring placebodesign er 

hvorvidt det er riktig å la en gruppe mennesker gå uten behandling. Helsinkideklarasjonen 

slår fast at det kun er lov å bruke placebo eller ubehandlede kontrollgrupper der ingen kjent 

behandling er bevist å ha effekt, ellers må ny type behandling måles mot den som er «best 

proven». Likevel gjøres det unntak, for eksempel der uttesting av metode ikke vil føre til 

skade (Ekern, 2019). Videre er det viktig at forskningsdeltakerne sikres konfidensialitet, altså 

at informasjonen som innhentes er begrenset til de som er autorisert til å ha tilgang til den. 

Dette omhandler hva slags informasjon som kan hentes ut, hvordan det skal skje og hvordan 

informasjonen skal brukes i ettertid. Et viktig punkt under konfidensialitet er anonymisering. 

Deltakere må gi et frivillig, informert samtykke for å kunne delta i en studie (Fossheim, 

2015). 

I Norge er det de nasjonale forskningsetiske komiteene som skal sikre at forskningen 

som blir utført skjer i tråd med anerkjente etiske normer. Dette omhandler også om 

forskningen blir drevet forsvarlig, at nytte og risiko er vurdert opp mot hverandre og om 

personvernet til deltakerne er sikret. Før igangsetting av en studie må den godkjennes i de 

regionale komiteene (REK) for å sikre at de oppfyller disse kravene (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2018). Originalstudien som dataene i denne studien er hentet fra 

er godkjent av regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning, avdeling Sør-Øst 

(2014/217/REK Sør-Øst D). Informert samtykke ble innhentet fra deltakerne før registrering i 

studien.   

Konklusjon 

Effekten av ABM-intervensjoner på depressive plager kan maskeres fordi 

intervensjonen har bedre effekt på visse symptomkonstellasjoner og dermed er mer effektiv 

for spesifikke undergrupper av pasienter. Resultatene fra denne studien indikerer at ABM kan 

egne seg for pasienter med en komorbid symptomproblematikk bestående av både angst- og 
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depresjonssymptomer. Dette er et viktig steg i retningen mot å identifisere hvilke pasienter 

som har mest nytte av ABM som intervensjon mot depressive plager. Identifisering av slike 

interaksjonseffekter står i kjernen av det som er fokuset i dagens behandlingsforskning, 

nemlig persontilpasset behandling.  
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