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Hjernen
!

!
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!

Hjernen består av ca 86 000 000
000 til 100 000 000 000,
nerveceller - hver er forbundet
med opp til flere titusen andre.
Totalt har hjernen blitt estimert
til å ha 100 000 000 000 000 –
500 000 000 000 000 synapser.
Utover dette er det bl.a. Gliaceller
som i antall er kanskje opp mot 3
ganger flere enn nevronene.
Til kommunikasjon mellom
cellene brukes over 100
forskjellige nevrotransmittere.
Hjernen anses å være den mest
komplekse struktur i det kjente
univers.

Rus
!

!

!

!

Rusmidlers effekt kommer av at
de imiterer funksjonen til
nevrotransmittere. Dette kan gi
utslag i både sedasjon eller
aktivering.
Noen rusmidler inntas i en form
hvor det er få og kjente kjemiske
substanser – mens andre
rusmidler inneholder flere tusten
kjemikalier.
Påvirkningen på hjernens
integritet og funksjon er avhengig
av både de substanser som gir en
rus, men også øvrige kjemikalier.
I tillegg kan livsstil forbundet
med rusinntak i seg selv gi økt
risiko for påvirkning av hjernen.

Hvilke type konsekvenser
kan rus ha på hjernen?
!
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!
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Atrofi: Generell eller mer avgrenset tap av hjernevolum
Endring i metabolisme og blodgjennomstrømming i hjernen,
f.eks målt ved PET, fMRI, SPECT
Endring i hjerneaktivering som målt ved f.eks. EEG
Hjerneslag
Fremskyndelse av aldringsprosesser?
Påvirkning av organsystemer som sekundært påvirker hjernen
Økt fare for infeksjoner som direkte eller indirekte påvirker
hjernen.
Økt fare for hodetraumer m.m.
Samt utfall som ikke med bilder eller fysiologiske målinger hittil
ikke lar seg faststille, men som gir målbare utfall i forhold til
kognitiv funksjon.

Hva er nevropsykologi?
Hukommelse

Språk

Visuelle ferdigheter

Konsentrasjon
Hurtighet
Motorikk

Problemløsning
Eksekutive funksjoner
Intelligens

Definisjon
•

Klinisk nevropsykologi er "en
anvendt vitenskap som
studerer betydningen av både
avvikende og normal
hjernefunksjon for et bredt
spekter av kognitive,
emosjonelle, og
atferdsmessige funksjoner".
(Board of Directors (2007)
American Academy of Clinical
Neuropsychology (AACN)

Testing

… men ikke helt slikt!

Eksekutive funksjoner
•

Eksekutive funksjoner er en rekke funksjoner som kreves for å lykkes i selvstendig
problemløsning.

•

De kan rammes spesifikt eller mer generelt av rusmiddelinntak

•

Noen stikkord: Impulskontroll, planlegging, organisering, selvevaluering, aktivering,
fokusering, regulering, opprettholde aktivering, arbeidsminne
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Hvor klinisk anvendbare er
forskningsfunn?
•

I mye forskning på konkrete rusmidler forsøker man å kontrollere for
blandingsmisbruk - men hvor mange bruker kun et rusmiddel? Er
summen mer enn helheten av delene?

•

Forskningsfunn knyttet til skadelige virkninger varierer i forhold til
kvalitet på kontrollgruppe.

•

Abstinente rusmisbrukere hyppig brukt gruppe for å måle effekt av
rusmiddel. Dette gir problemer med å skille hva som er lindring av
abstinenser, og hva som er effekten av rusmiddelet. (Spesielt når man
tester personer når de er abstinente og deretter når de er ruset).

•

Tidvis kunstige undersøkelse av rusmidler, hvor administreringsmåte
ikke gis nok fokus (f.eks. Nikotin). Adminstasjonsmetode gir ofte
særskilte utfordringer, da i forhold til infeksjoner m.m.

Hvor klinisk anvendbare er
forskningsfunn? (…)
•

Lite fokus på overdoseproblematikk (akutte forgiftninger, pustestanser m.m. kan gi
andre utfall enn ”normal” bruk av rusmiddelet).

•

Lite fokus generelt på hvordan tidlig oppstart med rusing påvirker hjernens utvikling.

•

Det finnes over 80.000 kjente kjemiske substanser, av disse er kun noen få titalls
undersøkt i forhold til innflytelse på kognitiv utvikling.

•

Pasientene har en historie også før rus! Må tas høyde for når man bedømmer
skader.

•

Tidvis slik at rusmisbruk går i familier, da også spørsmål om genetiske sårbarheter
for både avhengighet, men også kognitive vansker.

•

Ved misbruk av tabletter m.m. kjøpt på gaten er det høyst uklart hvor rene disse er,
og om det i det hele tatt er hva det gir seg ut for å være. Dette påvirker da også
forskning som forsøker å isolere funn knyttet til enkelte rusmidler.

Er forskningen da verdifull?

•

På godt og vondt viser mye
av forskningen det som er
reelle konsekvenser av et
rusmisbruk - men hvor det
tidvis er usikkerhet i noen
detaljer for virkningen for hver
rusmiddelgruppe.

Hva finner man?
•

Ingen rusmidler er totalt frikjent for
verken kortsiktige eller langsiktige
effekter på kognitive funksjoner.

•

De fleste rusmidler berører ofte
mange kognitive funksjonsområder.

•

Men, av kognitive funksjoner er det
så å si universelt at eksekutive
funksjoner og konsentrasjon er
rammet

•

Det er forbedringer i opp til 1+ år
etter opphør av rusmisbruk, men
ikke holdepunkt for at skader av
noe rusmiddel er fullstendig
reversible. Noe bedring nok også
grunnet sekundære forhold.

Noen konkrete funn
•

•

•

Røyking/Nikotin:
•

50-70% forhøyet demensrisiko

•

Bl.a. Deriblant arbeidsminne, prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner. Dette
da også hos personer under 30 år som har røykt i mindre enn 10 år.

•

Redusert hvit og grå substans

Cannabioder
•

Hjerneorganiske forandringer som også sees ved psykoselidelser.

•

Rammer: Læring, tempo, eksekutive funksjoner m.m.

Kokain
•

Drastisk økning i fare for slag, og den reduserte blodgjennomstrømning vedvarer
minimum 1 mnd etter inntak avsluttes. Prefrontale områder mest utsatt for slag.

•

Større og generelle kognitive vansker, bl.a. oppmerksomhet, planlegging, mental
fleksibilitet

Økt sannsynlighet…

… sier ikke at noe kommer til
å skje

Noen konkrete funn (…)
•

•

Alkohol
•

Terratogent!

•

Store effekter på hjernens integritet

•

Kognitive utfall på de fleste områder ved langvarig bruk.
Særskilt vanske med å gjenkjenne følelser og ansiktsuttrykk.

•

Atrofi i 25-40% av de med alkoholmisbruk over tid

Benzodiazepiner
•

Antatt å være terratogent

•

På alle kognitive områder som har blitt undersøkt har det blitt
gjort funn forenelig med redusert funksjon.

Noen konkrete funn (…)
•

•

Ecstasy / MDMA
•

Skader klart dokumentert ved rekreasjonsbruk, omfang
avhengig av totalinntak.

•

Rammer bl.a. hurtighet, oppmerksomhet, læring, motorikk,
impulsivitet.

•

Kan gi paranoia og depresjon.

•

Enkelttilfeller med alvorlige skader etter en gangs bruk.

Metamfetamin / Amfetamin
•

Rammer bl.a. hukommelse, verbal flyt, eksekutive funksjoner
m.m.

•

Strukturelle og funksjonelle forandringer i hjerne indikeres fra
flere studier.

SPECT av ecstasy brukere

Noen konkrete funn (…)
•

Opiater
•

•

Sniffing av løsemidler
•

•

Rammer bl.a. problemløsningsevner, eksekutive
funksjoner, psykomotorisk tempo, arbeidsminne,
impulsregulering, verbal flyt.

Svært alvorlige utfall ved bruk over tid.

Annet
•

En rekke substanser har ikke blitt undersøkt i detalj
i forhold til kognitive utfall, men sterke grunner til å
anta utfall ut fra hjerneorganisk påvirkning.

Blandingsmisbruk?
•

Svært vanlig med bruk av flere rusmidler
hos samme pasient.

•

Store overlapp i hvilke funksjoner rusmidler
rammer gir grunnlag for bekymring om
forsterkede effekter.

•

Spørsmål også om «Helheten er større enn
summen av delene»

•

Få studier som går konkret inn for å
evaluere effekten av blandingsmisbruk.

•

Men, mange studier er påvirket av det
faktum at blandingsmisbruk er svært vanlig.

Hva hvis man slutter?
•

Type rusmiddel som har blitt misbrukt, og i hvilket
omfang avgjør mulighetene for forbedring deretter

•

Det er ingen rusmiddel hvor opphør ikke gir bedring.

•

Bedringsfase kan vare fra 3 mnd til 4 år

•

Tross bedring vil det være vedvarende utfall hos
personer som har hatt tyngre rusmisbruk.

Konsekvens for behandling
•

Rusmisbruk over tid medfører
kognitive konsekvenser som vil
komplisere behandling.

•

Det må være en balanse mellom å
stille krav og det å være realistisk ut
fra aktuelt funksjonsnivå.

•

Manglende hensyn til kognitiv
funksjon når man setter mål og krav
vil gi opplevelser av manglende
mestring.

•

Opphør av rusing vil over tid bedre
kognitiv fungering

•

En del har kognitive utfordringer som
er medfødte / ervervet før
rusproblemet startet.

Formål ved kognitiv
utredning ved rusmisbruk
•

Vurdere bakenforliggende tilstand? ADHD? Medfødte lærevansker?

•

Vurdere skader av rusmiddelinntak?

•

Kartlegge aktuelle hjelpebehov?

•

Hjelpe pasienten å forstå seg selv.

•

Bistå med forståelse som kan være nyttig i behandlingsplanlegging? Kognitive svekkelser
predikerer behandlingsoppfølgning.

•

Kunne veilede hjelpere til å få en bedre forståelse av pasienten.

•

Adaptive ferdigheter kan bli spesielt relevant. Enkelte kan ha klare hjelpebehov, SIS (Supports
Intensity Scale) kan være med på å dokumentere dette på en måte som kan være nyttig for
pasienten.

Når bør man utrede, og bør
man det?
•

Hvor mange dager / uker / mnd må det gå før man kan få valide testresultater?

•

Hva er valide testresultater?
★ Validitet

er mer enn et spørsmål om man har fått frem pasientens aktuelle fungering enn om
man har fått frem den optimale.

★ Hva

er mest valid ved utredning av en LAR pasient – testing med eller uten LAR medikasjon?
Her kan det være direkte motsetning mellom et optimalt og et resultat som har praktisk
anvendelse.

•

Når er det nyttig å utrede en pasient med rusmisbruk, og når er det meningsløst?
★ Som

ved andre utredninger er det avgjørende om utredningen står i en større sammenheng
som sikrer oppfølgning etterpå.

Noen forsiktige anbefalinger til den som
skal gjennomføre kognitiv utredning
•

Ha klart for deg hva du ønsker å oppnå med
utredningen. Hvordan skal dette være nyttig for
pasienten? Det gjør at du ikke mister blikket for
skogen på grunn av alle trærne.

•

Legg realistiske premisser for utredningen, hva
som teoretisk er gunstig hjelper lite hvis det ikke
er praktisk gjennomførbart.

•

Hvis den rusfri perioden før utredning blir kort, ta
hensyn til dette i forhold til hva du fokuserer mot
og ta nødvendige forbehold i dine konklusjoner.

•

Ikke tro du kan finne svaret med stor «S»!

Noen forsiktige anbefalinger til den som
skal gjennomføre kognitiv utredning (…)
•

Pasientene med rusmisbruk har ofte
opplevd nok skuffelser i sitt liv, da både
fra andre, men også seg selv. I det du gjør,
ivareta pasienten og ikke bidra til flere.

•

Møt pasienten der den er, og vær ærlig
med hva du tror du kan bistå med.

•

Pasienter med rusmisbruk har ofte lange
PPT journaler, informasjon fra disse er
ofte svært nyttige for å avklare spørsmål
om hva som er ny og hva som er gammel
problematikk.

