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Prosjektinformasjon 
Mild kognitiv svikt (MCI, anamnesisk type) er tilstand med hukommelsesvansker som 
beskriver en overgangsform mellom normal aldring og demens. Eldre pasienter diagnostisert 
med MCI befinner seg i en risikogruppe med hensyn til å utvikle alvorlige 
hukommelsesproblemer som kjennetegner en demenstilstand. Reduksjon i det såkalte 
”arbeidsminnet” (vår ”aktive” korttidshukommelse, som inkluderer evnen til å holde 
informasjon tilstede i hukommelsen) er en sentral faktor ved denne svikten.  
 

Denne studien ønsker å undersøke om en spesifikk intervensjon (adaptiv, databasert, 
strukturert arbeidsminnetrening) har positiv innvirkning på arbeidsminnet. 
Arbeidsminnetreningen utføres ved hjelp av et standardisert dataprogram utviklet ved 
Karolinska Universitetet. Hensikten er å finne et effektivt behandlingstiltak for pasienter med 
MCI, som er en voksende gruppe.  Det finnes ingen kjente behandlingstiltak for å bedre 
hukommelsen, eller hindre at den forverres for MCI-pasienter. Nyere studier viser at 
arbeidsminnet er trenbart, og effekten knyttes til endringer i hjernens hvite og grå substans. 
Treningen har i andre pasientgrupper vist seg å ha generaliseringseffekter til dagliglivets 
aktiviteter (IADL/ADL-funksjoner), men studier for pasienter med MCI finnes ikke. 
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