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AGENDA

 Funktionsnedsättningar efter hjärnskada:

- kognitiva

- emotionella

- beteendemässiga

 Principer för kognitiv träning

Specifika behandlingsformer



Skadans lokalisation

Skadans omfattning

Grundpersonligheten

Tiden sedan skadan

Erfarenheter

Kognitiv rehabilitering



Symptom

 Fysiska besvär såsom smärta, sömnsvårigheter

 Sensorisk nedsättning (samtliga sinnen)

 Exekutiva svårigheter (perseveration, impulsivitet, 

efterkontroll, planering, initiativ, osv)

 Problemlösning

 Afasi och talsvårigheter

 Uppmärksamhet

 Minne

 Förvirring, insikt

 Processhastighet

 Beteende och humör

Kropp och själ



Kognitiva funktionsområden (forskning)

Exekutiva

funktioner

Holistisk

rehabilitering

Problemlösning

och insikt

Visuospatiala

funktioner

Minne

Tal och social

kommunikation

Uppmärksamhet

Kognition

Emotion

Beteende



Neuropsykologisk utredning



Neuropsykologisk utredning

Syfte?

 Öka kunskapen avseende funktionspåverkan 
(grad, stabilitet)

 Ge underlag för kliniska implikationer 
(målinriktad träning)

 Ge prognostisk information: Vilka mål är 
möjliga?



Perspektiv i kognitiv träning

Adaptivt perspektiv

åtgärda symtom m h a 
olika tekniker, strategier 
och hjälpmedel

 anpassa sig till brister

 miljöförändringar

 kompensera förlorad

förmåga

Återtränande perspektiv

fokus på underliggande
kapacitet nödvändig för
utförande av uppgift

 specifik funktionsträning



Bottom up:

beteendescheman, ledtrådar

 extern 
kompensationsträning

 träning av enskilda 
specifika kognitiva 
processer

 beteendemodifikation

Träning av kognitiva funktioner

Top down:

kvarstående högre

intellektuella funktioner för

självmonitorering

• metakognitiva strategier

• generaliseringsteknik
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Principer för återträning

 Systematisk repetitiv hierarkisk (mål, delmål) 
träning av kognitiv funktion

 Syfte: återträna försämrad funktion, 
strategiträning och generaliseringsträning till 
vardagliga uppgifter 

 Varför fungerar det? 
- biologisk bas i hjärnans plasticitet 
- starkt knuten till neuronal tillväxt 

och aktivitet

Ej att förväxla med kognitiv terapi!
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Förvärvade hjärnskador

 visuospatiala funktioner

 uppmärksamhet

 språkstörningar 

minnessvårigheter (lättare 
kognitiv svikt vid mTBI)

mer begränsad funktionell 
återhämtning hos äldre

Återträning
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Principer för kompensationsträning

 Insamling av (tillförlitliga) data om patientens 
aktivitetsförmåga i vardagsmiljö ligger till grund 
för en effektiv planering av träningen 

 Val av metod styrs av patientens behov och 
förutsättningar

 Generalisering planeras redan i den första 
utredningen

 Individanpassad träning
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Förvärvade hjärnskador

 minne

 exekutiva nedsättningar

 emotionell reglering

 beteendeförändring 

 holistisk neuropsykologisk 
rehabilitering

Anpassning



…minsta gemensamma nämnare

Repetition

- hög intensitet, 3-5 ggr/vecka

Metakognitiva strategier

- inlärning

- tillämpning

- generalisering

Helhetsperspektiv

- motivation

- insikt

- mental uttröttbarhet



Vanligt problem efter hjärnskada



Förändrat 
sömnmönster

Försämrat filter

Sämre 
automatisering

Mer dysexekutiv

UTTRÖTTBARHET



Uttröttbarhet



Insikt

Organiskt betingat förnekande

Psykologiskt försvar – förnekande

 Intellektuell förståelse

 ”All of the above”



Insikt enl Crosson et al

Föregripande

Närvarande

Intellektuell

2

3

1



Insikt enligt Crosson et al

Föregripande

- tar höjd för 

svårigheten

Närvarande

- märker i stunden 

svårigheter, att det inte 

fungerar

Intellektuell

- förstår i tanken att något är 

annorlunda/inte stämmer

2

3

1



Fysisk & kognitiv nivå

Åsikt om egen nivå

Känslomässig nivå

Chock

Tacksam att 

man har överlevt

Nyorientering

Ojämnt humör, varierande ork,

bra och dåliga dagar, gladare,

ökande självkontroll.

Förnekande

Blundar för förändringar,

känner sig konstig

Depression

Dra sig undan, ledsen, gråter, ångest.Dåligt 

självförtroende. Stress- och kritik-känslig.

Frustration

Ökad frustration, irritabilitet,

dålig självkontroll, social

isolering, stress.

Neuropsychological Change Process Model

© Bartfai, Karlstedt & Oldenburg

tid



III

IV

Stadier i en familjs reaktionsmönster (Lezak)

tid efter skadan upplevelse av patienten förväntningar familjereaktion

V

VI

0-1 till

3 mån

Lite besvärlig pga 

trötthet, inaktivitet,

svaghet

Full återhämtning

inom 1 år

Optimism

1-3 till

6-9 mån

Samarbetar inte fullt,

ej motiverad,

självupptagen

Återhämtning ”om 

han bara försöker lite

mer”

Förvirring, ängslan

6-9 till

9-24 mån

Oansvarig, själv-

upptagen, lättirriterad, 

lat

Oberoende, om jag 

bara visste hur jag kan

hjälpa

Modlös, skuldtyngd,

deprimerad, ”håller 

jag på att bli tokig”

9 mån

el senare
En annorlunda, svår,

barnslig person

Ingen eller obetydlig

förändring

Depression, tvivel,

”fångad”

15 mån

el senare
Svår, barnslig,

beroende

Ingen eller obetydlig

förändring
Sorg

18-24 mån

el senare
Svår, barnslig,

beroende

Ingen eller obetydlig

förändring

Omorganisation,

emotionell/fysisk 
frigörelse

VI

I

II

III



Kognitiv träning - behandlingsmetoder

 Uppmärksamhet

 Visuospatiala funktioner inkl 
neglect och apraxi*

 Exekutiva funktioner

 Minne

 Afasi och social 
kommunikation

 Holistisk rehabilitering

Exekutiva

funktioner

Holistisk

rehabilitering

Problemlösning

och insikt

Visuospatiala

funktioner

Minne

Tal och social

kommunikation

Uppmärksamhet

Kognition

Emotion

Beteende



UPPMÄRKSAMHET

Innehåll: riktad intensiv träning + metakognitiva strategier

Syfte: återträna, kompensera, generalisera

Utvärdering: funktionsnivå, ej aktivitet eller delaktighet

Patientgrupp: stroke, TBI

Behandlingsmetoder:

 Attention Process Training, APT-metoden

 Time Pressure Management, TPM

 N-back

 Dynavision

 Datoriserad träning: CogMed QM (med coach)
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Uppmärksamhetsträning

Attention Process Training (APT I-III)
Sohlberg & Mateer

Diagnostiskt test – start och träningsnivå

Del 1 – för medelsvåra till lätta kognitiva 

funktionshinder

Del 2 – för lätta kognitiva 

funktionsnedsättningar



Delad upp-

märksamhet

Alternerande upp-

märksamhet

Selektiv uppmärksamhet

Bibehållen uppmärksamhet

Fokuserad uppmärksamhet

Vakenhet och alerthet

Uppmärksamhet 

- en funktion på 
flera olika nivåer
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Generaliseringsprogram

Exempel på generaliseringsaktivitet:

 Ihållande uppmärksamhet läsa

 Selektiv uppmärksamhet läsa + buss

 Alternerande uppmärksamhet mat + tvätt

 Delad uppmärksamhet anteckna under 

samtal
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VISUOSPATIALA funktioner

 Stroke, höger avsökningsträning, motorisk 
aktivering för vä-sidig 
neglekt; sent skede

 Stroke, vänster gest- och strategiträning vid 
apraxi*; akut skede

Behandlingsmetoder

 Visuospatial avsökning

 Bilduppfattning

 Kopiering

 Visuomotorisk koordination

 Neglect träning (CI-terapi)

Obs!

Specifik träning

v g körförmåga



EXEKUTIVA FUNKTIONER

 TBI, medelsvår/svår metakognitiva strategier

- problemorientering 

(emotionell reglering)

- självreglering, självkontroll

- efterkontroll

problemlösningsstrategier

- Time Pressure Management

- Stopp-tänk-handla

Postakut skede

Metakognitiva strategier även för minne, uppmärksamhet, neglekt



Exekutiv träning

 Initiera och sekvensera 

handlingar

Träning bristande 

impulskontroll

 Förbättra problemlösnings-

strategier 

Initiera och sekvensera handlingar

Initiera enkla handlingar

Metakognitiva tekniker

Självinstruerande strategier

Generaliseringsträning

Förbättra problemlösningsstrategier

(bryta ner problemet i 4 delar)

Generera målinriktade idéer

Systematisk och noggrann jämförelse 

av olika lösningar

Simultananalys av information från 

flera källor

Förbättra förmågan att dra slutsatser



MINNE

 mTBI: minnesstrategier och externa 
hjälpmedel

 Stroke/TBI: medelsvår, externa hjälpmedel 

t ex sökare

 TBI, svår: errorless learning för specifika 
uppgifter, ingen/begränsad 
generalisering

Notera! Förutsätter exekutiva färdigheter



Minnesträning

Användning av minnesbok

Användning av hjälpmedel, t ex 

larm eller sökare

 Kunskapsförmedling kring 

minne

 Förankring av de personliga 

förutsättningarna 

 Träna och diskutera användning



IT-baserade minneshjälpmedel

Larm i badrummet

Larm bredvid sängen

Armbandslarm

Larm vid kyl, frys, spis, kran 

Adjö-knapp

God natt-knapp



AFASI och social kommunikation

 Stroke, vänster kognitiv-lingvistisk terapi, 
tidigt och sent skede

 TBI social (pragmatisk) 
kommunikation

 TBI, stroke vä läsförståelse, formulera sig

tidigt och sent skede

Obs! behandlingsintensitet!!



Holistisk rehabilitering

 TBI, medelsvår/svår

Syfte: reducera kognitiva och funktionella 
nedsättningar

Innehåll: insatser på kognition, emotion och 
interpersonella aspekter

Utvärdering: förbättra återgång i samhällsliv, 
ökad självständighet i aktivitet och 
delaktighet



Neuropsykologisk rehabilitering 
- helhet

Barbara A. Wilson

 Kognitiva funktioner

 Emotioner

 Socialt samspel

 Beteende

 Inlärning, lärande

Yehuda Ben-Yishay

o Engagemang

o Medvetenhet

o Kontroll

o Accepterande

o Identitet



Very early rehabilitation, VER

 Apraxi efter vä stroke

 Visuospatiala nedsättningar (exkl neglekt) efter hö 
stroke

 Synfältsnedsättningar

 Riktad intensiv träning av minne-uppm-exe; TBI

 Intensiv kommunikationsträning post-stroke, <5 v

- gynnsamma faktorer: högre utbilding, bra ordflöde



Aktuella och framtida forskningsfrågor

Timing

Grad av intensitet

Funktionsnedsättning vs diagnos

Överföringseffekter

Prioritering



Tack för 

att ni lyssnade!


