
Neuropsykologisk

undersökning för vuxna



NEUROPSYKOLOGI
Neuropsykologi är ett specialområde inom psykologin, inriktat på människ-
ans informationsbehandling (=kognitiv aktivitet), beteende, känsloliv och 
samspelet dem emellan. 

NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING
Den neuropsykologiska undersökningen utförs av en neuropsykolog. Man 
blir neuropsykolog genom att först avlägga psykologie magisterexamen 
och därefter specialpsykologstudier i neuropsykologi.

Den neuropsykologiska undersökningens målsättning är att kartlägga en 
persons informationsbehandlingsfunktioner, beteende och känsloreglering. 
I den neuropsykologiska undersökningen bedöms eventuella förändring-
ar i dessa, förändringens art, svårighetsgrad och negativa inverkan. I en 
neuropsykologisk undersökning kan man bedöma exempelvis starka sidor 
i de kognitiva färdigheterna, förutsättningar för arbete och studier, själv-
ständigt fungerande i vardagen och bilkörande.  I en neuropsykologisk un-
dersökning bedöms ofta också behov av och förutsättningar för rehabilite-
ringsåtgärder.

Den neuropsykologiska undersökningen grundar sig på tolkning av under-
sökningsresultat som fåtts genom bakgrundsuppgifter, intervju, iakttagel-
ser i undersökningssituationen och olika testmetoder. Ett skriftligt utlåtan-
de görs alltid. Den som undersöks får också en muntlig redogörelse av den 
undersökande neuropsykologen.



I DEN NEUROPSYKOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN KARTLÄGGS
• Informationsbehandlingsfunktioner som uppmärksamhet, koncentra-

tion, planerings- och problemlösningsförmåga, minne, språkliga funk-
tioner, och visuell gestaltning

• Känsloreglering såsom humörfaktorer och känsloreaktioner
• Beteende och självkontroll
• Aktuella faktorer i livssituationen
• Bakgrundsfaktorer såsom arbets- och utbildningshistoria
 
NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING KAN BEHÖVAS
• För att bedöma förändringar orsakade av neurologiska sjukdomar 

och skador såsom blodcirkulationsstörningar i hjärnan, hjärnskador, 
hjärntumörer, epilepsi eller MS

• För att identifiera progredierande minnessjukdomar

• För att bedöma förändringar orsakade av övriga organiska sjukdomar 
eller symptom såsom eftertillstånd av återupplivning eller kronisk värk

• För bedömning av utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter

• För bedömning av svårigheter i informationsbehandling relaterade till 
psykiatriska sjukdomar

• För utredning av neuropsykologiska särdrag relaterade till 
neuropsykiatriska störningar

• Som en del av en bedömning av arbetsförmåga

• För bedömning av rehabiliteringsbehov och effekterna av förverkligad 
rehabilitering

FÖRVERKLIGANDE AV NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING
Till neuropsykologisk undersökning kommer man vanligen med remiss av 
läkare. En neuropsykologisk undersökning förverkligas vanligen i special-
sjukvården, vid en rehabiliteringsinrättning eller hos en  privat servicepro-
ducent
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