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

I DEN NEUROPSYKOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN KARTLÄGGS

•

NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING

Den neuropsykologiska undersökningen görs av en neuropsykolog. Man blir
neuropsykolog genom att först avlägga psykologie magisterexamen och därefter specialpsykologstudier i neuropsykologi.
Den neuropsykologiska undersökningens syfte är att klarlägga barnets eller
den ungas informationsbehandlingsfunktioner, beteende och känsloliv. Neuropsykologen använder sig i sitt arbete av kunskap om informationsbehandlingsfunktionernas utveckling i olika åldersskeden, och dess särdrag vid olika
störningar i hjärnfunktionerna. Genom en neuropsykologisk undersökning
kan man
1. utreda styrkor och svårigheter i hjärnans informationsbehandling hos
barn och unga,
2. bedöma lämpliga stödåtgärder såsom behovet av neuropsykologisk rehabilitering, och
3. följa upp informationsbehandlingsfunktionernas utveckling.
Den neuropsykologiska undersökningen grundar sig på tolkning av undersökningsresultat som fåtts genom bakgrundsuppgifter, intervju, iakttagelser i
undersökningssituationen och olika testmetoder. Neuropsykologen planerar
en för varje barn eller ungdom individuellt anpassad undersökningshelhet.
Den neuropsykologiska undersökningens innehåll och omfattning varierar
således från en individ till en annan. Ett skriftligt utlåtande görs alltid. Därtill
får familjen en muntlig redogörelse av den undersökande neuropsykologen.
Neuropsykologen samarbetar med dagvården och skolorna.
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bakgrundsinformation såsom utvecklingshistoria och tidigare
psykologiska eller neuropsykologiska undersökningar, eller
undersökningar gjorda av övriga yrkesmänniskor.
hemmets, dagvårdens och/eller skolans iakttagelser av barnets eller den
ungas aktivitet och dagliga funktioner
informationsbehandlingsfunktioner såsom uppmärksamhet, exekutiv
funktion, slutledningsförmåga, språkliga funktioner och visuell
gestaltning, minne och inlärningsförmåga, social varseblivning
känsloliv såsom humörfaktorer och känsloreaktioner
beteende, motivation, förmåga att anstränga sig och att reglera
aktivitetsnivån
social interaktion

NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING KAN BEHÖVAS
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för bedömning av utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och
skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter i matematik)
för att utreda neuropsykologiska särdrag i neuropsykiatriska
utvecklingsstörningar (t.ex. autismspektrumstörningar, ADHD, Tourettes
syndrom)
för att bedöma förändringar orsakade av neurologiska sjukdomar och
skador, exempelvis hjärnskada, hjärntumör, CP-syndrom eller epilepsi.
för uppföljning av utvecklingen, och för utredning av eventuella
utvecklingsavvikelser, som när utvecklingen blir långsammare, stannar
upp eller går tillbaka.
för bedömning av rehabiliteringsbehov och effekterna av avslutad
rehabilitering
för planering av behövliga stödformer i dagvård och skola

Anordnande av neuropsykologisk undersökning
Till neuropsykologisk undersökning kommer man vanligen med remiss av
läkare. Den neuropsykologiska undersökningen förverkligas i allmänhet inom
specialsjukvården eller hos en privat serviceproducent.

