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DISPOSISJON

 Hva er nevropsykologi? 

 Hvorfor er det viktig med et nevropsykologisk

perspektiv på avhengighet?

 Hva påvirker nevropsykologiske funksjoner?

 Tilrettelegging

NEVROPSYKOLOGI

 Tenkningens prosesser vs tenkingens innhold

 Handler om å bearbeide, forstå og fortolke 
virkeligheten (kognisjon)

 Hjernens betydning for kognitive, emosjonelle, og 
atferdsmessige funksjoner

 Kognitiv svikt ofte et usynlig handikap

 Man kan føle seg dum selv man ikke er det

 Kognitive vansker er ofte flaut

 Man kan lett bli undervurdert eller overvurdert 
kognitivt

 Kan føre til unngåelse av  situasjoner

 Er vanskelig å teste (særlig eksekutive)

 Mellom 20% - 80% av behandlingssøkende 

alkohol- og stoff avhengige  personer har 

kognitve vansker 

(Bates, Bowden, & Barry, 2002; Copersino et al., 2009).
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Kognitiv svikt ved psykiske lidelser

Weiser et al., 2004
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Diagnostic group
Mental retardation (n=223)
Organic personality disorder (n=135)
Schizophrenia (n=169)
Antisocial personality disorder (n=222)
Schizophreniform disorder (n=30)
Post-traumatic stress disorder (n=111)

Schizotypal personality disorder (n=78)
Histrionic personality disorder (n=141)
Narcissistic personality disorder (n=3938)
Dependent personality disorder (n=3642)
Drug abuse (n=29)
Affective disorder (n=97)

Dysthymia (n=244)
Somatoform disorder (n=95)
Obsessive compulsive disorder (n=73)
Anxiety disorder (n=693)
Adjustment disorder (n=417)
Obsessive compulsive personality disorder (n=96)

Ruslidelser hos pasienter i psykisk 

helsevern

• Forekomst av ruslidelse blant pasienter med: 

• Bipolar lidelse: 50-70% 

• Schizofreni: 50% 

• Angstlidelser: 5-50% 

• Depresjon: 30-50% 

• PTSD: 35-50% 

(Duke, Panletis & Barnes 1994, Fowler, Carr, Carter & Lewin 1998, 

Mueser et al. 1990)

Kognitive funksjoner er viktig for funksjon i  

hverdagslivet
Kognitive funksjoner er viktig for funksjon i   

utdanning/arbeidslivet

Kognitiv funksjon har betydning for nytten av 

behandlingen

Kognitive 

vansker

Opplevd

Innenifra

Opplevd Utenfra

Konsentrasjonsvansker Kan ikke holde 

konsentrasjon i 

samtalen

Hun hører ikke etter hva jeg sier, er 

ikke interessert

Vansker med å komme i 

gang

Klarer ikke starte 

med hverdagens 

oppgaver

Hun er lat og vil ikke

Nedsatt tempo Ting tar mye 

lengre tid enn før

Hun er doven
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Diamond, A: Executive functions.Annu Rev Psych 2013;64:135-68.

.

Diamond A.

www.rainbowrehab.com/executive-functioning/

Kognitiv utvikling i barne- og ungdomsår

Kognitive funksjoner skårer kan påvirkes 

av mange forhold – kroniske eller tilstandsavhengige

 Genetikk 
 Psykisk lidelser/Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Autisme)
 Rusmidler
 Bivirkning av medisiner
 Søvnvansker/tretthet/søvnapne
 Lærevansker/dysleksi
 Stress/traumer 
 Fatigue
 Smerter
 Nevrologiske lidelser (epilepsi, MS, Parkinson, hjerneslag)
 Hjerte- karlidelser/hjertesvikt
 Ervervede og medfødte hjerneskader
 Kosthold- B12
 Stoffskiftesykdommer og diabetes/metabolske sykdommer
 Alderdom/demens
 Understimulering
 Mangel på fysisk aktivitet
 Syn/hørsel vansker

Top-down and Bottom-up

Frontal lappen og fornuften: sent modent 

(kontrolltårnet)
Det kalde systemet

 Rasjonelt, strategisk, planmessig, langsomt, 

reflekterende og fleksibelt

 Kan kjøle ned det varme systemet- jo mer 

intensitet fra emosjonshjernen, jo mindre 

kapasitet fra fornuftshjernen..

 Krever ressurser- må hviles for å komme opp 

på nivå igjen som er slags muskel

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diamond A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23020641
http://www.rainbowrehab.com/executive-functioning/
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Det limbiske system. Senter for følelsene er 

tidlig modent (røykdetektor)
Forskning på rus og traumer

 Personer med PTSD har 6 ganger forhøyet 

risiko for samtidig ruslidelse (Mills et al., 2006)

 Traumereaksjoner er hos de fleste utviklet før 

rusmisbruket (Kessler at al., 2005)

”Overlevelsehjernen” vs ”Læringshjernen”

 Overlevelseshjernen blir fiksert i en automatisk, 

ubevisst skanning for fare og trussel/fare, 

alarmsystemet blir forstyrret

 Kronisk bekymring for det uforutsigbare

 Alarmklokken er på hele tiden- vanskelig å koble 

på «hvile nettverket»-falske alarmer

Hva er eksekutive funksjoner?

 Har med vurdering og utføring av handlinger å 

gjøre.

 Hjelper oss til å styre og justere tanker, følelser 

og handlinger for å nå våre mål og tilpasse oss 

sosialt (Berger, 2011) .

Selvregulerings funksjoner (eksekutive funksjoner)

 Arbeidsminne

 Inhibisjon

 Mental fleksibilitet

 Planlegging

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hjelptilhjelp.no%2Fimages%2Fdreamstime-liten-barn-sorg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hjelptilhjelp.no%2FSorg-og-traumer%2Fatte-selvhjelpsmetoder-for-deg-som-har-opplevd-traumer-2&docid=7Dmx7MpvUWfH3M&tbnid=A8RP_rTnsihL9M%3A&vet=10ahUKEwi38pydqNTfAhWOs4sKHbzWD_gQMwg5KAIwAg..i&w=800&h=530&bih=633&biw=1345&q=traumer&ved=0ahUKEwi38pydqNTfAhWOs4sKHbzWD_gQMwg5KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Arbeidsminne

 Evnen til  å holde og manipulere informasjon i en kort 

tidsperiode (sekunder)

 Tenke og huske på likt

 Å velge

 Koble tanker og følelser

Arbeidsminne vansker

 Jeg glemmer lett instruksjoner og beskjeder

 Jeg må lese det samme om igjen og om igjen

 Jeg har vansker med  å  følge med i samtaler

Inhibisjon

 Overkjøre kroppslige/følelsesmessige minner 

med lavt bevissthetsnivå som ”styrer”

 Overkjøre etablerte 

automatiserte vaner /atferd og 

unngå fristelser

Inhibisjons vansker

 Jeg tenker ikke på konsekvenser før jeg gjør noe

Jeg sier ting uten å tenke meg om

Jeg har vansker med å ikke bli distrahert

Mental fleksibilitet

 Evnen til å kunne skifte mellom aktiviteter 

 Raskt tilpasse seg nye regler og krav i en 

situasjon, løse problemer

 Viktig for evne til mentalisering

Mental fleksibilitetsvansker

Jeg har vansker med å  endre atferd

Jeg liker ikke forandringer

Jeg har vansker med å ta andres perspektiv 

(mentalisering)
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Nevropsykologiske vansker ved avhengighet 

forverres ved 

 Rusbruk i ung alder (viktig periode for 

hjernemodning)

 Hypping og mye bruk

 Genetisk sårbarhet

 Komorbide tilstander

(Conrod og Nikolaou, 2016)

Kognitiv svikt ved cannabisbruk

 Effekt på kognisjon varer 2-3 uker etter inntak (Tveit og 

Karlsen, 2010)

 Negativ effekt av kronisk bruk: kort-tids-minne og 

utsatt hukommelse, vedvarende, selektiv og delt 

oppmerksomhet, tidsestimering, eksekutive funksjoner 

(Meta-analyser; Grant et al., 2003; Lundqvist, 2005; Solowij et al., 

2002; Solowij og Battisti, 2008). 

Alkohol og kognisjon

 Negativ effekt på eksekutive funksjoner og 

hukommelse (Blume et al.,2005; Noel et al., 2001; Le Berre at 

al., 2017)

 Redusert utvikling av inhibisjon (eksekutiv

funksjon) hos unge “binge drinkers” (Ehlers et al., 

2007). (høna-egget?)

Kokain/Amfetamin og kognisjon

 Akutt effekt; Bedret prestasjon på 

oppmerksomhetstester (Higgins et al., 1990).

 Kronisk bruk medfører reduserte eksekutive 

funksjoner, psykomotorisk tempo, læring, 

hukommelse (Block et al., 2002), også i abstinens 
(Di et al., 2002).

Oppsummert: Rusmisbruk og utredning av  

kognitive funksjoner

 Ingen rusmidler er totalt frikjent for verken kortsiktige 

eller langsiktige effekter på kognitive funksjoner.

 De fleste rusmidler berører ofte mange kognitive 

funksjonsområder.

 Det er forbedringer i opp til 1 år etter opphør av 
rusmisbruk, men ikke holdepunkt for at skader av noe 
rusmiddel er fullstendig reversible. 

(Solowij et al, 2002; Ornstein et al., 2000; Thomasius et al., 2006; Verdejo-
García, og Pérez-García, 2007; Conrod og Nikolaou, 2016).
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Behandling generelt ved kognitive vansker

 Kartlegging først

 Informasjon/PSYKOEDUKASJON

 Redusere faktorer som kan gi kognitive vansker (rus, 
søvnvansker, stress, kosthold, angst/bekymringer,
smerter..)

 Tilrettelegging av forhold hjemme/på 
skole/arbeidsplass/andre steder.

 Hjelpemidler/kompensering

 Kognitiv trening

 Mindfulness, meditasjon, Goal management 

trening intervensjoner har vist bedring av 

eksekutive funksjoner hos tidligere brukere av 

meth (Alfonso et al., 2011)
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I intervensjonsfasen

Hefter på nett med tips for å tilrettelegge for 

kognitive vansker

Kurs for psykologer

 Nevrokognitive vansker hos voksne

 Norsk Psykologforening

 Øie og Hessen

Bok i klinisk arbeidspsykologi kommer 

2020/21 

 Redaktører Lau og Øie

 Kommer på Universitetsforlaget

 To av kapitlene  handler om hvordan ha fokus på 

kognitive vansker på arbeidsplassen i behandlingen av 

psykiske vansker/rusavhengighet
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Kognitive funksjoner ved rusavhengighet-

Øie på ROP TV

• https://www.youtube.com/watch?v=QtbNK

2FVS1k

Konklusjon

 Kognitive vansker er ofte til stede ved  psykiske 

lidelser og rusmisbruk

 Nevropsykologisk testprofil gir viktig informasjon 

om FUNKSJON

 Nav, førstelinjetjeneste, andre behandlere, 

familie osv bør ha kunnskap

Konklusjon

 Kartlegging og forståelse  av  kognitive funksjoner er 

viktig for å forebygge sekundære vansker (utdanning, 

sosial funksjon, rus, psykiske problemer, livskvalitet osv)

 Det  vil være viktig å ha tiltak for kognitive vansker 

(særlig eksekutive vansker) i forhold til å ha nytte av 

terapi, mestre arbeid, sosialt liv og hverdagsliv

Konklusjon

 Ekstra tett oppfølging av de med eksekutiv funksjon (EF) 

vansker

 Fokus på EF i hverdagen og ikke bare i testsituasjon

 Kom med konkrete tiltak for kognitive vansker

 Fokusere på ressursene/legge  til rette for 

mestringsopplevelser

https://www.youtube.com/watch?v=QtbNK2FVS1k

