
Neuropsykologisk

rehabilitering för barn och unga



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

NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING ges av en neuropsykolog. Man blir neu-
ropsykolog genom att först avlägga psykologie magisterexamen och därefter spe-
cialpsykologstudier i neuropsykologi.

Neuropsykologisk rehabilitering är medicinsk rehabilitering som ges av neuropsy-
kolog. I neuropsykologisk rehabilitering beaktas informationsbehandlingsfunktio-
nernas utveckling och särdragen hos utvecklingsmässiga problem i olika ålderss-
keden.  Målet för rehabiliteringen är att förbättra och upprätthålla barnets och den 
ungas funktions- och inlärningsförmåga.  Vidare strävar man i rehabiliteringen att 
genom information och stöd stärka barnets, den ungas och familjens förmåga att 
komma tillrätta med specialsvårigheterna, hitta sätt att ersätta de funktionella olä-
genheter de förorsakar, och hos barnet upprätthålla en positivt realistisk självbild 
och en tro på att det går att klara sig i vardagen. Rehabiliteringen, dess mål och 
innehåll, planeras alltid individuellt på basen av den neuropsykologiska undersök-
ningen (se broschyren Neuropsykologisk undersökning av barn och unga). I neu-
ropsykologisk rehabilitering betonas också förutom direkt arbete med barnet / 
den unga stöd och vägledning till närmiljön, dvs föräldrar och lärare.

MÅLGRUPP FÖR NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING AV BARN OCH 
UNGA är barn och unga som har störningar i informationsbehandling och 
beteende relaterade till 

•	 utvecklingsmässiga specialsvårigheter (såsom språkliga specialsvårigheter, 
visuella gestaltningssvårigheter) eller inlärningssvårigheter

•	 utvecklingsmässiga neuropsykiatriska störningar (såsom 
autismspektrumstörningar, ADHD, Tourettes syndrom)

•	 neurologisk sjukdom eller skada
•	 skada i sinnesfunktioner

Neuropsykologisk rehabilitering kan inriktas på 

•	 svårigheter med uppmärksamhet och exekutiv funktion
•	 språkliga svårigheter



•	 svårigheter med visuell gestaltning
•	 svårigheter med läsning, skrivning eller räknande
•	 svårigheter med minnes- och inlärningsstrategier
•	 utmaningar i social samverkan

I neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga

•	 övar man direkt de färdigheter som bereder svårigheter för barnet
•	 vägleder man barnet i att använda sina starka färdigheter
•	 stärker man allmänna studiefärdigheter, såsom aktivitetsplanering och 

-utvärdering
•	 stöder man utvecklingen av en positiv jagbild och självkänsla genom att 

skapa positiva inlärningssituationer
•	 vägleder man i användningen av yttre hjälpmedel och anpassning av 

omgivningen
•	 erbjuder man information och vägledning åt barnet och familjen
•	 erbjuder man psykiskt stöd
•	 samarbetar man med barnets lärare och övriga närstående vuxna 

Vilka metoder som används beror förutom på rehabiliteringsmålen också på 
barnets ålder och färdighetsnivå.

FÖRVERKLIGANDET AV NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING FÖR BARN
Neuropsykologisk rehabilitering av barn och unga kan ske individuellt eller i grupp.  
Rehabiliteringens längd varierar beroende på problemens svårighetsgrad från några 
månader till något år.  Neuropsykologisk rehabilitering för barn kan också förverk-
ligas huvudsakligen som vägledningsbesök, då neuropsykologen planerar stödåt-
gärder och deras förverkligande i samarbete med lärare och föräldrar. I anslutning 
till rehabiliteringen ordnas gemensamma rådslag och konsultationer i barnets skola 
eller dagvård för att planera stödåtgärder i den pedagogiska rehabiliteringen.

Neuropsykologisk rehabilitering för barn och unga förverkligas vanligen hos en 
privat serviceproducent och ibland i specialsjukvården eller i hemkommunen. Be-
talare för rehabilitering hos en privat serviceproducent kan vara hemkommunen 
(med betalningsförbindelse), FPA, barnets vårdnadshavare eller i en del fall ett 
försäkringsbolag.
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