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Disposisjon

• Hvorfor kognitiv testing?

• Kognitiv anatomi relatert til kognitiv testing 
✓ Basal hjernefungering, lokalisasjon til visse funksjoner og testing av disse 

funksjoner

• Kognitive profiler ved de vanligste demenssykdommene

• Fallgruver 
✓ Egenskaper hos pasienten

✓ Egenskaper ved testsituasjonen 

✓ Egenskaper ved hjernen



Bekymring fra pas eller pårørende

Førerkortvurdering

Identifisere svikt men også funksjon/styrker

For å svare opp diagnosekriterier

Kartlegge allvorlighetsgrad av kognitiv svikt

Hvilke domæner er affisert?

“En reise gjennom hjernen”

Sannsynlig etiologi på bakgrunn av symptomatisk mønster

Følge endringer over tid, progressive sykdom?

Standardisere og objektivisere bedømmelse
Når det er sparsomme symptomer
Når det er overlappende symptomer

Hvorfor kognitiv testing?



Disposisjon

• Hvorfor kognitiv testing?

• Kognitiv anatomi relatert til kognitiv testing 
✓ Basal hjernefungering, lokalisasjon til visse funksjoner og testing av disse 

funksjoner

• Kognitive profiler ved de vanligste demenssykdommene

• Fallgruver 
✓ Egenskaper hos pasienten

✓ Egenskaper ved testsituasjonen 

✓ Egenskaper ved hjernen



FRONTALLAPP

PANNELAPP

PARIETALLAPP

ISSELAPP

OKSIPITALLAPP

BAKHODELAPP

TEMPORALLAPP

TINNINGLAPP

INSULA

CEREBELLUM

LILLEHJERNEN
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Kognitiv anatomi relatert til kognitiv testing 
– en reise gjennom hjernen



Nevronenes kommunikasjon

Bark/corteks
Hvit substans

Bilde fra: https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/types-neurons

Temporallapp

Illustrasjon: MK Gonzalez

Intrakortikalt, moduler (små lokale nettverk)

Kommunikasjon til andre deler av hjernen
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Primære områder og assosiasjonsområder

Sensasjon

Persepsjon

Kognisjon

Illustrasjon: MK Gonzalez



I cortex, mindre moduler

Baner mellom kortikale områder
Assosiasjonsfibrer, cortex-cortex

Kommissurala fibrer, interhemisfæriske

Projeksjonsfibrer, kortiko-sukortikale

Kretser

Kortiko-striato-thalamo-kortikale

Kortiko-striato-cerebello-kortikale 

Nettverk

Områder med mange efferenter og afferenter, synkroniserer funksjoner

Baner, kretser og nettverk

Neurovetenskaplig psykiatri. Rahm, 2018



Visuospatial funksjon, rom-retningssans

Posisjonen til ting, hø-ve, «relasjonelle oppgaver», 
magnituder

Regning, tall, lesing, skriving, musikk (hø).

Assosiasjonsområdenes oppgaver

PARIETALLAPP

Illustrasjon: 

http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?page_id=308



Synsinntrykk og bearbeiding av disse

Oppfatte det øynene formidler.

Oppfatte skrift, linjer, terreng, ansikt

Assosiasjonsområdenes oppgaver

OKSIPITALLAPP



Eksekutiv funksjon. Planlegging, igangsetting, 
gjennomføring og kontroll av en oppgave.

Inhibering, oppdatering/arbeidshukommelse, «shifting»1.

Impulsstyring, hemning, fleksibilitet, 
oppmerksomhet

Oppmerksomhet og dyp konsentrasjon 

Broca språk

Assosiasjonsområdenes oppgaver
FRONTALLAPP

1Friedman, N. P. and A. Miyake. Cortex, 2017

FAS



Hukommelse og følelsesliv

Deklarativ/Eksplisitt. Huske hendelser og opplysninger.

Episodisk/opplevelser

Semantisk/fakta

Prosedural/Implisitt. Ferdigheter og vaner.

Luktesans

Stedsorientering, GPS

Nedre del, behandle visuell informasjon –objektidentifikasjon

Øvre del, hørsel, Wernickes språkområde

Assosiasjonsområdenes oppgaver

Illustrasjon: 

http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?page_id=308

TEMPORALLAPP

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.neurolabor.de/DAT-Web/Kanu.jpg&imgrefurl=http://www.neurolabor.de/DAT-Web/Inhalt2.htm&docid=SH8NDbVGTvi_zM&tbnid=0dVe993URAMX9M:&vet=10ahUKEwjWmeCOmrDbAhXLlCwKHQsQD2kQMwicAShPME8..i&w=721&h=614&bih=1105&biw=1920&q=boston naming test&ved=0ahUKEwjWmeCOmrDbAhXLlCwKHQsQD2kQMwicAShPME8&iact=mrc&uact=8


Subkortiale/cerebellære oppgaver

Basalgangliene
Prosedural hukommelse (kortikostriatale baner)

Vaner (tvang), regelmessighet

Responslæring

Cerebellum: Cerebrums hjelper
Organisering av inntrykk 

Sekvensering, koordinering av motorikk, mønstergjenkjenning (rytme, lydrekker, språk)

Tidsoppfattelse, abstrakt tenking, innlevelse basert på avlesning av mønster.
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Kognitive profiler ved de vanligste 
demenssykdommene

Disorder Typical symptoms Brain area affected Cognitive tests

Alzheimer’s disease Memory symptoms Medial temporal lobe / hippocampus Word list recall

Language symptoms Left temporo-parietal region Category fluency test, Boston naming test

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Executive impairment Fronto-striato-parietal region Trail Making Tests, Clock drawing test

Lewy Body Dementia Visual hallucinations Occipital lobe -

Parkinsonism Basal ganglia -

Memory less impaired Normal medial temporal lobe / hippocampus Word list recall (cuing better preserved)

Executive impairment Basal ganglia Trail Making Tests, Clock drawing test 

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Frontotemporal dementia Behavioral type Frontotemporal lobe Frontal Assessment Battery, Trail Making Tests 

Semantic dementia Anterior temporal lobe (left) Category fluency test, Boston naming test

Non-fluent aphasia Left frontal lobe Language screening

Vascular dementia Reduced psychomotor speed Fronto-striato-parietal regions, thalamus Trail Making Tests, Coding test, Grooved 

pegboard test

Executive impairment Fronto-striato-parietal regions, thalamus Trail Making Tests, Clock drawing test



Kliniske kriterier



MMSE, klokke, TMT



Kan en enkel test som MMSE si noe om testprofil?



Dårligere klokke enn 
MMS. (MMS 20)

Bedre klokke enn 
MMS score. (MMS 
16)



Additional MRI, neuropsychological testing, CSF 
core biomarkers led to modification of initial clinical 
diagnosis in 17% of the cases 

- mostly non- AD dementia (54%)       
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Alder

Kjønn

Utdannelse

Kultur

Språk

Akutt sykdom

Komorbiditet (psykisk eller somatisk)

Medisiner

Smerter

Tremor

Premorbid fungering
Dysleksi, dyskalkuli

Redusert syn, hørsel, afasi

Uttalt stress

Motivasjon (lite motivert, eller «sterke» motiv)

Fallgruver, egenskaper hos pasienten



Utdanning, språk og kultur

Utdanning avgjørende effekt på resultater på kognitive tester

Både utdanningens lengde og utdanningens kvalitet innvirker

Utdanning gir ikke bare faktakunnskaper, øker evnen til 
informasjons-bearbeiding og prosesshastighet

Gir også en ”test-wiseness”



Nielsen & Jørgensen, 2013



Testing på testpersonens andre eller tredje språk
Gir generelt dårligere resultater på alle verbale tester

Vær skeptisk til dårlige resultater på verbale tester

Testing med tolk
Problemer med at ikke alt som sies blir tolket

Problemer med at tolken forenkler svarene

Problemer med validiteten av en tolket test

Utdanning, språk og kultur



En oppsetning innlærte tradisjoner og levesett som deles av medlemmer 
av et samfunn.

Innbefatter måter å tenke, å føle, og å oppføre seg på.

En kognitiv testing er en sosial situasjon som styres av implisitte kulturelle 
regler.

Testene som brukes, er utviklet i visse kulturer, og gjennomsyres av disse 
kulturenes regler.

Testenes innhold kan være kulturelt tilpasset, og testenes utførende kan passe en kultur bedre en enn 
annen

Utdanning, språk og kultur



Dårlig allianse

TL satt seg nøye inn i reglene for administrasjon og skåring

Diagnose settes ikke på bakgrunn av resultat fra enkelttester, men baserer 
seg på den samlede informasjon fra utredningen

Utfør testing en-til-en uten pårørende til stede. 

Briller/hørselshjelpemiddel til stede

Unngå at pas ser skåring og svaralternativer på skjema. 

Ikke forklar eller hjelp pas mer enn det som er lov.

Ikke fortell om et svar er rett eller galt. 

Gir pasienten utrykk for ikke å klare en oppgave, oppfordre likevel til å 
gjøre et forsøk. 

Ved retesting: For å redusere læringseffekt fra tidligere testing, bytt 
oppgavesett der dette er mulig (for eksempel mulig ved MMSE og TMT)

Fallgruver, egenskaper ved testsituasjon og testleder



Baner, nettverk…

Kognitiv reserve…

Hjernereserve…

Fallgruver, egenskaper ved hjernen



Konklusjoner

Resultat fra kognitive tester kan være viktige for å skille 
forskjellige demenssykdommer

Tenk på hjernens forskjellige områder under testing, 
«En reise gjennom hjernen».

Det finnes mange fallgruver å være klar over ved testing
✓ Egenskaper hos pasienten

✓ Egenskaper ved testsituasjonen 

✓ Egenskaper ved hjernen

Bruk tilpassede normer (alder, utdannelse og kjønnsjusterte)

Husk også på pasientens velbevarte funksjon!


