Ger specialistkursen för psykologer Neuropsykologisk vuxenpsykiatri
Kurskod AKO446
14-15 januari, 25-26 februari, 15-16 april samt 3-4 juni 2021 i Umeå
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser, en fördjupningskurs motsvarande 7,5 hp
inom neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi, missbruks- och beroendepsykologi, forensisk
psykologi samt funkEonshindrens psykologi.
Kursen kan godkännas för en STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, deKa
uEfrån bedömning av övriga meriter.
Kursens mål är aK ge fördjupade teoreEska och prakEska kunskaper inom området
kogniEv neuropsykologi hos vuxna individer med psykiatriska problem. Kursen består av tre
block med olika temata; block 1: hjärnans funkEonella system, utvecklingsavvikelser och
diagnosEk, block 2: språk och kommunikaEon samt block 3: uppmärksamhet och exekuEva
funkEoner. Kursen avser ge en fördjupning om neuropsykologiska funkEonsavvikelser.
Målet är fördjupning i kliniska neuropsykologiska komplexa utmaningar som Ell exempel
diﬀerenEaldiagnosEk, motoriska avvikelser, auEsm, språkstörning, AD/HD,
förstämningssyndrom med mera. Deltagarna förväntas prakEsera kunskapen via egen
prakEk där de teoreEska avsniKen Ellämpas. Kursdeltagare behöver ha Ellgång Ell klienter
för neuropsykologisk bedömning.
Förväntade studieresultat:
Kunskap och förståelse
EWer genomgången kurs förväntas kursdeltagaren
- Ha uppdaterade och fördjupade kunskaper om hjärnans funkEonella system
- Ha uppdaterade och fördjupade kunskaper om hjärnans utveckling samt vanliga
utvecklingsavvikelser i eK neurobiologiskt perspekEv
- Kunskap i psykiatrisk sjukdomslära
- Fördjupad diagnosEsk kunskap uEfrån eK neurovetenskapligt perspekEv,
diﬀerenEaldiagnosEk och samsjuklighet
- Kunskap om droger och mediciners påverkan på beteende och testresultat
- Ha uppdaterade och fördjupade kunskaper om vanliga beteenden hos vuxna med
utvecklingsavvikelser, med särskilt fokus på språk, kommunikaEon, uppmärksamhet och
exekuEva funkEoner

1

Färdighet och förmåga:
- Utreda och bedöma vuxna med neuropsykologisk utvecklingsavvikelse med stöd av
valida test och metoder
- Validera och analysera fynd i den neuropsykologiska utredningen och på basis av dessa
göra en kvaliﬁcerad diﬀerenEaldiagnosEsk bedömning hos vuxna med psykiatriska
funkEonsnedsäKningar
- Göra en avancerad diagnosEsk bedömning av vuxna med psykiatriska
funkEonsnedsäKningar enligt DSM-5 och ICD-10:s kapitel om utvecklingsrelaterade
funkEonsavvikelser
Värderingsförmåga och förhållningssä;:
- Värdera forskningsresultat inom neuropsykologisk utredningsmetodik
- Visa förståelse och eK eEskt förhållningssäK för den enskilde med neuropsykologiska
funkEonsavvikelser
Evidensbaserad psykologisk prakEk:
Föreläsare samt liKeratur utgår från uppdaterad neurovetenskaplig och klinisk
neuropsykologisk forskning. Metoder som presenteras ska ha god reliabilitet och validitet
och i förekommande fall god evidensstyrka för särskilda Ellstånd. Andra metoder
problemaEseras i ljuset av beprövad erfarenhet. Deltagarna tränas i klinisk skicklighet för
populaEonen vuxna med psykiatriska problem.
ExaminaEon:
Deltagande i de olika blocken är obligatoriskt. ExaminaEonen består av ﬂera delar, dels
skriWlig hemtentamen av den teoreEska delen av kursen. Dels prakEska moment:
fortlöpande utredning relaterat Ell aktuellt kursmoment, vidare en slutgilEg
neuropsykologisk utredning och bedömning av vuxen person med någon form av komplex
psykiatrisk problemaEk. Utredningen ska redovisas både skriWligt samt i seminarieform, där
deltagaren får feed-back av övriga kursdeltagare, utöver det som ges av specialistpsykolog.
Om det krävs en omtentamen, eller om kursdeltagaren inte kan deltaga i seminariet, får
denne redovisa individuellt vid eK senare Ellfälle, dock skall examinaEonen genomföras
inom eK år från kursens avslut.
Betyg:
Som betyg ges Godkänd eller Icke-godkänd.
Förkunskaper:
LegiEmerade psykologer med kunskaper i neuropsykologi, utvecklingspsykologi och
testmetodik motsvarande psykologprogrammet. Deltagare bör ha vana aK utreda och
bedöma vuxna med våra mest vanliga test- och utredningsmetoder.
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Kursledare:
Linda Gjertsson, leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Examinator:
Eva Elgh, docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, universitetslektor vid
InsEtuEonen för psykologi, Umeå Universitet
KursliKeratur
➢ Christoﬀer Rahm: Neurovetenskaplig psykiatri Natur & Kultur 2018. ISBN:
9789127143104
➢ Lars Nyberg: Kogni@v neurovetenskap: studier av sambandet mellan hjärnak@vitet
och mentala processer Lund: StudentliKeratur 2020 (3:e upplagan). ISBN:
9789144138138
➢ ArEklar Ellkommer för varje moment
ReferensliKeratur:
➢ Håkan Nyman & Aniko Bariai (redaktörer): Klinisk neuropsykologi StudentliKeratur
AB 2014 (2:a upplagan) ISBN: 9789144040479
➢ Lezak, M. D., Howison, D. B., & Loring, D. W.. Neuropsychological assessment New
York: Oxford University Press 2012 (5th ed.) 9780195395525
➢ Selander, U.-B., & Nyman, H.. Psykologutlåtanden och intyg Lund: StudentliKeratur
2017 (3:e upplagan) ISBN 9789144120201
Pris:
22.000kr plus moms inklusive för- och eWermiddagsﬁka. LiKeraturen ingår inte. Anmälan är
bindande. Vid läkarintyg återbetalas hälWen av avgiWen.
InformaEon och anmälan:
Linda Gjertsson e-post psykolog@lindagjertsson.se, tel 070-572 16 81
Vid anmälan, uppge aktuell arbetsplats, mejladress, mobilnummer, faktureringsadress,
samt eventuellt önskemål om särskild kost. Faktura skickas direkt eWer anmälan.
Sista anmälningsdag är 20-12-16
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