
Hukommelses- og koncentrationsbesvær efter depression 

 

Svært ved at læse en bog, følge med i samtaler, handle ind, huske aftaler eller tilberede måltider. Det 

er nogle af symptomerne på hukommelses- og koncentrationsbesvær (kognitive vanskeligheder), der 

rammer mange mennesker efter gentagne depressioner og/eller manier samt langvarig stress. Disse 

kognitive vanskeligheder kan vare ved, selv når symptomerne på depression og /eller mani er aftaget. 

Nylige undersøgelser peger desuden på, at arbejdsrelateret stress gennem længere tid kan påvirke 

hukommelsen negativt i op til et år efter den akutte stressperiode. Vores hukommelses- og 

koncentrationsevne er vigtig for, at vi fungerer optimalt i dagligdagen, på arbejdet, uddannelsen og i 

det sociale liv. Vedvarende problemer med at huske, koncentrere sig, planlægge og træffe 

beslutninger er derfor forbundet med en ringere livskvalitet og nedsat arbejdsevne. Nogle mennesker 

forveksler dette med dovenskab eller manglende interesse, fordi de ikke er bekendt med, at disse 

problemer ofte ledsager langvarig stress og depression. Det kan føre til, at man som tidligere stress- 

eller depressionsramt fastholdes i en ond cirkel af selvbebrejdende tanker og isolation fra 

omgivelserne, hvilket kan give tilbagefald og medføre sygemelding. 

 

Findes der behandlinger for hukommelses- og koncentrationsbesvær? 

Der findes aktuelt ingen godkendt behandling for kognitive vanskeligheder ved depression og bipolar 

lidelse (mani og depression) eller længerevarende stress. Der er derfor presserende behov for at 

udforske nye, virksomme behandlinger til tidligere depressions- eller stressramte med vedvarende 

kognitive vanskeligheder. Meget tyder på, at personer, der har været ramt af længerevarende stress, 

svære eller gentagne depressioner eller manier, ofte har nedsat kapacitet til at genoprette og danne 

nye hjerneceller. Det kan have negative konsekvenser for de hjerneområder, som er centrale for vores 

hukommelses- og opmærksomhedsevne. For eksempel tyder forskning på, at hippocampus, et centralt 



hukommelsesområde i hjernen, skrumper efter længerevarende sygdom, så man får sværere ved at 

huske, når stress-, depressions- eller manisymptomerne er aftaget. Hvad der præcis forårsager de 

kognitive vanskeligheder, er endnu uklart. Dog tyder det på, at kroppens stresshormon kortisol spiller 

en væsentlig rolle. Kortvarig stress medfører akut udskillelse af kortisol, hvilket er hensigtsmæssig 

for vores evne til at præstere, hvis vi f.eks. skal til eksamen eller jobsamtale. Undersøgelser peger 

dog på, at et kronisk forhøjet niveau af kortisol under længerevarende stress og depression har 

skadelig virkning på cellerne i hippocampus. Det er derfor muligt, at direkte forbedring af hjernens 

kapacitet til at øge antallet af hjerneceller og forbindelsen mellem dem udgør et vigtigt 

behandlingsmål for kognitive vanskeligheder. Det vil kunne hjælpe dem, der har udtalt hukommelses- 

og koncentrationsbesvær efter længerevarende stress, depression eller mani, til at få en bedre hverdag. 

Aktuelt forskes der i adskillige nye metoder, der fortsat er på udviklingsstadiet, men har potentiale til 

at blive tilgængelige behandlingstilbud inden for det næste årti. Blandt de mest lovende metoder er 

medicinsk behandling med EPO (Erythropoietin). 

 

Kan EPO styrke hukommelsen hos mennesker med depression? 

Hormonet EPO er primært kendt for sin rolle som dopingmiddel i cykelsporten. Det skyldes, at EPO 

øger blodprocenten ved at stimulere dannelsen af røde blodlegemer, der transporterer ilt til musklerne. 

Man giver desuden EPO-behandling til patienter, der lider af blodmangel, f.eks. efter kemoterapi eller 

kronisk nyresvigt. Tidligere undersøgelser har imidlertid vist, at EPO også har den beskyttende 

egenskab, at det stimulerer hjernens kapacitet til at danne nye hjerneceller. I en undersøgelse af 8-

ugers EPO-behandling fandt vi en markant forbedring på tværs af hukommelse, opmærksomhed og 

kompleks informationsbearbejdning hos mennesker med depression eller bipolar lidelse, der fik EPO- 

sammenlignet med saltvandsbehandling (placebo). Denne virkning var langvarig og sågar forbedret 

seks uger efter, at den sidste EPO-indsprøjtning var givet. Undersøgelsen viste desuden, at EPO-



behandling øgede rumfanget af hippocampus, og at dette var centralt for behandlingseffekten på 

hukommelsen. Endelig oplevede de forsøgsdeltagere, som modtog EPO-behandling, et løft af deres 

livskvalitet og psykiske velbefindende. Det taler for, at EPO er en lovende behandling for vedvarende 

kognitive vanskeligheder hos mennesker med depression eller bipolar lidelse. En fremtidig opgave er 

at udvikle en variant af EPO, der har de beskyttende virkninger på hjernen uden at øge blodprocenten 

for at forebygge eventuelle bivirkninger af behandlingen.  

 

Deltag i vores forskning 

I øjeblikket afvikles et klinisk forsøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, hvor vi 

undersøger effekten af 12-ugers EPO-behandling hos mennesker med depression eller bipolar lidelse 

samt hos raske personer med hukommelses- og koncentrationsbesvær, som blandt andet kan være 

følge af enten længerevarende stress eller familiær disposition for psykisk lidelse. Undersøgelsen 

indebærer én ugentlig EPO- eller saltvandsindsprøjtning i et 12-ugers behandlingsforløb. Som 

forsøgsdeltager skal man desuden lave neuropsykologiske opgaver før, under og efter 

behandlingsforløbet, for at vi kan undersøge, om EPO har en positiv virkning på hukommelses- og 

koncentrationsevnen, og om denne varer ved. Man får desuden foretaget skanning af sin hjerne, så vi 

kan undersøge det hjernemæssige grundlag for mulig positiv virkning af behandlingen. Da gentagne 

EPO-behandlinger påvirker blodprocenten, kræves desuden sikkerhedsrelaterede blodprøvetagninger 

og lægeundersøgelser i forbindelse med de ugentlige behandlinger gennem hele forsøgsperioden.  

 

Hvordan kan jeg deltage? 

Oplever du selv besvær med at huske og koncentrere dig efter at have været ramt af depressioner, 

manier, langvarig stress eller udbrændthed? Hvis man ønsker at høre mere om projektet og sine 



muligheder for at deltage, opfordres man til at kontakte psykolog, ph.d.-studerende, Jeff Zarp 

Petersen på jeff.zarp.petersen@regionh.dk eller tlf. 21 94 73 68. 
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