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Mellommenneskelige problemer og psykoterapi
1867

Selvrapportering av interpersonlige problemer før behandlingsstart 
kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling.

Mellommenneskelige relasjoner har stor be-
tydning for psykisk helse. Omfattende forsk-
ning siden 1950-årene har påvist hvordan
mellommenneskelig atferd kan innpasses i to
dimensjoner: kjærlighet/hat og dominans/

underkastelse. Det best validerte psykome-
triske verktøy for måling av mellommennes-
kelige problemer er Inventory of Interper-
sonal Problems (IIP-64), som består av 64
spørsmål.

Ved Psykiatrisk poliklinikk i Moss startet
vi med registrering av selvrapporterings-
data, bl.a. IIP-64, i 2002. Jeg har sammen
med medarbeidere fra Psykologisk institutt,
Universitetet i Oslo studert svarene fra 988
pasienter fra poliklinikken og sammenliknet
dem med en norsk referansepopulasjon (1).

Vi fant at en stor andel av pasientene rap-
porterte mellommenneskelige problemer
knyttet til lav selvhevdelse (dvs. lave skårer
på dominans/underkastelses-dimensjonen).
Disse pasientene, med tendens til underkas-
telse, kan gi utfordringer for terapeuten ved
samtaleterapi. Pasienter med interpersonlige
problemer knyttet til dominans og fiendtlig-
het kan gi enda større vansker for terapeu-
ten; slike pasienter kan lett oppfattes som
utakknemlige og ubehagelige og risikerer
dermed avvisning fra terapeuten.
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Er det best å vokse opp på landet?
1867

Sosialt stress virker annerledes 
på hjernen hos folk i byer. Kan 
dette forklare den økte risikoen 
for angstlidelser og schizofreni 
i urbane strøk?

Lederbogen og medarbeidere testet hypo-
tesen om at byliv kan påvirke måten hjernen
behandler akutt sosialt stress (1). De utsatte
friske studenter for regneøvelser, med nega-
tive tilbakemeldinger under selve testingen.
Hjerneaktiviteten ble målt med funksjonell
MR (fMR).

Mange hjernedeler var aktive, men påtake-
lige forskjeller innen gruppen ble bare funnet
i amygdala og deler av gyrus cinguli. For-
skjellene var assosiert med både å bo i by og
å ha vokst opp i by. De uteble under ustres-
sede, kognitive aktiviteter og kunne ikke for-
klares av en rekke variabler knyttet til byliv.

– Tallrike undersøkelser de siste 20 årene
har vist at miljøet, spesielt i tidlig oppvekst,
påvirker hjernens struktur og funksjon, sier
professor Per A. Brodal, Institutt for medi-
sinske basalfag, Universitetet i Oslo.

– Selv om funksjonell MR bare gir et
indirekte uttrykk for nervecellers aktivitet,
er assosiasjonen mellom aktiveringsgrad av
visse hjerneavsnitt og en persons oppvekst-
miljø og nåværende bosted overbevisende.
Amygdala og gyrus cinguli er begge knyttet
til stressopplevelse og stressuttrykk, så fun-
nene passer med antakelser om at byliv med-
fører mest stress, og at psykiske lidelser er
hyppigere i urbane strøk.

I dyreforsøk er det funnet at separasjons-
traumer hos nyfødte rotter medfører struktu-
relle (synaptiske) endringer i gyrus cinguli.
Svakere forbindelser mellom gyrus cinguli
og amygdala er tidligere assosiert med en
genetisk betinget risiko for psykiske lidelser.
Tolkingen av MR-funnene er imidlertid

langt fra enkel og kan ikke si hvor det er
«best» for mennesker å vokse opp – til det er
mulige årsakssammenhenger altfor usikre.
Undersøkelsen alene sier heller ikke noe om
hvilke mekanismer i hjernen som er ulike
hos by- og landboere. Men funnene er inter-
essante som nok en påminnelse om at sosiale
forhold «setter spor i hjernen».
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