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Oppsummert
Kort om psykologisk forskning

Fylla og den
unge hjernen
Ungdommer og unge voksne drikker seg oftere fulle
enn andre, selv om det kan føre til en rekke negative
konsekvenser for dem.
FINNES DET SPOR av dette drikkemønsteret i
måten hjernen deres fungerer på? Og gjør deres
kognitive fungering at de fortsetter å drikke?
Dette var to av spørsmålene jeg stilte i mitt nylig
avsluttede doktorgradsprosjekt. Jeg fant visse
spor, og de er til forveksling like de man finner
hos alkoholavhengige.
ALKOHOL OG KOGNITIVE FUNKSJONER
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Å ha et drikkemønster preget av fyll, innebærer
en stadig svingning mellom kraftig beruselse
og avhold. Dette kan gjøre at nevroplastiske
endringer skjer raskere enn ved et mer moderat
alkoholkonsum (Crews, 2008), og dermed gi økt
risiko for emosjonelle og atferdsmessige end
ringer (Stephens & Duka, 2008). Betennelsesre
aksjoner i hjernen, tap av faktorer som opprett
holder overlevelse av nevronene og oksidativt
stress kan skade hjernecellene, i tillegg til at
nevrogenesen opphører. Fyllekuler medfører
derfor en særlig belastning for unge hjerner
som ennå ikke er ferdig utviklet. I tillegg viser

nye, prospektive studier at ungdom som begyn
ner å gå på fylla før 16-årsalder, har atferdsmes
sige, strukturelle og funksjonelle avvik knyttet
til hjernens kontrollfunksjoner allerede før de
begynner å drikke, sammenlignet med ungdom
på samme alder som ikke har drukket seg fulle
(Whelan et al., 2014). Sammen vil dette kunne
forklare redusert kognitiv fungering i unge
hjerner som jevnlig blir utsatt for fylla.
Bakgrunnen for undersøkelsene mine var
teorier om hvorfor folk drikker, hvorfor de drik
ker mye – og hva det gjør med dem. Det er vel
kjent at personer med et avhengighetsforhold
til alkohol har en rekke kognitive nedsettelser,
spesielt relatert til eksekutiv fungering (Stavro,
Pelletier, & Potvin, 2013). Eksekutiv fungering,
det vil si overordnet kognitiv kontroll, er igjen
forbundet med vansker med å endre drik
kemønster (Blume & Marlatt, 2009). I tillegg
gjør alkoholens virkning i hjernen at lysten på
alkohol forsterkes, man legger lettere merke
til alkoholrelaterte påminnere, og alkoholbruk
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ALKOHOLRUS 121 studenter i alderen 18–25 år var med i en undersøkelse for å finne ut hva hjernen kunne fortelle oss om drikkemønstre, og
hvorfor noen fortsetter å drikke på tross av fyllesyke og andre negative konsekvenser. Foto: Millennium

etableres som vane (Noël, Brevers, & Bechara, 2013). Balansen mellom
evnen til å ta kontroll og tendensen til å gi etter for impulser er derfor
antatt å være avgjørende for hva slags drikkemønster man har (Lannoy,
Billieux, & Maurage, 2014). Økte impulser om å drikke i kombinasjon
med nedsatt kontroll gjør personen sårbar for å ta beslutninger som er
gunstig på kort, men ikke nødvendigvis lang sikt. Med andre ord, jo mer
ubalanse, desto mer kortsiktige konsekvensvurderinger. Et eksempel
på en kortsiktig, ugunstig beslutning er å bruke alkoholen for å regu
lere vonde følelser.
Vi ønsket å undersøke hvordan beslutninger hos de som jevnlig går
på fylla, og dermed står i fare for å utvikle alkoholrelaterte problemer
(Olsson et al., 2016), ble påvirket av positive og negative konsekvenser
på kort og lang sikt. I tillegg ville vi se på om negative konsekvenser
førte til at man ble mer tilbakeholden med hensyn til å utsette seg for
risiko på nytt.

Hva sier forskningen?
• Alvorlighetsgrad av fyll er forbundet
med en beslutningsbalanse der positive
forsterkninger spiller en større rolle i
beslutningsprosesser enn de negative
konsekvensene.
• Kraftige fyllekuler var relatert til at
personen i mindre grad justerer atferd i
møte med negative konsekvenser.
• Jo mer risikofylte beslutninger man tar,
jo mer alvorlige fyllekuler finner man
18 måneder senere.

121 STUDENTER
For å finne ut hva hjernen kunne fortelle oss om drikkemønstre, og hvor
for noen fortsetter på tross av fyllesyke og andre negative konsekvenser,
rekrutterte vi 121 friske studenter i alderen 18–25 år. De fortalte om alko
holvanene sine, og gjennomgikk en nevropsykologisk undersøkelse for
å kartlegge et bredt spekter av eksekutivfunksjoner. Psykologiske symp
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tomer som angst og depresjon ble også undersøkt. 18 måneder senere
rapporterte de på nytt om sitt drikkemønster. Ved å kvantifisere alvor
lighetsgrad av fyllekuler kunne vi undersøke sammenhengen mellom
fyllekuler og nevropsykologisk fungering.

RISIKOVILLIGE
Vi fant at alvorlighetsgrad av fyll var relatert til vansker med å endre
risikofylt atferd, på tross av negative konsekvenser av denne atferden
(Bø, Aker, Billieux, & Landrø, 2015). Dette finner man også hos alkohol
avhengige, om enn i mindre markant grad hos disse unge studentene
(Lawrence, Luty, Bogdan, Sahakian, & Clark, 2009). Nedsatt evne til å
justere atferd kan være en risikofaktor for å fortsette med handlinger
som ikke er hensiktsmessige. I tillegg var alvorlighetsgrad av fyll rela
tert til beslutninger som førte til hyppige økonomiske tap (Bø, Billieux,
& Landrø, 2016). Det virket altså som at negative konsekvenser i mindre
grad påvirket disse studentene. Positive konsekvenser, derimot, hadde
en relativt større innvirkning på beslutninger. Jo mer alvorlig grad av fyll
studentene utsatte seg for, jo større risiko var de villig til å ta for å vinne
flere poeng i et spill, selv om det kunne innebære at de tapte alt (Bø et al.,
2016). Alvorlighetsgrad av fyll hadde ingen sammenheng med angst- og
depresjonssymptomer (Bø et al., 2015).
Spørsmålet som meldte seg, var om disse funnene bedre kunne for
stås ut fra mengden alkohol studentene hadde drukket, i stedet for antall
fyllekuler? Vi gjorde derfor tilleggsanalyser, og fant at det å vektlegge
potensielle positive konsekvenser fremfor de negative var spesifikt rela
tert til å ha et drikkemønster preget av fyll (Bø et al., 2016). Videre under
søkte vi sammenhengen mellom ukentlig alkoholkonsum og eksekutiv
fungering i en generell befolkning, og fant ingen systematisk sammen
heng mellom høyere konsum og nedsatt funksjon (Bø & Landrø, 2017).
Fjorten halvlitere på fest virker å være verre for eksekutiv fungering
enn to øl hver kveld.
Så, hva har tendensen til å ta risikofylte beslutninger å si for videre
alkoholvaner? 18 måneder senere fant vi at personer som ofte tok denne
typen valg, også hadde de mest alvorlige fyllekulene (Bø, Billieux, Gjerde,
Eilertsen, & Landrø, 2017). Overordnet kognitiv kontroll og beslutnings
evne var imidlertid ikke relatert til endring i drikkemønster, men så vet
vi heller ikke om de hadde et ønske om å redusere alkoholbruken. Trolig
er andre faktorer enn eksekutiv fungering avgjørende for endring i denne
populasjon, da alkoholkonsum skjer i samspill mellom biologiske, psy
kologiske og sosiale faktorer.

IMPLIKASJONER

SKRIV I «OPPSUMMERT»
Ny psykologisk innsikt?
Betydningsfulle forskningsfunn?

Eksperimentelle studier vil kunne bidra til bedre forståelse for om uba
lansen mellom kognitiv kontroll og tendensen til å gi etter for impulser,
er en av årsakene til at unge folk går på fylla. Hvis det er sånn, vil styr
king av overordnet kontroll eller nedregulering av impulser, for eksem
pel ved å endre forventningene til alkoholen, kunne forebygge fyll blant
unge voksne.
×

Nettopp disputert?
Ta kontakt:
ida.holth@psykologtidsskriftet.no
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– Spør klienten din om mening
Internasjonal konferanse om religionspsykologi arrangert
på Hamar i slutten av august.
– Hva tror klienten din på? Hva gir klienten din mening?
Hva tenker klienten din om døden? Still de enkle spørsmålene.
Det åpner dører inn til klientens liv og tankeverden veldig raskt.
Det var amerikaneren Kenneth Pargaments råd til sekulære
kliniske psykologer i Norge da Psykologtidsskriftet snakket
med ham under konferansen. Temaet var Culture, Context and
Existential Challenges.
Pargament er blant annet professor emeritus i psykologi
ved Bowling Green State University i Ohio. Han var en av
hovedforeleserne på konferansen på Hamar, og en av rundt
300 deltakere fra ca. 30 land. Flere av deltakerne kom fra jødisk,
buddhistisk og islamsk kontekst.
– Terapeuter er flinke til å spørre om hvilke problemer klienten
kommer med og trenger hjelp til. Vi som terapeuter må bli flinkere til å spørre om mening, sa Pargament til Psykologtidsskriftet.
Pargament viste til at kliniske psykologer, i alle fall i USA, er
i utakt med befolkningen ellers. U
 ndersøkelser viser at mens

96 prosent av den amerikanske befolkningen tror på Gud,
er det bare 24 prosent av kliniske psykologer som gjør det. I
bare 25 prosent av opplæringsprogrammene i et ph.d-løp i
psykologi i USA og Canada blir det tilbudt kurs i religion og
spiritualitet.
– I for mange år har sekulære terapeuter oversett klientenes
lengsel etter å ha noen å snakke med om de eksistensielle
spørsmålene, sa Pargament.
Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi i Uppsala,
snakket på konferansen om det såkalte kulturformuleringsintervjuet (KFI), som er et vedlegg til diagnosemanualen DSM-5.
Kulturformuleringsintervjuet på 16 spørsmål er et klinisk
verktøy for tverrkulturell kommunikasjon.
Nasjonal kompetansetjeneste ROP har sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for minoritetshelse (NAKMI) rettighetene til norsk versjon av verktøyet. Religionspsykolog Sigrid
Helene Kjørven Haug gjør nå en evalueringsstudie av KFI.
– Stadig flere psykiatere, og også kliniske psykologer, tar
kulturformuleringsintervjuet i bruk, sa DeMarinis til Psykologtidsskriftet.
Øystein Helmikstøl
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