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Hvordan påvirker alkohol hjernen?

Når er alkohol årsaken til kognitiv svikt?

Hvilken bedring kan forventes ved avhold?

Hvilket alkoholinntak gir risiko for kognitiv svikt?
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Nevrotoksisitet
(alkohol, acetaldehyd)

Mindre hvit substans
(langvarig misbruk)

Inflammasjon Komorbiditet
(leversykdom, hodeskader, 

cerebrovaskulær sykdom)

Vitaminmangel
(tiamin, niacin)



Bilde: freepik.com

Tiamin

Niacin

gi i.v./i.m.!

gi multivitamin!



Ronner, Peter, Netter's Essential Biochemistry, 232-243, Elsevier 2018



«En unormal tilstand der hukommelse og læring er affisert 

ut av proporsjoner med andre kognitive funksjoner 

hos en ellers våken pasient med normal bevissthet 

og som skyldes mangelfull ernæring, f.eks. tiaminmangel»



ICD-10:

F 10.4 Alkoholabstinenstilstand med delirium (delirium tremens) 

F 10.5 Alkoholindusert psykotisk lidelse (inkl. hallusinose, paranoia, sjalusi)

F 10.6 Amnestisk syndrom som skyldes alkohol (inkl. Korsakoffs syndrom) 

F 10.7 Alkoholisk demens/kronisk alkoholbasert hjernesyndrom



Hverdagen:

 Klassisk Wernicke/Korsakoff sjeldent

 Mange med kognitiv svikt og moderat/høyt alkoholforbruk 

 Mange med flere samtidige årsaker til kognitiv svikt

 Noen har hatt høyt alkoholkonsum i mange år



Green vector created by brgfx - www.freepik.com

Wernickes encefalopati

Personlighetsendring 

(frontallappsdysfunksjon)

Alkoholisk demens/hjerneskade

ALKOHOLRELATERT HJERNESKADE

Traumatisk hjerneskade 

Vaskulær hjernesykdom

KrampeanfallDysartri

Perifer nevropati

Degenerative syndromer

Akutte abstinensreaksjoner

Alkoholisk hallusinose

Blackouts

Hepatisk encefalopati

Ataksi Delirium tremens

Alkoholisk Korsakoffs syndrom



 Prefrontale og temporale områder av hjernen + tilhørende nettverk

 Rammer
 Evnen til å sette seg mål
 Resonnering
 Hukommelse
 Strategisk planlegging
 Responsinhibisjon (sosialt, ev. seksuelt)
 Prosessere tilbakemelding fra omgivelsene

 Endret personlighet ved kronisk alkoholmisbruk 
 hemninger, irritabilitet, overfladisk munterhet, misbruk

 CT/MR: ofte frontal atrofi

 Ofte snikende utvikling

 Fleste tilfeller milde?



 Hukommelse

 Eksekutiv funksjon

 Oppmerksomhet

 Psykomotorisk tempo

 Visuospatielle evner

Kvinner mer sårbare: 

Yngre + kortere drikking

CT/MR:

 Generalisert kortikal atrofi

 Frontal atrofi

Obduksjonsfunn i befolkningsstudier:

 0,5-1,5% hjerneforandringer pga. 
alkoholmisbruk 

Ikke bare alkohol…men hodeskader, 
hematomer, cerebrovaskulær sykdom, 
krampeanfall, hepatisk toksisitet, røyking, 
annet misbruk…





Definisjon alkoholrelatert hjerneskade:

 Kognitiv svikt

 Vesentlig misbruk: 21/30 ukentlige enheter i minst 5 år

 Kognitiv svikt debut innen 3 år fra alkoholmisbruket

Støtter diagnosen:

 Annen somatisk sykdom som tyder på alkoholskade 

 Tegn til cerebellar atrofi på CT/MR, spesielt av vermis

 Etter minst 2 måneder med avhold stabiliseres eller bedres kognitiv 
funksjon og/eller dilatasjon av ventrikler eller sulci på 
bildediagnostikk av hjernen

6 enheter

24-25 

enheter

1,5 enhet



 Akutt konfusjon eller encefalopati, abstinenssymptomer: dager til uker

 Husk tiamin!!!

 Delirium: ev. aggresjon, fluktuerende bevissthet, atferdsforstyrrelse

 Kognisjonen bedres vanligvis de neste ukene

 Mest vesentlige bedring ila 3-6 uker, flater deretter mer ut

 Oslin’s Alcohol Dementia Criteria: vent 3 mnd med å vurdere kognisjon mtp. 
langtidsskade



 Tegn til alkoholisk hjerneskade kan gå over på 2-3 måneder

 Langvarig svikt for andre

 Ikke-permanent kognitiv dysfunksjon: kan ta inntil 2-3 år før det går over

 Gjenværende permanent kognitiv dysfunksjon

 Mange har også cerebrovaskulær sykdom og/eller traumatiske 
hjerneskader. Langtidseffekten av dette er vanskelig å anslå.



 Ytterligere kognitiv bedring kan komme over 2-3 år 

 Strukturell og funksjonell MR kan også vise bedring

 Annen samtidig hjernepatologi (f.eks. vaskulær): mindre bedring

 Bedret generell helse + ernæring kan ligge bak noe av bedringen

 Forverring av kognitiv funksjon ved avhold skyldes annen patologi



 Verbal gjenkalling - bedres på få uker

 Hukommelse

 Abstraksjonsevne kan ta ett år eller mer

 Motoriske ferdigheter

 Andre frontale funksjoner     - kan ta enda lengre tid

 Kognitiv trening kan muligens bedre situasjonen



 Yngre med alkoholrelatert hjerneskade:

Kommer seg helt
Delvis bedring

Litt bedringUendret

25% 25%

25%25%

 Generelt lite forskning





HUNT:

Lavest demensrisiko ved moderat forbruk

• Avhold: høyere demensrisiko (ikke i justerte analyser)

• Hyppig drikking: høyere demensrisiko

Langballe et al, 

Eur J Epidemiol 2015



Systematisk review befolkningsundersøkelser på alkoholinntak og 

senere demensutvikling:

Lavest demensrisiko ved lavt til moderat forbruk



Sabia et al, 

BMJ 2018

Stor longitudinell studie (>9000 personer i 23 år:

Økt demensrisiko hos de som midt i livet

• Var avholds eller

• Drakk  >9 enheter (>14 britiske enheter) per uke



Registerstudie (sykehusdiagnoser 2008-2013):

• Betydelig risikofaktor for utvikling av alle typer demens

• Tidlig demens: >1/2 alkoholrelatert

• Tidligere alkoholmisbruk:  sterkeste modifiserbare risikofaktor

Schwarzinger et al, 

Lancet Public Health 2018



Topiwala et al, BMJ 2017

Longitudinell studie (550 i 30 år): 

Høyere alkoholinntak: høyere risiko for hippocampusatrofi og 

hvitsubstansforandringer

• Dose-respons-forhold 

• Ingen beskyttelse av lavt alkoholinntak framfor avhold

• Ikke tydelig sammenheng med kognitiv funksjon over tid



Metodeproblemer!!!

• Selvrapportering

• Manglende standardisering

• Confoundere

• Ikke-drikkere: 

de som har sluttet

+ de som aldri har drukket

= ???



• Uavklart

• Ikke holdepunkter for at alkohol beskytter mot demens

• Mulig dose-responsforhold

• Uklart ved hvilken dose en forhøyet risiko begynner

• Tidligere offisielle helseanbefalinger ift. begrensning av 
alkoholinntak har blitt nedjustert

• Uklart om tidspunkt i livet for inntak og drikkemønster har noe å si 
for risiko



Grenseverdi: ikke mer enn 4/5 enheter (kvinner/menn) de gangene du drikker

Grenseverdiene tar ikke hensyn til alder, legemiddelbruk eller generell helsetilstand.

Ingen spesifikke grenseverdier for eldre.

OBS internasjonal litteratur: Alkoholinnhold per enhet varierer, ingen standard



 Hvordan påvirker alkohol hjernen?
 GABA og NMDA
 Tiaminmangel
 Celledød, inflammasjon
 Vaskulær sykdom, traumatiske hodeskader 

 Når er alkohol årsak til kognitiv svikt?
 Hovedårsak: høyt inntak, tidsmessig sammenheng, kognitiv profil
 Medvirkende: ? (muligens oftere enn antatt)

 Hvilken bedring kan man forvente ved avhold?
 Raskest første 3-6 uker
 Test kognisjon etter 3 mnd
 Ev. ytterligere bedring 2-3 år

 Hvilket alkoholinntak gir risiko for kognitiv svikt?
 Høyt inntak: betydelig forhøyet risiko
 Alkohol kan ikke forebygge demens
 Moderat inntak: øker muligens også demensrisiko



 Alcohol and brain damage in adults. With reference to high-risk groups. The Royal College of
Psychiatrists, the Royal College of Psysicians, the Royal College of General Practitioners and the Association 
of British Neurologists. College report CR185, 2014

 Alcohol use and dementia: a systematic scoping review. Rehm, J, Hasan, O.S.M, Black, S., Shield, K. D., 
Schwarzinger, M. Alzheimer’s Research & Therapy 2019

 Alcohol consumption and risk of dementia up to 27 years later in a large, population-based sample: 
the HUNT study, Norway Langballe, E. M. Ask, H.,  Holmen, J., Stordal, E., Saltvedt, I., Selbaek, G., Fikseaunet, 
A., Bergh, S., Nafstad, P., Tambs, K. Eur J Epidemiol 2015

 Alcohol consumption and risk of dementia: 23 year follow-up of Whitehall II cohort study.  Séverine, S, 
Fayosse, A, Dumurgier, J, Dugravot, A,  Akbaraly, T, Britton, A, Kivimäki, M, Singh-Manoux A, BMJ 2018

 Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide
retrospectivecohort study
Schwarzinger, M, Pollock, B., Hasan, O, Dufouil, C, Rehm, J, for the QalyDays Study Group. Lancet Public 
Health 2018 

 Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: 
longitudinal cohort study. Topiwala, A, Allan, C, Valkanova, V, Zsoldos,E,  Filippini, N,  Sexton, C, Mahmood, 
A,  Fooks,P, Singh-Manoux, A, Mackay,C,  Kivimäki, M, Ebmeier, K. BMJ 2017.

 Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission Livingston, Gill et 
al. The Lancet 2020
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