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Tittel: 
Web-basert undersøkelse av hjernehelse 
 

Formål: 
Klinikk og forskning trenger kostnadseffektive høykvalitetsverktøy for testing av hjernehelse for å gi 

best mulig forebygging, behandling, rehabilitering, og ny kunnskap om tilstander som kan påvirke 

kognitiv funksjon. Vi har utviklet et nytt verktøy, Memoro, og presenterer her forskning på dets 

validitet, reliabilitet og anvendelse i en klinisk populasjon bestående av pasienter med diabetes type 

1. 

Metode: 
Et utvalg på 62 friske voksne ble testet med Memoro og et batteri med tilsvarende tradisjonelle 

nevropsykologiske tester for å undersøke validitet. Et utvalg på 61friske voksne ble testet med 

Memoro på to tidspunkt (median 14 dager testintervall) for å undersøke reliabilitet. Et utvalg på 68 

personer med diabetes type 1 hvor 33 hadde nedsatt oppmerksomhet for lavt blodsukker 

gjennomførte testing med Memoro for å undersøke kognitiv funksjon. 

Resultat: 
Vi fant moderate og store (r=.49–.63) Pearson korrelasjonskoeffisienter mellom Memoro og 

tradisjonelle tester, som indikerer akseptabel validitet. Angående test-retest reliabilitet fant vi store 

(r=.65–.80) Pearson korrelasjonskoeffisienter som indikerer akseptabel reliabilitet. Blant 

diabetespasientene fant vi at de med nedsatt oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde redusert 

prestasjon på tester knyttet til læring, hukommelse og planlegging (Cohen’s d −0.86 to −0.55). Dette 

er kognitive funksjoner som avhenger av normal hippocampusfunksjon, et område som er sårbart for 

konsekvensene av for lavt blodsukker. 

 

Konklusjon: 
Memoro inkluderer både valide og reliable mål på kognitiv funksjon. Memoro kan brukes til 

administrasjon av nevropsykologiske tester i friske og i kliniske populasjoner. Web-baserte verktøy 

som Memoro kan være svært nyttige for både forskning og klinikk. 

 


