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Kursen syftar att ge fördjupade teoretiska och praktiska

kliniska och diagnostiska färdigheter i bemötande,

kunskaper i neuropsykiatrisk diagnostisk bedömning och
behandling vid riskbruk och beroendetillstånd (alkohol,
droger, narkotikaklassade läkemedel, spel och anabola
androgena steroider). Kursens ger fördjupade kunskaper
i underliggande genetiska, kliniska och neurobiologiska
mekanismer vid neuropsykiatri och beroendetillstånd
och täcker screening, tidig upptäckt och bedömning i
olika riskgrupper. Genom kursen får deltagaren ökade

kartläggning, utredning och behandling av neuropsykiatriska
tillstånd vid samtidigt beroendetillstånd, psykiatrisk
samsjuklighet och trauma.



• Underliggande mekanismer vid neuropsykiatri, beroendetillstånd

och psykiatrisk samsjuklighet.

• Utredning och vid psykiatrisk samsjuklighet

vid neuropsykiatriska tillstånd och beroendetillstånd.

• Läkemedelsbehandling neuropsykiatriska tillstånd och

beroendetillstånd.

behandling

vid

• Bedömning av neuropsykiatriska tillstånd

vid riskbruk, skadligt bruk och beroendetillstånd.

• Internationell konsensus kring screening,

utredning och behandling av adhd vid riskbruk

och beroendetillstånd.

• Klinisk relevans av förskrivet eller icke-medicinskt

bruk av narkotikaklassade läkemedel ink.

adhd-läkemedel inför och under neuropsykiatrisk

utredning.

• Värdera och motivera utredningsverktyg vid

neuropsykiatrisk utredning vid psykiatrisk samsjuklighet

och beroende.

Examinationen bedöms som godkänd/icke godkänd

och består av:

1. Muntlig redovisning av fiktivt fall gällande

neuropsykiatrisk utredning av vuxen med beroendetillstånd.

2. Skriftlig hemtentamen.
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Andra vetenskapliga artiklar kan tillkomma

• Fallbeskrivningar och kliniska handläggning.

• Gaming-beroende: Vad är det och hur behandlar man det?
• Spelberoende ur ett beroendemedicinskt perspektiv.
• Koppling mellan trauma och neuropsykiatri och beroendetillstånd.

• Grundläggande beroendelära. Hur hjärnan påverkas av droger på kort
och lång sikt.

• Doping och hjärnan: om psykologiska konsekvenser av androgena
steroider.

• Kliniska verktyg för upptäckt, värdering och bedömning av
riskbruk, skadligt bruk och beroende.
• Utredning och diagnostik av neuropsykiatriskt tillstånd vid skadligt
bruk och beroende.

• Drogers effekt på kognitiva funktioner i neuropsykologiska tester och
åldersrelaterade förändringar i samband med beroende.

• Att välja och värdera utredningsmetoder och moment vid komplexa
utredningar.

• Psykiatrisk samsjuklighet
risken för beroende.
• Somatisk samsjuklighet

och

differentialdiagnostik.
• Diagnostisering av neuropsykiatriskt tillstånd vid samsjuklighet.

differentialdiagnostik -Adhd och

och

• Icke medicinskt bruk av läkemedel, läkemedels
plats vid behandling av NPF och samsjuklighet.
• Psykologisk behandling vid samsjuklighet:
KBT, MI, CRA, A-CRA och CRAFT.

• Examinationstillfälle


