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DISPOSISJON 
 
 Mekanismer for kognitiv svikt 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter? 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? 

KOGNISJON= tankeprosesser 
 

 
 Tenkningens prosesser  vs tenkingens innhold 

 

 

 Kognitiv svikt ofte et usynlig handikap 

 

Klinisk nevropsykologi 

  "en anvendt vitenskap som studerer betydningen av 

både avvikende og normal hjernefunksjon for et bredt 

spekter av kognitive, emosjonelle, og atferdsmessige 

funksjoner".  

 

 Tittelen Spesialist i nevropsykologi innebærer at 

psykologen har fullført 5-årig spesialiseringsprogram i 

klinisk nevropsykologi med de krav til praksis, veiledning, 

kurs og skriftlig arbeid. 

 

Hva definerer kognitiv svikt? 
 

Hva er kognitive svikt? 
 

 Normativ svikt (2-1,5 sd under forventet 

gjennomsnitt) 

 

 Ipsativ/realativ svikt vs premorbid funksjon/IQ 

 

 

 Viktig å ha fokus på kognitive ressurser 
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LAV-OMRÅDET NEDRE- NORMAL MIDTRE NORMAL ØVRE NORMAL 

SENSO- 

MOTORIKK     x 

OPPMERKSOMHETS 

FUNKSJONER              
Vedvarende 

oppmerksomhet x 

Arbeidsminne                  x 
Psykomotorisk tempo            X 

Eksekutiv funksjon-

planlegging x 
Eksekutiv funksjon-

mental 

fleksibilitet/inhibisjon 

x 

INNLÆRING OG 

HUKOMMELSE     X 

VERBALE EVNER                     X 

PRAKTISKE 

EVNER 
                x 

Hvordan utvikles kognitive funksjoner? 

 

Hjernen er bruksavhengig- de første årene 

er viktigst 

 Sikker, forutsigbar, stimulerende, og responsiv 

interaksjon mellom foreldre og barn  (Nordanger og 

Braarud, 2014) 

Top-down and Bottom-up  

 

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) 

 

Traumer kan forme hjernen  (Levine og Klein, 

2007) 

 

 

 Overutviklet og hypersensitivt alarmsystem, og 

samtidig et underutviklet og svakt 

reguleringssystem 
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”Overlevelsehjernen” vs ”Læringshjernen” 

 

 Overlevelseshjernen blir fiksert i en automatisk, 

ubevisst skanning for fare og trussel/fare 

 
 

 Kronisk bekymring for det uforutsigbare 

Frontal lappen og eksekutive funksjoner 

 

Eksekutiv funksjon- hva er det? 

 Selvkontroll/kognitiv kontroll 

 

 Selvregulering  

 

 Egenledelse 

 

 Selvdisiplin 

 

 Hjernens direktør 

 

 

 

 

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

. 

Diamond A. 

 

Eksekutive funksjoner 

 Arbeidsminne 

 

 Inhibisjon 

 

 Mental fleksibilitet 

 

 Planlegging 

 

 Emosjonell regulering 

  

Arbeidshukommelse  

 
 
 

 

 
 

 

 

 Midlertidig (sek) lagring og bearbeiding av 

informasjon 

 

 Tenke og huske på likt 

 

 Online systemet i hjernen 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diamond A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23020641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diamond A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23020641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diamond A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23020641
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Eksempel på arbeidsminnevansker 

 Vansker med å følge med på 

samtaler/behandling/gruppeterapi 

 

 Huske avtaler  

 

 Vurdere alternativer opp mot hverandre (hva er 

fordeler og ulemper ved å ruse meg?) 

 

 Jeg må lese det samme om igjen og om igjen 

 

 

 

 

  Inhibisjon 

 
 
 

 Overkjøre kroppslige/følelsesmessige minner 

med lavt bevissthetsnivå som ”styrer” 

 

 Undertrykke følelser  

 

 Overkjøre etablerte  

automatiserte vaner /atferd og  

unngå fristelser (Jeg unngår å møte vennene fra 

rusmiljøet) 

Ingen har derfor full kontroll over alle sine 

valg 

 Vi er bare i liten grad oppmerksomme og 

bevisste på de mange situasjonelle stimuliene 

(triggere) som kan påvirke vår atferd (Bargh, 2007; 

Wegner, 2002; Wilson, 2002).  

 

Andres eksempler på inhibisjons vansker 
 

 

Jeg har vansker med å vente på tur 

 

Jeg tenker ikke på konsekvenser før jeg gjør noe 

 

Jeg sier ting uten å tenke meg om 

 

Jeg  blir fort distrahert 

 Mental fleksibilitet 

 

 Kreativ tenking ”utenfor boksen”- tenke ”frem og 

tilbake 

 

 Tilpasse seg forandringer i omgivelsene 

 

 

 Se ting fra flere synsvinkler/tenke frem og tilbake 

(Hva er fordelen og ulempen ved å ruse meg?)  

 

 

 

Andrea eksempel på mental 

fleksibilitetsvansker 

 

Jeg har vansker med å fullføre når jeg blir avbrutt 

 

Jeg liker ikke forandringer 

 

Jeg har vansker med å gjøre mer enn en ting om 

gangen 

 

Jeg har vansker med å ta andres perspektiv 

 

 



5 

Planlegging 

 Å lage og følge en plan (I dag skal jeg til fastlege, så skal jeg  

kontakte NAV og til sist skal jeg betale regninger for fristen er i morgen) 

 

 Å tenke seg inn i en fremtidig situasjon og 

hvordan man bør handle hvis situasjonen 

oppstår (Når jeg er ute fra institusjonen bør jeg flytte til et nytt sted, og derfor 

bør jeg nå ta kontakt for å få hjelp til dette) 

 

 

Eksempler  på planleggingsvansker 

 Jeg har vansker med å lage og følge en plan 

 

 Jeg begynner på mye, men blir aldri ferdig 

 

 Jeg gjør ting i feil rekkefølge 

 

 Jeg har vansker med å starte på ting 

 

DISPOSISJON 
 
 Mekanismer for kognitiv svikt 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter og når? 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? 

http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-

nevropsykologi 

Ikke testing i aktiv rus 

 I noen tilfeller kreves det en periode med 

rusfrihet før testing.  

 

 Det er formålet med utredningen som må 

avgjøre hvilke krav som stilles. 

 

 Personen bør ikke være aktiv i rus (eller 

psykotisk eller aktiv abstinens) ved testing. 

 

Forhold som bør vurderes ved nevropsykologisk 

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?  

http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi
http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi
http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi
http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi
http://nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi
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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. 

 

Retest? 

 Ved planlegging av førstegangs testing bør det 

vurderes om det kan bli behov for retesting.  

 

 Det bør velges tester og testtidspunkt med tanke 

på dette. 

DISPOSISJON 
 
 Mekanismer for kognitiv svikt 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter? 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? 

Kognitive funksjoner skårer kan påvirkes  

av mange forhold – kroniske eller tilstandsavhengige 

 
 
 

 Genetikk 
 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 
 HIV/AIDS 
 Alderdom/demens 
 Understimulering 
 Fysisk aktivitet 

 

 
 

 

Psykisk lidelse og rusmisbuk 

 In a clinical sample of SUD patients in Norway, 

90% had at least one lifetime substance-

independent mental disorder (Langås et al., 2011)  

 

 Only 25% of patients undergoing treatment for 

SUD were assessed for a psychiatric disorder. 
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 Mellom 20% - 80% av behandlingssøkende 

alkohol- og stoff avhengige  personer har 

kognitve vansker  

 

 

 

 

(Bates, Bowden, & Barry, 2002; Copersino et al., 2009). 

Tidsskrift for norsk psykologforening 

2010 • 47 • 497–504 

Akutt effekten av cannabis på kognitive 

funksjoner 

 Cannabis  effekten varer i tre–fire timer, varierende bl.a. 

med dose og inntaksmåte (Lundqvist, 1995). 

 

 Negativ effekt av kronisk bruk har blitt påvist når det 

gjelder 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).  

 

Vedvarer negative kognitive effekter dersom 

cannabisbruken opphører? 

 Noen studier har rapportert at de negative 

effektene er borte etter ca 4 uker abstinens 
(Solowij og Battisti, 2008). 

 

 Andre studier har rapportert om vedvarende 

vansker når det gjelder oppmerksomhet, 

hukommelse, og eksekutive funksjoner (Iversen, 

2003)-. 

 

 I en meta-analyse var kronisk redusert verbal 

hukommelse mest konsistent dokumentert (Grant 

et al., 2003). 

Er det skader ved mindre hyppig bruk? 

 Data på eventuelle skader ved mindre hyppig bruk (eks. 

1–4 inntak pr. md.) er mer uklare, fordi funnene varierer. 

 

 Individuell sårbarhet, debutalder og mengde bruk 

avgjørende. 

 

 

 

 

(Fisk & Mongomery, 2008; Gruber & Yurgelun-Todd, 2005; Jager, Van Hell, De 

Win, Kahn, Van Den Brink, Van Ree et al., 2006). 
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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?) 

Kokain/amfetamin og kognisjon 

 Akutt effekt; Bedret prestasjon på 

oppmerksomhetstester (Higgins et al., 1990) 

 

 Kronisk bruk medfører reduserte kognitive 

funksjoner særlig ift eksekutive funksjoner, men 

også psykomotorisk tempo, læring, hukommelse 
(Block et al., 2002) 

 

 Etter opphør av bruk (6 mnd etter) vedvarende 

negativ effekt på hukommelse, oppmerksomhet 

og eksekutive funksjoner (Di et al., 2002) 

 

Benzodiazepine og kognisjon 

 Akutt negativ effekt på hukommelse og psykomotorisk 

tempo  

 

 Dose og varighet avgjørende 

 

 Langtidsbruk; redusert psykomotorisk tempo, 

visuokognisjon, oppmerksomhet, verbal hukommelse, 

arbeidsminne, IQ (Barker et al., 2003) 

 

 Selv små doser ved langtidsbruk kan gi negativ effekt på 

kognisjon som kan vare flere måneder etter opphør av 

bruk (Barker et al., 2003; Stewart, 2005) 

 

 

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 

 

 Jo yngre ved start, jo større fare for varig kognitive 
vansker 

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

 

DISPOSISJON 
 
 Mekanismer for kognitiv svikt 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter? 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? 

Kartlegging av kognisjon 

 Lege; MMS, spørsmål, sykehistorie, henvise til 
kognitiv utredning, somatisk undersøkelse 

 Psykologer/psykiatere; Grundig diagnose og 
utredning av komorbide lidelser (SCID), 
Spørreskjemaer egenrapportering (BRIEF) og 
komparent opplysninger 

 Psykologer: Evnevurdering (WAIS), annen 
kognitiv kartlegging 

 Nevropsykologer: Nevropsykologisk 
undersøkelse 

 Ergoterapi/miljøterapeuter - observasjon i 
hverdagen 

 NAV/arbeidsrettede tiltak med observasjon 
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NEVROPSYKOLOGISK KARTLEGGING AV EKSEKUTIV FUNKSJON 

D-KEFS Delis–Kaplan Executive Function System 

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001 

 
 

Conclusions: The BRIEF-A inventory was the most sensitive 

measure of executive function in patients with substance 

use disorder, followed by measures of cold executive function. 

BRIEF-A should therefore be considered 

as an integral part of the clinical routine when assessing 

patients with SUD. 

DISPOSISJON 
 
 Mekanismer for kognitiv svikt 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter? 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? 

Kognitiv funksjon har betydning for hvilken 

nytte man har av 

behandlingen/rehabiliteringen 
 

 

 

Kasus ung mann  

 Samtaleterapi?? 
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LAV-OMRÅDET NEDRE- NORMAL MIDTRE NORMAL ØVRE NORMAL 

SENSO- 

MOTORIKK               x 

OPPMERKSOMHETS 

FUNKSJONER              
Vedvarende 

oppmerksomhet X           

Auditivt arbeidsminne      X                   
Psykomotorisk tempo    prate praktisk 

Eksekutiv funksjon-

planlegging x 
Eksekutiv funksjon-

mental 

fleksibilitet/inhibisjon 

X 

INNLÆRING OG 

HUKOMMELSE  verbalt   visuelt 

VERBALE EVNER X 

PRAKTISKE 

EVNER 
                x 

Råd ved arbeidsminnevansker 

 Snakk tydelig, kortfattet, enkelt og direkte. 
Øyekontakt. Be personen gjenta det viktige 

 

 Minne på avtaler 

 

 Ha korte økter med hyppige pauser 

 

 Unngå mange personer rundt i møter/bedre 
oversikten 

 

 Ikke gruppeterapi? 

 

 

 

Råd ved inhibisjonsvansker 

 Unngå triggere 

 

 Lære seg å stoppe før det er for sent 

 

 

Råd ved mental fleksibilitetsvansker 

 Unngå uforutsette forandringer 

 

 Unngå distraksjoner i samtale 

 

 Unngå for mange temaer på en gang 

 

 

Råd ved planleggingsvansker 

 
 Øve seg på å gå gjennom ting på forhånd, 

snakke om rekkefølge  

 

 Hjelp til å komme i gang; Still hjelpespørsmål  

 

 Strukturerende problemløsningssamtaler 

 

  

 

Tekniske hjelpemidler 

 Smart penn 

 Smart telefon 

 PC 

 

 Mindmanager 
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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 

Spare på EF ressursene og trene på det 

som er nyttig 

 Fokus på rutiner og tilrettelegging der personen 

bor/hverdagslivet 

 

 Samhandling mellom 1. og 2. linjen- kunnskap 

om kognisjon 

 

 Personer med rusproblematikk og reduserte EF 

bør ikke bruke opp sine EF ressurser på å få 

andre til å samhandle eller på å ordne praktiske 

ting 

 

 

 

Fokus på FUNKSJON er viktigere enn fokus på 

symptomer og diagnose 

 

 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 

 Fokus rutiner i hverdagen- la det bli en automatisert vane 

 Redusere stress som tar plassen i frontallappen (bosituasjon, 

økonomi osv)  

 Fokus nettverk/trygghet/Vær tilstede over tid og sørge for 

trygghet også på kveldstid/helg/ferier (emosjonsregulering) 

 Fokus kosthold og fysisk aktivitet osv 

Tiltak ved reguleringsvansker 

 Innsiktsorientert tilnærming kan ha begrenset 

verdi  hvis problemene sitter i 

overlevelseshjernen/emosjonshjernen og ikke i 

logikk hjernen 

 

 ”Andre” regulering i store doser-  

gjentagelser over lang tid på arenaer hvor de 

gjør sine daglige samspillserfaringer 

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 

 

 

 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 

 

 Fokus på emosjonsregulering 
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Konklusjon 
 
 Det er mange mekanismer for kognitiv svikt- 

genetikk/oppvekst/modning/EF 

 

 Når skal pasienten utredes og hvor ofte? Avhengig av 
hva man ønsker å vite mer om. Husk test-retest effekt 

 

 Ulike årsaker til kognitiv svikt kan være  oppvekst, 
sykdom, skader, rus og psykiske lidelser, ernæring osv 

 

 Hvordan utrede TSB pasienter? Observasjon, 
spørreskjemaer, testing 

 

 Kliniske konsekvenser av svekket kognisjon- går 
terapien pasientens hus forbi? Ja, kognitive styrker og 
svakheter bør tidlig utredes for å tilpasse behandlingen.  

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 

 Medalia og Revheim: Dealing with cognitive dysfunction. 
NY, office of mental health, 2002 

 For drøfting av kognitive svikttegn ved stemningslidelser, 
vises det til Anderson & Landrø (2008).  

 Sverre Hoem: ADHD. En håndbok for voksne med 
ADHD  

 Karlsen; ”Hverdagslivets hukommelse” 

 By; ”Memo” 

 Informasjonshefter fra Sunnaas Mestring og 
læringssenteret 

 

 

 

Anbefalt litteratur 
Forståelse av pasienter med traumeproblematikk, 

rusmisbruk og psykiske lidelser. 
Kjøsnes, R. i Anstorp og Nenum (red) 2014 

 

 

 

 

 

Neuropsychology and Substance Use: 
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