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Disposisjon:

• Hva er avhengighet? 

• Ulike perspektiver på
avhengighet

• Nevrobiologisk forståelse
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Hva er avhengighet?

• Vi kan være avhengig av mye og på mange 
måter



Hva er avhengighet?

• Avhengighet blir oppfattet som 
kjernen i rusproblemene.
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Hva er avhengighet?

• Veien inn i avhengighet: bruk, misbruk og 
avhengighet

• Utvikling av rusmiddelavhengighet = omhandler omhandler 
prosessen fra kontrollert, sosialt bruk til prosessen fra kontrollert, sosialt bruk til 
ukontrollert/ kompulsivt bruk.ukontrollert/ kompulsivt bruk. (Jørgen Bramness)
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Perspektiver på avhengighet

Følger sine nevrobiologiske
impulserNevrobiologisk

Kulturøkonomisk 
avhengighetSosiologisk:

Lært hjelpesløshet, innlærte 
vanerLæringspsykologisk:

Selvmedisinerer psykiske 
vansker og sosiale problemPsykososial:

Er viljesvakMoralsk, normativ:

Den avhengige:Avhengighetsmodeller:
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Moralsk perspektiv: ”En viljesykdom”

• ”Den klassiske modellen”

• En sykdom i viljen/viljesvak
• Mangel på selvkontroll

• Moralsk ufullkommenhet

• Årsak: mangel på moral og 
oppdragelse

• Fordømmer den avhengige 
pasienten

• Mangelmodell (Helge Waal 2005)
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Læringspsykologisk perspektiv på
avhengighet

• Avhengighet som et resultat av 
en sammensatt læringsprosess

• Individer påvirkes av en rekke 
faktorer

• Å eksperimentere med 
rusmidler er i første rekke et 
resultat av foreldrenes atferd 
og av innflytelse fra jevnaldrene

»



Avhengighet i et sosiologisk 
perspektiv

• Hvilke samfunnsforhold 
øker og minsker risiko for 
rus?

• Hvilke situasjoner og roller 
øker sjansen for 
eksperimentering, misbruk 
og avhengighet

• Viktig modell knyttet til 
forebygging= grunnlag for 
planlegging av tiltak 

• Folkehelsearbeid
•
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Psykososial forståelse av 
avhengighet

• 70 tallet: Symptomteorien;
• avhengighet  er et symptom på andre bakenforliggende, 

sosiale, psykologiske og økonomiske forhold.
• Avhengighetsproblemet som en følgetilstand 
• En måte å håndtere følelser og mestre psykologisk ubehag
• Rus for å regulere følelser og problemer
• Fordømmer ikke den avhengige 

pasienten, forsøker å forstå uheldige 
hendelser og erfaringer
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Nevrobiologiens spede begynnelse…

• Inntil 1950: 
Rusavhengighet tilhører 
kun mennesker.

• Ble definert ut fra 
rusabstinenser (Fysisk 
avhengighet)

• Ulike dyreforsøk hadde 
ikke gitt resultater



Negativ forsterkningsteori

• Negativ 
forsterkningsteori: at nye 
rusinntak dempet 
abstinenser.

• Teori om 
abstinenssymptomer = 
kompensere ubehag

• Men: behov for flere 
forklaringer



Ny teknologi

• På 1950: bevis på at dyr 
kunne lære å utføre 
handlinger som resulterte 
i rusinjeksjoner

• Et skifte fra fysisk 
avhengighet til å se mer 
på belønning

• Positiv belønningsteori
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Positiv forsterkningsteori

• Positiv forsterkningsteori: rusmidler gav god opplevelse som økte lysten til å gjenta opplevelse. 

• Teori om toleranseutvikling = høyere doser for samme effekt

• Kroppen kompenserer, homeostase

• Men: behov for flere forklaringer
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Nevrobiologisk forståelse av avhengighet

• Økning i nevrobiologisk forskning
– Forstå de prosesser i hjernen som er det 

biologiske grunnlaget for 
avhengighetsforskning
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Signalsubstanser

• Rusmidlenes ulike virkninger formidles gjennom 
signalsubstanser i hjernen

• Mottakerstasjoner for alle kjente rusmidler på
hjernecellene i det mesolimbiske området (Bramness 2009)

• Alle rusmidler (og nikotin) har èn ting felles: de vil ved 
hvert inntak endre aktiviteten i det mesolimbiske
området



Mesolimbiske området

• Emosjoner

• Motivasjon

• Hukommelse

• Belønning



Silje.Lill.Rimstad@ras.rl.no

mailto:Silje.Lill.Rimstad@ras.rl.no


Silje.Lill.Rimstad@ras.rl.no

Hovedfokus i den nevrobiologiske
forståelsen:

• Endringer i hjernens 
belønningssystem eller 
motivasjonsbaner
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Belønningssystemet

• Belønningssystemet er et 
gammel system

• Overlevelsesfunksjon
• Belønningsystemet sender 

ut naturlige stimuli som 
forsteker vår motivasjon for 
å utføre handlinger som er 
viktige for å overleve

– Spebarn, pupp

– Belønningsystemets
oppgave: fyre av 
naturlige stimuli



Hjernen modnes

• Pre frontal- cortex (pannelappen) vokser frem.

• Pannelappens oppgave: 
passe på at vi ikke 
handler på impuls
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Rus og nevrobiologi

• Rusmidler utløser kraftige overføringer av 
signalsubstanser (bl.a dopamin) mellom hjernecellene. 

• Samtidig skapes det en motivasjon til å gjenta handlingen. 
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Hjernen blir ”bløffet”

• Normale stimuli: blir filtrert gjennom 
sansene våre

• Kjemisk påvirkning: ufiltrert inn i 
hjernen

• Kraftige overføringer av 
signalsubstanser (bl.a dopamin)

• Hjernen blir ”bløffet”
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Hvordan utvikles avhengighet?

• Gjentatt bruk av rusmidler fører til nevrobiologiske
endringer

• Det en gang velfungerende systemet i hjernen blir 
feilprogrammert (makt over det mesolimbiske)

• Når man ruser seg blir ”bremsene” mindre. 
Vanskeligere å utsette behovstilfredstillelse til senere. 
(Bratteteig, Hove & Aakerholt 2008)
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Robbinson & Berridge
Sensitiseringsteorien

• 2 fenomen =

• 1. individer opplever rusopplevelsen som eufori, belønning, 
lyst (liking)

• 2. Det forsterkes motivasjon for å gjenta rusinntaket, russug
(wanting)
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Robbinson & Berridge
Sensitiseringsteorien

• Sensitiseringsteorien:

• Fenomenene ”liking” og ”wanting” henger sammen, men må
oppfattes som to separate fenomener. 

• Fenomenene foregår samtidig, men uavhengig av hverandre

• Ved flere rusinntak kan de utvikle seg motsatt av hverandre

• Trangen blir sterkere (wanting), mens den positive 
rusopplevelsen (liking) blir svekket
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Liking & wanting



Liking

Sporadisk bruk Korttidsbruk Langtidsbruk Etter tilbakefall

Wanting



Sensitiseringsteorien

• Tvangsmessig bruk av rus, på tross av ingen (få) positive 
opplevelser

• Selv etter lang tids avholdenhet, vil betydningen av rusen 
(liking) og sug (wanting) bruke ytterligere tid på å normalisere 
seg.

• Forklare tilbakefall etter lang tids avholdenhet

• Avhengighet varer lenger enn den farmakologiske virkning av 
de ulike rusmidlene har (Jørgen G. Bramnes 2009).
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Rasjonell 
kontroll

Glede ved rusmidler og 
naturlig stimuli (liking)

Motivasjon/betydning
(wanting)

Etter gjentatt rusmiddelbruk (uten rusmiddel tilstede):
Langvarige funksjonelle og strukturelle endringer

Feilkontroll

Impulsivitet

Innlæring

SUM: Gjentatt bruk Langvarige endringer Øker motivasjonen for og hemmer 
motforestillinger mot ytterligere bruk



Rusmidlene etterlater spor i 
hjernen

• Enkeltbruk: sporene kan finnes i dagevis

• Gjentatt bruk: sporene blir tydeligere

• Fortsatt bruk: endring av mer langsiktig karakter 
inntreffer 



3 hovedtyper langsiktige spor
i hjernen:

• En nedregulering av belønning og motivasjonssentrene
• Hverdagen mer grå, trist
• Nevrobiologiske endringene kan måles
• ”Lykketermostaten”
• En kortsiktig løsning: å bruke rus
• Endringenes synes å være                                                            

langvarige, men neppe livsvarige
• (Helsedirektoratet)



3 hovedtyper langsiktige spor
i hjernen:

• 2. En oppregulering for det en føler rusmidlene betyr
• Tanken på rus: fristende, uimotståelig
• Opplevd behov for rus øker i takt med endringer i hjernen
• Feilfunksjonen i motivasjonssystemene er ikke konstant
• Eks: kommer til syne når en minnes tidligere rusbruk
• Feilfunksjonen kan holdes i sjakk
• Benytter de mer rasjonelle                                      

delene av hjernen.
• Men: feilfunksjonen kan                                         

være drivkraft mot rus
• Langvarig, neppe livsvarig                                      

(Helsedirektoratet)



3 hovedtyper langsiktige spor
i hjernen

• 3. Langvarige endringer i hjernens overordnede 
kontrollområder

• Dårligere balanse mellom det langsiktige fornuftige 
og kortsiktige løsslupne

• Mister noe av evnen til å planlegge
• De nevrobiologiske endringene                                 

er langvarige, neppe livsvarige
• Behandling baserer seg på rasjonalitet….                    

(Helsedirektoratet)



Irreversible skader?

• Hjernen er motstandsdyktig!
• Kroppens indre organer skades først
• Hjernecelleskader (ecstasy og alkohol) med 

mulighet for kognitiv svikt (Jørg Mørland 2008)

• Hjernecelledød ( i områder uten fornyelse) 
(alkohol, nær døden overdoser) med mulighet for 
kognitiv svikt (Jørg Mørland 2008)

• Metamfetamin er muligens spesielt skadelig     
(Jellestad 2011)
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Hvordan kan vi da forstå avhengighet?

• Avhengighet = hjernens naturlige belønningssystem er på avveie. 

• Langtidseffekt er at individet utvikler toleranse mot 
belønningseffekter generelt. 

• Belønning fra naturlige stimuli blir også mindre ( lite hverdagsglede)

• Stemningsleie hos rusmiddelavhengige vil i edru tilstand ligge under 
normal

• Ønsker om å innta rusgifter for å heve stemningsleie (forsterke 
avhengighetsutviklingen) (Bratteteig, Hove & Aakerholt 2008)
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Tilbakefall 

• Stress øker sannsynligheten for 
tilbakefall

• Kvinner: sjansen øker for tilbakefall i 
lutealfasen (Jellestad 2011)



Uheldige bivirkninger av 
nevrobiologisk forståelse?

• ”En kronisk tilbakevendende hjernesykdom”

• Mekanisk syn?

• Pasienten har fremdeles valg

• Nevrobiologisk forskning tar ikke bort pasientens 
ansvar



Avhengighet handler om mer enn 
nevrobiologiske endringer

• Nevrobiologisk forskning 
stammer fra dyreforsøk

• Nevrobiologiske endringer 
ikke er vesens forskjellige 
mellom mennesker og dyr.

• Men mennesker har andre 
muligheter til å gjøre 
vurderinger og håndteringer 
av konsekvensene av de 
nevrale endringene.

• (Lund, Bretteville-Jensen, Skretting, Ruse, 
Nordlunde& Amundsen 2010)



Ulike sårbarheter for avhengighet

Avhengighet
-Alkohol
-Piller

-Narkotika

Genetikk

Oppvekst

Behov og verdier

Opplevelser

Personlige
faktorer

Miljø
faktorer

Hvilket rusmiddel

Bruksmønster

Andre miljøfaktorer

Personlighet

Læring og kultur Grad av eksponeringAlder /debut



Vi mangler fortsatt kunnskap

• Vi mangler kunnskap om hvorfor noen kan bruke rusmidler 
over tid og likevel ikke bli avhengig

• Vi vet lite om hva som predikerer overgangen fra sporadisk 
bruk – misbruk- avhengighet
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Hva kan vi i arbeidslivet bruke 
denne kunnskapen til?

• Den nevrobiologiske forståelsen forklarer hvorfor folk ikke 
kommer seg ut av avhengigheten ved ”å ta seg sammen”

• Betydningen av å forstå at avhengighet må forstås på
bakgrunn av flere perspektiv

• Under rusfri omgivelser, med hjelp og støtte er det mulig å
reparere ødelagte mekanismer og gjenvinne kontroll over 
rusen.
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