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DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

Komplisert felt, mer enn 80 000 kjemiske stoffer 
som kan misbrukes 

 

Folkehelseinstituttet, 2014 
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Mann henvist til nevropsykologisk 
undersøkelse 

� Henvisningsgrunn: fra NAV,  er under AAP, 
virker som han ikke lærer, og han har redusert 
arbeidstempo. Møter ofte ikke opp på arbeid 
eller møter med NAV. Spørsmål om 
arbeidskapasitet. 
 

� Bakgrunnsinformasjon; Foreldre skilt, far 
voldelig, mor alkoholiker, omsorgssvikt, 
skolevansker, dropper ut vgs, hasj fra 13 års 
alder, tyngre stoffer, mange rehab opphold, 
klarer ikke holde seg rusfri 

Mann henvist til nevropsykologisk 
undersøkelse 

� Har ikke lært grunnleggende rutiner hjemme 
� Har aldri bodd for seg selv som rusfri 
� Nettverk som ruser seg 
� Motivert for å bli rusfri 
� Oppgir at han ikke har brukt stoff på 2 uker (???) 
� På rehab fokus på rusbruken 
� Han ruser seg med en gang han kommer ut fra 

rehab opphold 
� Aldri samtale med psykolog, eller har fått tilbud 

men møtte ikke opp 
 

Mann henvist til nevropsykologisk 
undersøkelse 

� Flere overdoser 
� Flere fall med slag mot hodet 
� Lange perioder med lite næring/gått ned 20 kg 
� Søvnvansker 
� Angst/PTSD 
� Dårlig bosituasjon 
� Dårlig økonomi 

 
 

LAV-OMRÅDET NEDRE- NORMAL MIDTRE NORMAL ØVRE NORMAL 

SENSO- 
MOTORIKK Hø  Ve 
OPPMERKSOMHETS 
FUNKSJONER 

Vedvarende 
oppmerksomhet           X 
Arbeidsminne       X 
Psykomotorisk tempo X 

Eksekutiv funksjon-
planlegging                      X 
Eksekutiv funksjon-
mental 
fleksibilitet/inhibisjon 

             X 

INNLÆRING OG 
HUKOMMELSE  verbalt       visuelt 
VERBALE EVNER     X 
PRAKTISKE 
EVNER 

            X 

Kognitive funksjoner kan påvirkes  
av mange forhold – kroniske eller tilstandsavhengige 

 
 
 
 
 

� Genetikk- epigenetikk 
� Psykisk lidelser/Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Autisme) 
� Rusmidler 
� Bivirkning medisiner 
� Søvnvansker/tretthet/søvnapne 
� Lærevansker/dysleksi 
� Stress/traumer (PTSD) 
� Fatigue 
� Smerter 
� Nevrologiske lidelser (epilepsi, MS, Parkinson, hjerneslag) 
� Hjerte- karlidelser 
� Ervervede hjerneskader/minimal hjerneskade 
� Kosthold- B12 
� Stoffskiftesykdommer og diabetes/metabolske sykdommer 
� Alderdom/demens 
� Understimulering 
� Fysisk aktivitet 

 
 
 
 

Hvordan forstå de kognitiv vanskene? 
 

� Er de kognitive vanskene en følge av rusmisbruk, eller 
var de der før rusmisbruk eller begge deler? 

� Traumer  før rusbruken? (tilknytning og 
utviklingspsykologi) 

� FAS? (alkoholbruk hos moren) 
� Tidlig rusbruk og skade på hjerneutvikling? 
� Pågående effekt rusbruk?  
� Genetikk for avhengighet/psykisk lidelse/kognitive 

vansker? 
� Livssituasjonen? 
� Ernæring? 
� Søvnvanskene?  
� Hodeskader/overdoser?  
� Overdose? Osv…  
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Konklusjon og forslag til tiltak? 

� Hva er varig og hva er tilstandsavhengige 
kognitive vansker?  
 

� Hva kan hjelpe denne mannen til å få et bedre 
liv? 
 

� Hvordan  kan testresultatene bedre hans 
livssituasjon? 

DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved psykiske 
lidelser og ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og 
rusmisbruk 

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) 

 
 
 
 

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

. 
Diamond A. 

 

Kognitiv funksjon har betydning for nytten av 
behandlingen 

 
 
 

Kognitiv svikt medfører vansker med  
funksjon i arbeidslivet 
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Kasus ung mann  

 

LAV-OMRÅDET NEDRE- NORMAL MIDTRE NORMAL ØVRE NORMAL 

SENSO- 
MOTORIKK    x 
OPPMERKSOMHETS 
FUNKSJONER              
Vedvarende 
oppmerksomhet          x 
Arbeidsminne                  x 
Psykomotorisk tempo    Stroop farge Koding, TMT A 

Eksekutiv funksjon-
planlegging x 
Eksekutiv funksjon-
mental 
fleksibilitet/inhibisjon 

x 

INNLÆRING OG 
HUKOMMELSE  verbalt   visuelt 

VERBALE EVNER x 
PRAKTISKE 
EVNER 

                x 

DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

Behov for et bio-psyko-sosiokulturelt 
perspektiv på avhengighet 

  
� Biolologisk perspektiv (påvirker kognisjon) 
 
� Psykologisk perspektiv (påvirker kognisjon) 
 
� Sosiokulturelt perspektiv (påvirker kognisjon) 

 

DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
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These brain images 
show the concentration 
of dopamine 
transporters (red) 
remains much lower in 
a methamphetamine 
abuser 80 days after 
detoxification compared 
with a non-abusing 
control subject.  
 
 
www.Brainfacts.org 

Heroin abuse, for example, 
shrinks the size of dopamine 
neurons (right) located in the 
ventral tegmental area of the 
brain. 

”Liking” og ”wanting” 
 

� Behaget i rusopplevelsen kalles ”liking”. 
 

� Ønsket om å gjenoppleve behaget kalles 
 ”wanting”. 

 
� Ved gjentatt bruk av rusmidler: Redusert liking, 

men økt wanting 

Lysbilde lånt av Heine Hagenberg 

Redusert kognisjon hos rusmisbrukere 

� Overdose med hypoksi  
 

� Alkoholmisbruk i tillegg 
 

� Vold med medfølgende hodetraumer  
 

� Ernæring 
 

 

Alkohol og kognisjon- jo yngre jo mer 
negativ effekt på kognisjon 

� Binge drinking has been reported to cause life-long 
changes in the forebrain of young adults (Monti et al, 
2007).  
 

� The white matter integrity in the brain of young binge 
drinkers has been found to be compromised (McQueeny 
et al., 2009) 

 
� Loss or delay in the development of inhibitory brain 

systems in binge drinkers (Ehlers et al., 2007). (høna-egget?) 
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Alkohol og kognisjon 

� Neuropsychological studies have repeatedly 
highlighted that alcohol dependence is 
associated with impaired:  

  
 executive functioning, including working 
 memory, planning, and flexibility  
 (Blume et al.,2005; Noel et al., 2001) 

Kognitiv svikt ved kronisk cannabisbruk (Tveit 
og Karlsen, 2010) 

 
� Frontallappen har høyest tetthet av 

cannabisreseptorer (Lundqvist, 1995) 

 
� Effekt på kognisjon varer 2-3 uker etter inntak 

 
� Meier et al., 2012:  Ungdomsstudie, reduksjon i IQ 
 
 

Andre negative effekter av hasj ved 
langtidsbruk 

� kan påvirke kroppens immunforsvar 
 

� øke risikoen for angst og depresjonssymptomer 
 
� komplisere behandlingen av eventuelle 

samtidige psykiske lidelser  
 

� (Folkehelseinstituttet) 

Kokain/amfetamin 

� Chronic cocaine users demonstrated impaired 
executive functions, including measures of 
attention, working memory, set-shifting, mental 
flexibility, and response inhibition. 
 

� METH-dependent subjects also exhibit impaired 
global neuropsychological function, specifically 
in the domains of executive function, learning, 
motor ability, and speed of information 
processing. 

Lysbilde lånt fra Heine Hagenberg 
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Rusmisbruk og langstidseffekt på kognisjon 

� Misbrukere av metylendioksymetamfetamin (MDMA, 
ecstasy) skåret dårlig på tester av umiddelbar og  
hukommelse av ord selv etter 2,5 år med 
avholdenhet (Thomasius et al., 2006) 
 

� I en studie av blandingsmisbrukere som hadde angitt en 
primær preferanse for enten kokain eller heroin, fant en 
svikt i eksekutive funksjoner og svikten forble til stede 
etter 5 måneders avholdenhet (Verdejo-García, og Pérez-
García, 2007). 

Pasienter i LAR 

� Redusert informasjonsprosessering, oppmerksomhet, 
visuell hukommelse, verbal hukommelse og 
problemløsningsevne sammenlignet med en matchet 
kontrollgruppe (Darke et al., 2000) 

 
� Disse opiatene reduserer ikke i særlig grad 

psykomotoriske og kognitive evner som kreves til for 
eksempel bilkjøring  

 
� Dette er forutsatt at pasienten ikke er under opptrapping 

eller nedtrapping  (Schindler et al., 2004; Zachny, 1995) 

Oppsummert: Rusmisbruk og 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.  
 

(Lysbilder fra Heine Hagenberg; Solowij et al, 2002; Ornstein et al., 2000; 
Thomasius et al., 2006; Verdejo-García, og Pérez-García, 2007). 

 

Psykologisk perspektiv 

 

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) 
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Sensitive perioder i hjerneutvikling 

 

Hjernen er bruksavhengig 

� Hjernen og kognitive funksjoner utvikles og 
formes primært gjennom sikker, forutsigbar, 
stimulerende, og responsiv interaksjon mellom 
foreldre og barn  (Nordanger og Braarud, 2014) 

Hva er viktig for en sunn hjerneutvikling? 

 
 

Trygge omsorgspersoner viktig for utvikling 
av sunn psykisk helse og for å takle stress 

� Emosjonelt tilgjengelige foreldre 
(varme/trygghet/sensitivitet) 

� Forutsigbare foreldre,  «positiv kontroll» 
� Stabilt tilsted foreldre 
� Stiller krav/forventninger som er tilpasset det 

individuelle barnet, hjelper til å lage 
«grunnmuren» 

 
 
(Karreman et al., 2006, 2008; Spinrad et al., 2007) 

 

� .   
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Det limbiske system og følelsene Multitraumer og oppvekst 

� 11% av norske ungdommer har opplevd grove 
seksuelle overgrep 
 

� Åtte prosent opplevd grov vold fra foreldre 
(Mossige og Stefanse, 2007) 
 

� Minst 200.000 lever med rusmisbrukende 
foreldre 
 

� Minst 15.000 lever med foreldre med alvorlig 
psykisk lidelse (Helse og oms dep, 2010) 
 

 

Traumer hos pasienter i spesialist 
helsetjeneste (Fosse og Dersyd, 2007) 

� 28-41% utsatt for fysiske overgrep   
 

� 22-35% utsatt for seksuelle overgrep i barndom 
 

� Mange har mislykkede terapiforløp bak seg og 
stemplet som ”ikke mottakelig for behandling” 
(Brand et al., 2009) 

Traumer og rusmisbruk har sammenheng 
 

� Early life stress or chronic stress results in long-
term changes in stress responses, which may 
alter the sensitivity of the dopamine system 
(Langås et al., 2011) 

 
 
 

 

Effekt av kroniske traumer på dopamin 
systemet 

 
�Low dopamine activity makes the individual 
susceptible to the self-administration of drugs 
(Langås et al., 2011) 

 
 

Rusen som den «trygge basen»? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rus? 
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Rusen og ruslivets «fordeler» 
� Kjenner språket, kodene, rutinene og målet for 

dagen 
 

� Rusens som emosjonsregulerer 
 

� Rusen kan du stole på 
 

� Rusen demper angst, mareritt og flashbacks 
 

� Slipper å be andre om hjelp, måtte stole på 
andre 
 
 

Hvordan «hjelper rusen» pasienten? 

 
� Dempende midler; Kobler kroppen fra, 

«kjærtegn som kommer innenfra» - frykten 
plager meg ikke-ingen ting skremmer meg, jeg 
får sove, avstand til virkeligheten, beskytter mot 
minner, pause fra følelsene, følelse av 
beskyttelse (Somer, 2009) 

Hvordan «hjelper rusen» pasienten? 

� Stimulerende; selvtillit, økt energi og skjerpet 
oppmerksomhet, følelse av kontroll, holde seg 
våken for å forsvare seg og slippe mareritt, får 
kroppen til å reagere og mestre hverdagens krav 
(Somer, 2009) 

 

Psykisk lidelse og rusmisbuk 

� Mange med  psykiske lidelser har  
udiagnostisert  rusmisbruk   
 

� De fleste med rusmisbruk har psykiske lidelser 
 

� Mange med dobbeltdiagnoser for ikke adekvat 
behandling for begge tilstandene og 
behandlingen er ofte ukoordinert (Langås et al., 2011) 

Psykisk lidelse og rusmisbuk (SUD) 

 
� In a clinical sample of SUD patients in Norway, 

90% had at least one lifetime substance-
independent mental disorder (Langås et al., 2011)  

 
 

� De fleste med rusmisbuk har en psykisk lidelse 
FØR rusmisbruket  
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Hva kreves for å velge fornuftig, for 
eksempel ikke ruse seg? 

 
� Overkjøre kroppslige/følelsesmessige minner 

med lavt bevissthetsnivå som ”styrer” (overaktiv 
amygdala) 

 
 

� Redusert språk, abstraksjon, planleggingsevne, 
beslutningstaking (IGT) og kognitiv fleksibilitet 
predikerer tilbakefall (Reske og Paulus, 2008) 

 

Hjernen er et flipperspill 7 min 

� https://www.youtube.com/watch?v=ZfipyN
xZXeM 
 

DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

Dobbeltdiagnoser 
Ruslidelser og andre psykiske lidelser 

opptrer ofte sammen 
 

� Samsykelighet med stemningslidelser, angst, 
personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser.  

 
� Det er også en overhyppighet av somatisk 

sykdom blant personer med ruslidelser (van 
Amsterdam, 2013) 
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Jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere 
er forekomsten av psykiske lidelser  

 

Ruslidelse hos én av fire 
med schizofreni (Nesvåg et al., 2015) 

 
�Forekomsten av ruslidelser er opptil ti ganger 
høyere 

Rates and severity of cognitive impairments 
in schizophrenia (Reichenberg, 2010) 
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Cognitive differences between 
schizophrenia and bipolar disorder 

� More severe in schizophrenia than in bipolar 
disorder (Zanelli et al 2010, Reichenberg et al 2009) 

 
� The differences between schizophrenia and 

bipolar disorder are quantitative, not qualitative 
(Zanelli et al 2010, Reichenberg et al 2009) 

 
� Most patients with bipolar disorder do not have 

cognitive deficits before illness onset (Lewandowski et 
al 2011) 

 
 

Kognisjon ved affektive bipolare lidelser 

� Vanskene blir verre jo flere depresjoner, manier 
eller blandingstilstander det har vært 
 

� Tillegg av psykose forverrer 
 

� Svikt også når sykdommen er i remisjon 
(Cavanagh et al., 2002; Clark et al., 2002, Simonsen et 
al., ).  
 

� Kognitiv svikt gjør personen mer sårbar for nye 
sykdomsperioder 

 

Medisiner og kognitive bivirkninger 

 
� Alle medisiner som har sederende effekt påvirker 

tempo og oppmerksomhet og derav også hukommelse 
 

� Litium kan føre til innlæringsvansker 
 

� Antiepileptika kan gi døsighet og 
oppmerksomhetsvansker 

 

ADHD 

While there are many seemingly similar symptoms of 
ADHD and PTSD, someone with PTSD can also 

experience: 

� Hypervigilance (always on the look-out for possible treat) 
 

� Survivors guilt 
 

� Avoidance of anything similar to the event 
 

� Flashbacks (replaying the trauma in their mind) 
 

� Obsession; the experience takes over every part of your 
life 

 

ADHD og komorbide lidelser 
  

 
� Komorbid rusmisbruk hos 30 % til 46 % (Craig, 

1996; Pary et al., 2002; Øgrim, 2003; Aanonsen, 2004). 
 
 

� Ofte forekommer både ADHD, ruslidelser og 
andre psykiske lidelser samtidig 
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ADHD og rusmisbruk 

 

� Stimulantbehandling i unge år beskytter mot 
rusmisbruk senere (4 års oppfølging fra 15 års 
alder  (Biederman, 2003) 

Vansker med å diagnostisere ADHD ved 
rusmiddelmisbruk 

� Vansker med å huske fra barndom: 
komparentopplysning viktig 
 

� Overdose med hypoksi, alkoholmisbruk, vold 
med medfølgende hodetraumer, ernæring osv 
kan påvirke hjernefunksjon 
 

� Rus-symptomer kan ligne ADHD symptomer 
(konsentrasjonsvansker, rastløshet og uro) 
 

 
 
 

 
13 års oppfølging av ungdom med schizofreni og 

ADHD 
  

Merete Øie 
Sykehuset Innlandet HF 
Div psykisk helsevern 

 
 
 

 

 
Alvorlighetsgrad ved misbruket er assosiert 

med ADHD 

� Tidligere start av rusmisbruket, spesielt 
amfetamin og kokain 
 

� Behandling vanskeligere 
 

� Høyere rate av psykiatrisk komorbiditet 
 

� Oftere og mer intens kokainmisbruk 
 

Levin og Upadhyaya (2007), Carroll og Rounsaville (1993) 
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DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

Sentrale faktorer som bidrar til bedring hos 
mennesker med ROP lidelser 

� Sosialt nettverk/sosial støtte  
 

� Hjelp til psykiske vansker 
 

� Mestringsopplevelser 
 

� Å ha en meningsfull hverdag (tilhørighet og stabilitet i 
hverdagen) 

 
Hser, 2007; Sobell et al., 2000; Alverson et al 2001; Ness et al., 2014; 

Øjesjø et al., 2000 

Hvorfor nevropsykologisk undersøkelse ved rusmisbruk? 

� Kognitive ressurser, kompenserings- 
   muligheter 
� Tilpasse behandling/rehabilitering i forhold til 

kognisjon; ikke overvurdere (pga god verbal 
kognisjon) eller undervurdere (pga redusert ikke-
verbale evner)  

� Realistisk forventning 
� Veilede behandlere og andre hjelpere 
� Funksjonsbeskrivelse (ikke fokus diagnose) 
� Bekrefte pasientenes opplevelse - forstå seg selv 
� Forslag til tiltak i hverdagen (hjemme, sosialt, 

jobb) 
� Dokumentasjon som kan utløse hjelpemidler/ 
    tilrettelegging/NAV 
 
 
 
 

Forhold som bør vurderes ved nevropsykoogisk 
utredning ved ruslidelser (veileder i klinisk nevropsykologi 2015) 

 
� Er kravene om rusfrihet/ikke bruk av medisiner 

realistiske, eller utelukker de i praksis pasienten fra å 
kunne få nødvendig utredning/helsehjelp?  

 
� Hvilken risiko innebærer seponering av medisiner eller 

opphør av bruk av rusmidler/substitusjonsbehandling 
(LAR) for å få gjennomført utredning?  

Forhold som bør vurderes ved 
nevropsykologisk utredning ved ruslidelser 

(veileder i klinisk nevropsykologi 2015) 

 
� Vil gjennomføring av utredning med ingen/begrensede 

krav likevel kunne gi verdifull informasjon med henblikk 
på behandling eller tilrettelegging?  
 

� Vil utredning med eller uten rus/medikamenter være 
mest relevant i forhold til utredningsspørsmålet?   For 
eksempel er formålet med utredning å belyse 
hverdagsfunksjon, og pasienten antas å være stabilt 
medisinert? 
 

� Det bør klart fremgå i rapporten hvilken usikkerhet  det 
medfører for konklusjonene. 
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Hvor er fokus på kognitive funksjoner ift å 
planlegge behandling? 

� Poliklinisk behandling når man ikke husker 
avtaler eller hva man snakket om i forrige time? 
 

� Institusjonsbehandling uten ettervern og 
generalisering av ny lærdom til hverdagslivet? 
 

� Gruppebehandling når man får angst fordi 
tanken raskt forsvinner fra arbeidsminne? 
 
 

Hva kan vi måle og hva er det vanskeligst å 
tilpasse behandlingen etter? 

Recovery- hva er det som blir den «trygge basen» 
etter utskrivelse og når du ikke bruker rusmidler? 

� Sosial støtte av ikke-misbrukende nettverk? 
� Hvem er der om kvelden når  du plutselig er «5 år» i 

følelsene? 
� Hvem gir store doser med trygghet og forutsigbarhet 

over tid? 
� Hvem kan du ringe uansett når på døgnet? 
� Hvem gir deg råd og hjelp til gode rutiner OVERE TID og 

i passe tempo? 
� Hvem kjenner din historie og kan minne deg på når det 

er en dårlig periode at du også  har hatt bedre dager? 
� Hvem hjelper deg  slik at du kan bruke de kognitive 

ressursene du har i hverdagen? 

Tiltak ved reguleringsvansker 

� Innsiktsorientert tilnærming begrenset verdi fordi 
problemene sitter i emosjonshjernen og ikke i 
logikk hjernen 
 

� ”Andre” regulering i store doser-  
gjentagelser over lang tid på arenaer hvor de 
gjør sine daglige samspillserfaringer 

                   Musikk terapi- prioritet A 
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Yoga som behandling 

Emosjonelt ustabil. Uten realistiske fremtidsplaner.  
Rettspsykiaterne malte et kullsvart bilde av ham.  
Stian hevder yoga har hjulpet mer enn voldsprogrammer  
han har deltatt i, for når han står på matten, skjer det noe.  

Han føler mer ro. Innerst inne. 
 

– Jeg har evnen til å se hvordan min adferd kan  
påvirke situasjoner og mennesker.  
Jeg lar meg ikke provosere av de samme tingene lenger. 

 

 
 

� We suggest that mindfulness training is associated with 
‘top–down’ emotion regulation in short-term practitioners 
 

� and with ‘bottom–up’ emotion regulation in long-term 
practitioners 

Utfordringer 
 

� Personen har lært lite organisering/strukturering 
fra oppvekstmiljø-må lære alt fra start 

� Redusert innsikt 
� Har mistet selvtillit, tror ikke at han/hun vil klare 

det selv 
� Redusert motivasjon 
� Andre har fungert som ”hjernens direktør” 
� Rus og sedasjon fra medisiner 
� Svingende psykiske problemer 

Hva skal man starte med? 
 

� Hva har personen behov for og motivert for 
å få hjelp i? 
 

� Hva har personen forsøkt?  
 

� Hvem kan hjelpe?  
 
� Hva kan personen gjøre/lære seg selv og 

hva må personen ha hjelp av andre til?  

Gi informasjon/psykoedukasjon 
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Tiltak for de kognitive vanskene 

� Kognitive hjelpemidler/Kompensering 
 

� Tilrettelegging i miljø 
 
� Arbeidsminne trening ved rusmiddelmisbruk 

(Bickel et al., 2014) 
 

� Hjelp  til  å etablere rutiner 
 

Mulige tiltak i arbeidslivet 

� Skriftlige prosedyrer/støttesystemer 
� Klare kriterier for hvordan noe skal gjøres 
� Fast kontaktperson 
� Hjelp til prioriteringer 
� Mange repetisjoner for å lære rutiner 
� Tekniske hjelpemidler 
� Klar feedback 
� Hjelp til å organisere tidsbruk 

 

DISPOSISJON 
 
�Hvorfor bør kognisjon utredes ved ruslidelser? 
 
�Rusmiddelmisbruk i et biopsykososialt perspektiv 
 
�Kognitiv svikt ved forskjellige typer rusmisbruk  
 
�Kognitive funksjoner ved PTSD, ADHD, psykose, 
og depresjon  
 
�Hvordan tilrettelegge? 
 
�Kasus 
 
 

www.hågenhaugrønningen.co
m 

    

www.hågenhaugrønningen.com 

Konklusjon 
 

� Hjernen endres med erfaring 
 

� Relasjoner påvirker hjerneutvikling 
 

� Rusmiddelbruk skjuler ofte psykiske vansker- hvis man 
kun ser og behandler rusproblemene  vil ingen hjelp 
nytte- lettere å skille rus og psykisk lidelse i tidlig fase 

 
� Kognitive vansker ofte til stede ved rusmisbruk og 

psykiske lidelser 
 

� Kognitiv utredning/forståelse/hjelp er viktig for å gi best 
mulig behandling 
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Konklusjon; Sammensatt behandling 

� Bedre ettervern! 
� Flere i jobb som kommunepsykologer! Kommunen 

koordinerer og spes helsetjenesten støtter 
� Bolig, økonomi, meningsfull aktivitet, sosiale nettverk 
� Tverrfaglig samarbeid- psykoeduksjon om kognisjon  
� Forståelse og tilrettelegging for kognitive vansker- stille 

realistiske krav 
� Tiltak for følelsesmessige vansker og utrygghet 
� Tett oppfølging særlig for de med EF vansker 
� Hjelp til rutiner, ukeplan, (trygghet), noen å ringe til/møte 

når det er vanskelig som man kan ha en relasjon til over 
tid 

 

Den vanskelige friheten 

• http://www.vgtv.no/#!/video/120598/dokum
entar-den-vanskelige-friheten 
 

Nyttig litteratur om kognitiv svikt 
� http://www.ntnu.no/studentservice 

MESTRINGSHEFTE studenter 
� Ueland og Øie, Kognitiv svikt ved psykotiske 

lidelser, Psyk Opp, 2006 (www.psykopp.no) 
� Når oppmerksomheten svikter; kognitive vansker 

ved depresjon og bipolar lidelse. Bruun og 
Straarup, 2008 

� Kognitive svikttegn ved stemningslidelser. 
Anderson & Landrø (2008).  

� Sverre Hoem: ADHD. En håndbok for voksne 
med ADHD  

� Informasjonshefter fra Sunnaas Mestring og 
læringssenteret 
 
 
 

Nyttig litteratur om traumer  

� Susan Hart: Den følsomme hjernen 
 

� Susan Hart; Neuroaffektiv psykoterapi med barn 
 

� Susan Hart; Neuroaffektiv psykoterapi med 
voksne 
 
 

Forståelse av pasienter med traumeproblematikk, 
rusmisbruk og psykiske lidelser. 

Kjøsnes, R. i Anstorp og Nenum (red) 2014 
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Takk for oppmerksomheten! 


