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Studerer forholdet mellom hjernens 
funksjon og atferd (Nevropsykologi)

✓ Bruker metoder som tester, målinger, samtale og 
rapporteringsskjema (pasient/komparent) 

✓ Deltager utfører standardiserte og normerte tester -
utviklet for å utrede kognitive og psykologiske 
funksjoner/symptomer

✓ Kognitive funksjoner: oppmerksomhet/ konsentrasjon, 
innlæring, språk, hukommelse, prediksjon og korreksjon av 
avvik, hemme innlærte- og automatiserte impulser. 

✓ Studerer nevrofysiologisk grunnlag for 
hjernefunksjoner – kognitive kontrollfunksjoner 



Studier av hjernens kognitive kontrollfunksjoner 
hos voksne med diagnostisert ADHD 

adult ADHD I:  I siste fase med publisering og formidling av resultater 

(2011 - )

adult ADHD II: 

Del 1: Online studie 

Del 2: Komparative studie (2020 - 2023)

Del 3: Behandlings studie 



Del 2: Comparative study

N = 55 

N = 55 



Del 3: Double-blind treatment study

• Adult ADHD treatment and sham-NF/tDCS procedure

• EEG- Neurofeedback/tDCS: 
✓ “proactive control” 

✓ “response inhibition”

✓ Functioning in everyday living   

• Collaboration - research group at UiT



Rekruttere voksne pasienter med kjent 
ADHD til forskningsstudie

• Kriterier for å delta 

✓ Diagnostisert med ADHD 

✓ Alder mellom 18 – 68 år 

✓ Snakke skandinavisk flytende

• Kan ikke rekrutteres inn (eksklusjonskriterier)

✓ Komorbiditet med autismesepekterforstyrrelse, Tourette´s syndrom, Bipolar II, 
tidligere/pågående psykoselidelse (< 2 år), suicidal atferd siste 6 mnd. 

✓ Pågående rusmisbruk/historie med bruk/avhengighet (behandlingskrevende 
siste 2 år)

✓ Premorbid nevrologisk skade/sykdom (e.g. epilepsi, hodetraume med funn) 

✓ Ubehandlet/ikke regulert metabolsk sykdom 

✓ IQ < 80

Rekruttere voksne pasienter med kjent 
Del 2: 



Forskningsprotokollen 

Clinical

assessment

Cognitive

Assessement

Experimental

EEG tests  

✓ Intervju
✓ Self-/
✓ Informant  

clinical/EF  
symptom 
report 

✓ Attention 
control 

✓ Prediction
✓ Executive 
✓ IQ-

screening



Forskningsprotokollen

Clinical

Assessment

Neuropsychological

Assessement

Experimental

tasks and EEG 

✓ Stop Signal Task

✓ Internal/eksternal
attention

✓ Working Memory



Ønsker i samarbeid med kommunehelsetjenesten å finne løsning for: 
rekruttering av pasienter til forsknings studien, del 2
Vi trenger informasjon til pasient – samtykke – henvisning ….

Planning/ 
Approvals
Funding (HN, HSYK, NevSom)

REK

Personvernombud

User representative 

1
Preparation

Postdoc regruitment

National/Internation
cooperation

Research protocoll

2
Project start 
Agreements 

Project management

Recruitment
Project operation

3 4
Operation

Communication
Resources/founding
Data collection
Analysis
Publications  



Mål for samhandling på forsking

✓Bidra til at pasienter kan delta i studier 

✓Styrke forskningen

✓Styrke samhandlingen 

✓Bidra til kompetanseøkning – formidling av 
forskningsresultater

✓Oppdage muligheter for forskning i distriktene 

Side 12



Finansiering: Helse Nord, Helgelandssykehuset, NevSom
Rek Nord: godkjent 
Personvernombud: godkjent  
Brukermedvirkning: ADHD Norge


