
Kognitiv Ungdoms Rehabilitering      
och Träning

för föräldrar och ungdomar



Kognitiv rehabilitering

• Nyttan med intensiv klinikbaserad träning har 
ifrågasatts alltmer

• Stöd att genomföra träning i hem- och skolmiljö 
visar signifikant bättre resultat än individuell 
träning på klinik. Både kognitiv och fysisk 
förändring är större (Braga 2005)



Syftet med KURT

• KURT är ett kvalitets- och pilotprojekt
• Syftet var att uppnå förbättrad livskvalitet för 

barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada 
och deras föräldrar



Upplägg

• Internatträffar vid fyra tillfällen under två 
terminer för ungdomar med skallskada som vi 
utrett

• Föräldrarna deltog under första och sista träffen
• Pärm till alla att samla information i
• Hemuppgifter
• Uppföljning gjordes via videokonferens med 

föräldrar mellan träffarna



Deltagare
• Fem flickor i gymnasiet, 16-19 år
• 1½ - 4 år efter skadetillfället
• Sex föräldrar, fem mammor och en pappa
• Fyra från Västerbotten och en från Västernorrland



Screening av ungdomarnas 
symtom

• Alla besvärades av minnessvårigheter, trötthet, 
smärta, svårigheter att hitta ord.

• Fyra av fem hade dessutom yrsel, 
planeringssvårigheter och 
koncentrationssvårigheter.

• När de graderade sina symtom var två mest 
besvärade av smärta, två av minnesproblem och 
en av stress



Första träffen
(föräldrar och ungdomar i var sin grupp)

• Presentation, vad har hänt dig/din ungdom?

Information kring:

• Hjärnskador och vanliga konsekvenser
• Uttröttbarhet
• Stress och stresshantering

Varvades med aktiviteter och olika 
avspänningsövningar

• Varje ungdom fick tillsammans med föräldrar 
träffa barnneurolog för information kring sin egen 
skada



Uttröttbarhet – diskussion i gruppen

Vad gör mig trött? Vad händer med mig?

• Att vara i skolan 

• Dansträning 

• Rörig miljö

• Synintryck

• Ljudintryck

• Får huvudvärk 

• Minnet försämras när jag är trött 

• Humöret påverkas
- jag blir tyst
- jag tvärtänder
- jag orkar inte prata
- jag blir överpigg
- jag blir irriterad på

småsaker
- jag slåss
- jag blir ledsen på mig själv

för att jag inte orkar



Strategier/knep som kan hjälpa

• Gå till vilrummet på skolan
• Sova ca 10 minuter
• Äta/dricka för att få energi t ex frukt
• Använda hörselproppar (Finns musik-hörselproppar med flera steg att ställa 

in på musikaffärer t ex Musikanten i Umeå)
• Använda headset och lyssna på lugn musik på låg volym för att stänga ute 

rörig ljudmiljö. 
• Gå till ett tyst rum på skolan t ex biblioteket
• För att hjälpa minnet: Be läraren ge instruktioner/hemläxor redan i början 

av lektionen innan jag har hunnit bli för trött. 
• Undvika kompisar när jag är som tröttast
• Gå ut i skogen
• Gå ut och gå varje dag
• Ringa en kompis

• Gå och lägga sig



Andra träffen

• Koncentrationsförmåga
• Minnesförmåga
• Aktiviteter: lagade pizza, ansiktsbehandling, bad, 

avspänning.



Minnesstrategier (resultat 
av enkät till ungdomarna)

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Använder en timer, mobiltelefon, 
Handi för att komma ihåg något 5

Använder en rutin för att komma ihåg 
viktiga saker, exvis alltid packa väskan 
kvällen innan

3 2

Skriver listor med saker man ska göra 
eller köpa 1 1 1 2

Minnas tillbaka var man gick och vad 
man gjorde för att komma ihåg var 
man lagt något

2 2 1

Skriva dagbok eller ta foton av sådant 
du vill minnas 4 1
Gå igenom alfabetet en bokstav i 
taget för att se om det tänder ett 
minne av ett namn eller ord. 5

Skriva en lapp för att påminna dig 
själv eller använda almanacka 2 1 2

Organisera information du vill minnas i 
grupper, till exempel skriva ner det du 
vill handla utifrån vilken affär du ska 
handla på.

5



Tredje träffen

Samtal och diskussion:

• Hur förklarar man för andra?
• Känslomässiga reaktioner, hur sätter sig känslor i 

kroppen, när mår ungdomarna bra?
• Aktiviteter: Avspänning, taktil massage, målning, 

fridans, smyckestillverkning.



Fjärde träffen
(med föräldrar och ungdomar)

• Information kring livet efter gymnasiet: stöd i 
studier, arbetsliv, god man, aktivitetsersättning 
m.m.

• Information av representant från Hjärnkraft 
• Samtal om möjligheter till behandling i vuxenlivet
• Utvärdering
• Avslutning med tårttillverkning



Mätning före och efter KURT

Frågeformulär för utvärdering av varje träff samt 
en sammanfattande utvärdering vid sista träffen



Mål 1

Att barn/ungdomar och deras föräldrar får bättre 
förståelse för konsekvenserna av en förvärvad 
hjärnskada genom ökad kunskap

Föräldrars utvärdering av mål 1.
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Ungdomarnas utvärdering av mål 1.
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Mål 2
Att barnen/ungdomarna och deras föräldrar får 
bättre strategier/redskap att förbättra sin 
funktionsförmåga inom påverkade områden 
exempelvis minne, kommunikation, stresshantering, 
reglering av vila/aktivitet.

Föräldrars och ungdomars utvärdering 
av mål 2.
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Kommentarer från ungdomar
• Det har varit bra att träffa andra med 

hjärnskada. Och det blev lättare att acceptera.

• Jag har fått hjälp att förstå att det är okej att inte 
orka allt.

• Få träffa andra, höra deras problem. Se deras 
lösningar. Bra med blandning av föreläsning och 
aktivitet. 

• Kom inte ihåg vad vi har pratat om. Om man 
sitter för länge orkar jag inte lyssna. 

• Jag tyckte det var bra. ”Far hit och kolla!” skulle 
jag säga.



Kommentarer från föräldrar

• Svårt att fatta vidden av olyckan från början. Har 
fått hjälp med att se konsekvenserna av olyckan. 
Bra att se andra ungdomars skador. Får mer 
förståelse

• Visste inte så mycket om hjärnskador o påverkan 
före. Förstår bättre mitt barn nu när det gäller 
t.ex. uttröttning, koncentration och ljudkänslighet

• Hon var nog likgiltig från början, men den har 
påverkat henne positivt, både med information 
och att träffa dessa andra ungdomar

• Jag har också fått lite bättre självinsikt. Bra att 
prata med någon som förstår. Inte behöva 
förklara allt hela tiden



Mål 3

• Utveckla och pröva material och metoder som 
passar för kognitiv rehabilitering i grupp av 
ungdomar med förvärvad hjärnskada.

Vi har provat nya metoder och gjort erfarenheter som 
gör att vi vill fortsätta utveckla kognitiv rehabilitering 
i grupp för vår målgrupp.



–Det var positivt för både vuxna och 
ungdomar att få dela varandras 
erfarenheter.

–Teoripassen fungerade bra för föräldrar 
men var svårt för ungdomarna eftersom 
de var för långa. Mer interaktiva 
lektioner som gör ungdomarna delaktiga 
och mer alerta.

– Pärmen var ett sätt att samla   
information men USB-minne är mer i 
tiden. 



• Det saknades ett pass för ungdom 
och föräldrar tillsammans för att 
planera ett gemensamt mål för 
kommande period. Det tror vi 
underlättar att föräldrar kan stötta 
sitt barn på hemmaplan.



Utvärdering av videokonferens med 
föräldrar (4/6)
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Uppföljning efter 6 månader
• De har ändrat sina mål och anpassat dem efter 

sina förutsättningar
• Mer medvetna om sina problem
• Kunde reflektera kring sina humörförändringar 

som var kopplade till skallskadan
• Hittat sätt att hantera sitt humör- svårare att få 

förståelse från omgivningen



(Fortsättning…)

• Ser en tydligare koppling mellan problem och 
skallskada

• Förändringen har varit som en process - först blir 
man medveten, sen kan man ändra

• Alla har dragit ner på sina aktiviteter (sover mer, 
dragit ner på fritidsintressen, gör gymnasiet på 4 
år)

• Största vinsten att få träffa andra, se att alla är 
vanliga ungdomar med styrkor och svårigheter



Föräldrar, efter 6 månader:

• Deras förståelse för ungdomarna är bättre
• Har lärt sig att vänta ut – ha is i magen
• Om de stressar på ungdomarna så ökar bara 

svårigheterna
• Ser sambandet mellan skadan och 

beteendeförändringen



De 4 föräldrar och 4 ungdomar
som svarat på utvärderingen skulle 
rekommendera denna form av 
rehabilitering till andra.



Tack för er 
uppmärksamhet!




