
Forskerlinjeprosjekt, Grydeland, LCBC, 2022 

 1 

Forskerlinjen 
 
 
Ingress:  
Målet er å forbedre vår evne til å forutsi hvem som vil vise svekkelse i hukommelse og hvem 
som vil opprettholde god fungering når de blir eldre. Vi vil teste hypotesen at endring i 
kognitiv kontroll målt over fire år vil forbedre prediksjon av hukommelsesfungering. 
 
Bakgrunn:  
Episodisk hukommelse svekkes i normal aldring og i demens av Alzheimers type, trolig 
forårsaket av atrofi i hippocampus. På tross av å være den beste markøren for framtidig svikt, 
forklarer hippocampus-atrofi kun 2% av variasjonen i hukommelsessvikt hos voksne under 
65 år. Da en skarp økning i demenstilfeller skjer etter denne alderen, har vi et stort behov for 
markører som kan øke vår evne til å forutsi fremtidig svekkelser. Det finnes indikasjoner på 
at avvik i hvordan hippocampus jobber med hukommelsesinfomasjon skjer før atrofi. En slik 
indikasjon gjelder kommunikasjonen mellom hippocampus og prefrontale områder, områder 
som er viktige for kognitiv kontroll. Denne kommunikasjonen øker hos personer over 65 år 
med dårligere hukommelsesfungering. Sammenhengen mellom kognitive kontroll, 
hukommelse, hippocampus og prefrontale områder er imidlertid lite studert hos yngre voksne 
(< 65 år), som er avgjørende for å finne markører som kan forbedre prediksjon av framtidig 
svikt. Ved hjelp av repeterte måling av kognitiv kontroll, hukommelse og hippocampus-
volum, samt hjerneaktivitetsmål på kommunikasjon mellom hippocampus og prefrontale 
områder under en minnesoppgave, vil prosjektet forsøke å forbedre vår evne til å forutsi 
hvem som vil vise svekkelse og hvem som vil opprettholde god fungering når de blir eldre. 
 
Problemstilling:  
Vil endring over fire år i kognitiv kontroll (i) predikere hukommelsesfunksjon, utover det 
som kan forklares av hippocampus-atrofi alene, og (ii) være relatert til aktivitetsforbindelser 
mellom hippocampus og prefrontale områder? 
 
Mål og metode:  
Målet med prosjektet er å forbedre prediksjon av hukommelsesfunksjon. Kognitiv kontroll 
antas å være fundamentalt avhengig av prefrontale områder, og er operasjonalisert gjennom 
prestasjon på «n-back»-oppgaven (antall riktige, antall feil og reaksjonstid). Vi har et utvalg 
på 914 personer som har gjennomført «n-back». Av disse 914, har 287 også 
hjerneaktivitetsdata fra innkoding og gjenhenting av en minnesoppgave (alder: 6-82 år, 
gjennomsnitt=37 år). Hjerneaktivitetsdata med mål på aktivitetsforbindelser mellom 
hippocampus og prefrontale områder er ferdig prosessert og tilgjengelige i tabellformat. 
Minnesoppgaven ble gjort i gjennomsnitt fire år etter «n-back»-oppgaven ble utført for første 
gang. Av de 287 personene med hjerneaktivitetsdata, har 108 gjennomført «n-back»-
oppgaven mer enn én gang. Mål på hukommelses ved «California Verbal Learning Test» 
(CVLT) og hippocampus-volum finnes på alle måletidspunktene. 
Vi vil teste sammenhenger mellom endringer i kognitiv kontroll, hukommelse, hippocampus-
atrofi og såkalt funksjonell konnektivitet mellom hippocampus og prefrontal områder under 
minnesoppgaver. Hypotesen er at nedgang i kognitiv kontroll (svekkelse i «n-back»-
prestasjon) vil henge sammen dårligere hukommelsesfunksjon, utover det som kan forklares 
av hippocampus-atrofi alene, og at dette medieres av konnektiviteten mellom hippocampus 
og prefrontale områder. 
 
Hvilke statistiske metoder som skal brukes samt programvare (Mplus, R, SPSS etc.). 
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Vi vil gjøre multiple regresjoner, med utelat-én-kryssvalidering, medieringsanalyser, og 
enkelte blandede modeller. Statistikken gjøres fortrinnsvis i R. 
 
Studentens arbeidsoppgaver:  
Studenten vil ta del i det daglige miljøet ved Senter for livsløpsendringer og hjerne i 
kognisjon (LCBC), og legge en plan sammen med veileder for prosjektperioden. Studenten 
vil få opplæring i nevropsykologisk testing, inkludert «n-back»-oppgaven og CVLT, og vil 
hjelpe til med datainnsamling. Studenten vil bidra til å klargjøre data for analyser, lage og 
gjennomføre en analyseplan, tolke og presentere resultatene, og skrive utkast til en artikkel. 
 
Om forskningsmiljøet:  
I tillegg til veilederne, vil studenten samarbeide med vitenskapelig assistenter, stipendiater og 
andre forskere i prosjektgruppen med datainnsamling, forberedelse av data, analyser og 
tolkning. 
Hyppighet av faglige møter/lab-møter. 
En-to ukentlige møter i forskningsgruppen.  
 
Veiledning: 
Forsker Håkon Grydeland vil være hovedveileder. Professor, og leder for LCBC, Anders 
Fjell vil være biveileder. 
Struktur og fokus i veiledningen.  
Veiledning vil foregå ved ukentlige møter med Grydeland, samt hjelp etter behov, mens Fjell 
vil oppdateres og konsulteres jevnlig.  
 
Etiske godkjenninger og data: 
Per i dag foreligger alle data for å besvare forskningsspørsmålet hos LCBC: «n-back»- og 
hukommelsesdata, og hjerneavbildningsdata for hippocapmus-volum og funksjonell 
avbildning under minnesoppgave. Hjernedataene er tilgjengelige i tabellformat. Ny 
datainnsamling vil starte mars 2022 og fortsette inn i 2023. Her vil mer lengdesnittsdata 
innhentes. Disse dataene kan ytterligere styrke prosjektet, men de endrer ikke designet og er 
nødvendig for å besvare forskningsspørsmålet. 
Beskriv om de etiske godkjenningene foreligger. 
Innsamling av nye data er godkjent av relevante etiske komitéer. 

 
Tentativ artikkel:  
Changes in Cognitive Control Improves Prediction of Memory Functioning via 
Hippocampal-Prefrontal Links 
 
Kontakt: 
Kontaktpersonen for det aktuelle prosjektet. 
Håkon Grydeland  - hakon.grydeland@psykologi.uio.no 
 


