
Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 
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Psykologförbundets ärendenummer: RA2168 

 

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk 

neuropsykologi. För behörighet krävs psykologexamen eller motsvarande. Kursen kan 

tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning. 

Antalet kursplatser är maximalt 36. Av dessa platser kan ett mindre antal beredas åt 

doktorander och studerande på psykologprogrammet. 

Utöver de 36 platserna erbjuder Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap (ITB) vid 

Psykologiska institutionen ytterligare 10 platser på denna kurs som uppdragsutbildning. Läs 

mer om denna möjlighet på www.psychology.su.se/itb 

Kursen startar den 10 februari, 2016 och omfattar åtta undervisningstillfällen om två dagar åt 

gången: 10–11/2, 9–10/3, 13–14/4, 11–12/5, 15–16/6, 14–15/9, 12–13/10 och 9–10/11. OBS! 

Dessa tider gäller med reservation för eventuella ändringar! 

Behörighet 

 Psykologexamen 

 Legitimation som psykolog enligt Socialstyrelsen 

 Neuropsykologiska arbetsuppgifter i aktuell anställning som psykolog 

Ansökan 

Ansökningsblankett laddar du ner här nedan. 

Ansökan insändes per post till Monika Karlsson, Studentexpeditionen, Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 november 2015. Besked om antagning 

skickas ut senast den 7 december 2015. 

 Ansökningsblankett (73 Kb)  

Antagningskriterier/Urval 

 Nuvarande tjänstgöring – omfattning av neuropsykologiskt arbete 

 Tidigare tjänstgöringar – omfattning av neuropsykologiskt arbete 

 Antal tjänsteår som leg. psykolog 

 Tidigare relevant utbildning 

http://www.psychology.su.se/itb
http://www.psychology.su.se/polopoly_fs/1.206302.1445949415%21/menu/standard/file/Ans%C3%B6kningsformul%C3%A4r.pdf


Kursansvarig lärare 

Universitetslektor Maria Lindau 

Tfn: 08-16 20 16, fax: 08-16 10 02 

maria.lindau@psychology.su.se 

Utbildningens mål 

Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper i neuropsykologisk teori avseende vuxna 

och barn, med belysning av aktuella frågeställningar och metoder, i möjligaste mån även 

datoriserade neuropsykologiska undersökningsmetoder. Kursen ska ge kunskaper i nerv-

systemets anatomi samt en orientering i neurovetenskaplig diagnostik för vuxna och barn. 

Vidare är målet att ge fördjupade kunskaper samt praktiska färdigheter i att självständigt 

planera, genomföra och avrapportera neuropsykologiska undersökningar och kliniska 

utredningar. Kursen ger även kunskaper och färdigheter i neuropsykologiska diagnostiska 

metoder (administration, analys och tolkning). Det innebär att testteoretiska kunskaper 

integreras med aktuella kliniska tillämpningar. 

Kursens innehåll 

Kursens innehåll kan sägas bestå av tre olika delar. 

1. Neuroanatomi, neurologi och neurologisk diagnostik, neurovetenskapliga metoder 

samt neurologisk diagnostik för vuxna och barn. Momentet inleds med en översikt 

över nervsystemets anatomi och funktion. Vidare ges en orientering i nervsystemets 

uppbyggnad samt neurologi för vuxna och barn. De oftast använda neurologiska 

metoderna presenteras kortfattat. 

2. Testteoretiska grundbegrepp repeteras och tillämpas vid val av metod samt vid 

utvärdering av resultat. Olika neuropsykologiska metoder presenteras och diskuteras, 

utifrån såväl psykometriska som kvalitativa aspekter. 

3. Neuropsykologiska syndrom samt diagnostik avseende barn och vuxna utgör kursens 

fokus. Högre kortikala funktioner som perception, språk, tänkande och minne 

behandlas. Neurologiskt betingade funktionssvårigheter hos barn och vuxna ges en så 

ingående belysning som kursen medger. Olika neuropsykologiska 

undersökningsmetoder och deras användning och tolkning diskuteras i anslutning till 

praktiskt-kliniska frågeställningar och problem. Ett viktigt inslag är deltagarnas egna 

fallpresentationer och diskussionen kring dessa. 

Undervisning och examination 

Deltagandet i undervisningen är i princip obligatoriskt. Det är möjligt att vara borta från högst 

fem föreläsningar. Frånvaro utöver detta antal gånger kompenseras genom att du får skriva en 

kompletteringsuppgift på ca en A4 per missad föreläsning. Möjligheter att ta igen missade 

redovisningsseminarier kommer att ges genom anordnande av restseminarium. Tidpunkten för 

detta seminarium meddelas senare. 

Examinationen består av tre delar. För godkänt resultat på kursen fordras att samtliga tre delar 

är godkända. Institutionen följer Bologna-modellens bedömning av studieprestationer, vilket 

innebär ett graderat slutbetyg i en 7-gradig skala (A-E är godkänt, Fx innebär komplettering 
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och F är underkänt). Det graderade betyget baseras på hemskrivningens och 

fallbeskrivningens (skriftlig och muntlig fallredovisning) resultat. 

Hjärna - beteende. En självvald uppgift som belyser samband mellan hjärna och beteende 

redovisas såväl skriftligt som muntligt vid examinationsseminarium. Uppslag till vilken typ 

av relationer mellan hjärna och beteende som kan studeras presenteras i samband med 

kursstart. Uppgiften kan utföras enskilt eller parvis. Den skriftliga redovisningen bör omfatta 

2-3 A4 och läggs in på härför avsedd forumtråd i Fastreg senast den 26/5 2016. Fastreg är 

det kurswebbsystem som institutionen använder sig av. 

Hemskrivning. Denna andra examinationsform består av en hemskrivning med övergripande 

essäfrågor. Hemskrivningen baseras på de delar av kurslitteraturen, som berör grundläggande 

fakta, nämligen i tillämpliga delar böckerna av Gazzaniga, Ivry, & Mangun, Johnson & de 

Haan, Kolb & Whishaw, Lezak et al., och Trillingsgaard. Kompletterande uppgifter till 

hemskrivningen kan även hämtas från annan, självvald litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Anvisningar till hemskrivningen delas ut i början av kursen. Omfattningen av hemskrivningen 

skall vara minst 5 sidor och maximalt 10 sidor. Litteraturuppgiften läggs in i forumtråden i 

Fastreg senast den 31 augusti 2016 och återfås med kommentarer och betyg. Ingen 

seminariebehandling. 

Fallbeskrivningen ska presenteras såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga redogörelsen 

bör omfatta 3-5 sidor. Den skriftliga redovisningen läggs in i för ändamålet avsedd 

forumtråd i Fastreg senast den 17 oktober 2016. 
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