Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden juni 2012 til november 2013.
Styret har i årsmøteperioden hatt ett kort møte i etterkant av årsmøtet 29/6-12, samt 3
samlinger: 18-19/10-12, 31/1-1/2-13 og 5-6/9-13. I tillegg til planlegging av årsmøtekurset
som alltid er en kjerneoppgave for styret, har følgende sentrale saker har vært behandlet:
1. Konstituering av nytt styre
Konstituering av det nye styret ble foretatt 18. oktober 2012 med følgende sammensetning og
funksjon:
Leder: Marianne Løvstad
Nestleder: Jens Egeland
Web-redaktør: Jan Magne Krogstad
Redaktør Facebookside: Anja Vaskinn
Kasserer: Rune Raudeberg
Styremedlemmer:
Jude Nicholas
Merete Glenne Øie
Pål Dåstøl
Thomas Mengshoel
Roar Glefjell
2. Sluttføring av The Changing Brain - INS/Nordic Oslo 2012.
INS Midyear Meeting og Nordic Meeting in Neuropsychology ble gjennomført fra 27-30 juni
2012 i Oslo på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Planlegging og gjennomføring av dette
møtet utgjorde et betydelig løft for foreningen. Møtet ble svært vellykket med et godt
program, godt oppmøte med ca. 890 påmeldte, og en svært god organisatorisk gjennomføring.
I denne styreperioden har man avsluttet INS-arrangementet økonomisk, og det fremgår av
foreningens reviderte regnskap for 2012 at NNF gikk med et netto overskudd på 479 569
NOK i 2012. Man har hatt god dialog med INS hele vegen, og det var enighet om en
fordeling av overskuddet av arrangementet der NNF mottok 60% av netto overskudd, mens
40% er overført INS. Alt i alt må man si at arrangementet har bidratt til å befeste det norske
nevropsykologiske miljøet på det internasjonale kartet, i tillegg til at det mobiliserte vårt eget
miljø i stor grad. Det var mange personer som deltok og bidrog til et vellykket møte, men
styret ønsker igjen å takke Erik Hessen, Anne-Kristin Solbakk og Venke Arntsberg Grane
særskilt for det betydelige arbeidet de la ned i INS Oslo 2012.

3. Internasjonalt samarbeid
a. The Federation of the European Societies of Neuropsychology (ESN). Erik Hessen
har som leder av NNF representert foreningen i styret i ESN. Siste ESN kongress ble
avholdt i Berlin i september 2013. Marianne Løvstad har nå gått in som NNFs
styremedlem i ESN, og Erik Hessen er valgt som president elect. Han vil da være
president elect i 2 år, hvorpå han blir sittende i ESN´s management committee i
ytterligere 4 år; 2 som president og 2 som avgått president. Erik Hessens kandidatur var
resultat av et fellesnordisk initiativ, og slik representerer hans lederskap et nordisk
tyngdepunkt i den europeiske foreningen. Se for øvrig hjemmesiden til ESN:
www.fesn.eu.
b. Nordisk samarbeid. Det er som tidligere mindre nordisk samarbeid enn vi skulle
ønske oss. Det ble avholdt en lunsj med representanter fra ledelsen i de nordiske
foreningene under INS Oslo 2012. Der ble man enig om at det tilstrebes deltakelse på
hverandres årsmøter. Rune Raudeberg representerte NNF på den danske foreningens
årsmøte i 2012 som ble arrangert 20-21.september i Nyborgstrand. I forbindelse med at
den danske foreningen feiret sitt 25 års jubileum i september 2013, deltok Marianne
Løvstad og Jens Egeland som gjester fra NNF.
c. Kombinert nordisk/europeisk møte i Tampere 2015. NNFs finske
søsterorganisasjon har ansvaret for å arrangere det europeiske nevropsykologiske møtet
i 2015. Konferansen vil bli lagt til Tampere, og arrangeres som et kombinert europeisk
og nordisk møte. NNF har støttet dette, men også signalisert at det vil være ønskelig at
et nordisk møte i 2017 da blir et rent nordisk møte, slik at man beholder tradisjonen
med regelmessige nordiske møter.
4. Samarbeid med NPF
NNF har siden 2009 vært organisert som en interesseforening innenfor NPF. Per i dag driftes
NNFs medlemsregister og regnskap av NPFs sekretariat. Dette fungerer nå utmerket.
Sekretariatet i NPF bistår også med registrering av deltakere og håndtering av betaling i.f.m.
årsmøtekursene til foreningen.
De to foreningene har god fortløpende kontakt og i tillegg avtale om årlig møte på
ledelsesnivå. Dette har ikke vært avholdt i 2013, men planlegges i 2014. I punkt 4
fremkommer at vi også har hatt godt samarbeid med NPFs nettredaktør vedrørende
omlegging av våre hjemmesider
På festspillkursene i Bergen i mai 2013 ledet Merete Glenne Øie og Erik Hessen som tidligere
år et to-dagers kurs om nevropsykologi for kliniske psykologer innen psykisk helsevern for
voksne.
5. Omlegging av spesialistordningen i klinisk psykologi
NPF har i perioden hatt en omfattende prosess der det er utarbeidet forslag til ny organisering
av de kliniske spesialitetene i psykologi. I hovedsak har prosessen hatt til hensikt å bidra til
færre spesialiteter, og mer fleksible løsninger der man i større grad en i dag har modulbaserte
spesialiteter med anledning til å fordype seg i noen grad på tvers. NNF leverte i nært dialog
med spesialistutvalget i klinisk nevropsykologi en høringsuttalelse i august 2012, der vi
argumenterte for å beholde et enhetlig spesialistløp i nevropsykologi. Disse innspillene ble
tatt til etterretning, og NNF opplever å ha fått gjennomslag for sitt syn. Marianne Løvstad har
deltatt i to ledersamlinger i NPF der dette har vært tema, i tillegg til at det har vært
fortløpende dialog med fungerende visepresident i NPF, Birgit Anderaa. Det endelige
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forslaget til ny spesialistordning behandles på NPFs landsmøte i november 2013, og NNF
forventer gjennomslag for en løsning i tråd med våre innspill.
6. Web-side og sosiale medier.
NNF lanserte i mai 2013 nye hjemmesider og en facebookside. Man har over lengre tid
planlagt en omlegging til NPFs nettplattform. NNF fremstår nå som en del av NPFs
hjemmeside, samtidig som vi er søkbare direkte. NPFs nettredaktør Per Halvorsen har ytt
svært god og profesjonell bistand i omleggingsprosessen. Styret opplever nå å ha en
hjemmeside der man har en sikrere teknisk drift, og hvor det er enklere og mer effektivt å få
lagt nye saker ut. Når det gjelder facebooksiden opplever vi at den har fungert etter hensikten;
relevant fagstoff, aktuelle hendelser og arrangementer, samt foreningsstoff kan legges ut på
sidene. Per oktober 2013 følger ca. 350 personer siden, og nyhetssaker når ofte det dobbelte.
Styret opplever facebooksiden som et nyttig tillegg til hjemmesidene, der det åpnes for mer
interaktiv kontakt med medlemmene og andre med interesse for nevropsykologi. Se her for
hjemmesiden (http://www.nevropsyk.org), og her for facebooksiden:
(https://www.facebook.com/NorskNevropsykologiskForening?ref=hl).
7. Nevropsykologi.
Mangeårig redaktør av Nevropsykologi, Maria Korsnes, gikk ut av styret i 2012, men påtok
seg å lede arbeidet med å få utgitt et nummer med stoff fra INS Oslo 2012. I det sittende
styret er det ingen som har ønsket å overta redaktørvervet. Vi har nå gjennom mange år
erfaring med at det er en tidkrevende og ensom oppgave å være redaktør, og Nevropsykologis
fremtid diskuteres i styret. Ett alternativ er å forsøke å arbeide med utvikling av den
vitenskapelige statusen til innlegg i tidsskriftet, og søke godkjenning som meritterende Nivå 1
tidsskrift. Dette ville åpnet en ny publikasjonskanal for norske nevropsykologer, men vil være
et langsiktig og møysommelig arbeid. Man kunne da se for seg en ansvarlig redaktør som
samarbeider med en vitenskapelig redaktør. Man kan også se for seg at man lager noe som
ligner mer på et nyhetsbulletin, og at man bare publiserte elektronisk. Styret vil videreføre
denne diskusjonen, men det kan se ut til at en videreføring av Nevropsykologi fordrer en
redaktør som rekrutteres utenfor styret.
8. Spørreundersøkelse blant norske nevropsykologer
Våre kolleger på Sunnaas sykehus; Anne-Kristine Schanke og Solrun Sigurdardottir, ble i
sommer invitert til å samarbeide om en survey-undersøkelse blant nevropsykologer i en rekke
sør-europeiske og latinamerikanske land, i tillegg til Skandinavia. Arbeidet ledes av dr. Juan
Carlos Arango-Lasprilla ved Universitetet i Bilbao. NNF ser svært positivt på utsiktene til å få
gode data som forteller oss hvor norske nevropsykologer arbeider, hvilke problemstillinger de
arbeider med, metodebruk etc. Det har utover høsten 2013 vært lagt ned et stort arbeid i å
tilpasse spørreundersøkelsen til norske og danske forhold. Dette har vært gjort i nært
samarbeid med nevropsykolog og forsker Anne Norup i Danmark. Marianne Løvstad og Jens
Egeleand har gått aktivt inn i dette arbeidet fra NNF sin side. Det har vært gjort mange forsøk
på å få også de svenske og finske foreningene med på dette arbeidet, da en fellesnordisk
undersøkelse vil kunne være svært interessant. Den finske foreningen har sagt seg interessert,
og det arbeides med å avklare om den svenske foreningen ønsker å delta. I Danmark er den
barnenevropsykologiske foreningen aktivt med, mens voksenforeningen har stilt seg potiiv til
å dele sine e-maillister, men har ikke selv gått direkte inn i arbeidet.
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9. Revisjon av veilederen i nevropsykologi
Veilederen i klinisk nevropsykologi ligger til grunn for vårt arbeid. Den nåværende veilederen
er imidlertid blitt noen år gammel, og styret i NNF har tatt initiativ til en revisjon av denne.
Det er satt ned en gruppe med følgende mandat for å arbeide med veilederen:
”Arbeidsgruppen har i mandat å utarbeide utkast til revidert veileder i klinisk nevropsykologi
innen NNFs årsmøte i november 2015 Den nye veilederen skal være informativ for potensielle
oppdragsgivere med tanke på hva som skal kunne forevntes etter en nevropsykologisk
vurdering, og den skal være retningsgivende for nevropsykologers praksis med hensyn til
adekvat valg av metodikk, samt fremstilling og formidling av resultater. Det er i dag stor
variasjon i praksis når det gjelder metodevalg, og ikke minst formidling av resultater fra en
nevropsykologisk undersøkelse. Gruppen har i oppdrag å føre en bred diskusjon rundt disse
temaene, og å ta sikte på å oppnå en samlende, men konkretisert beskrivelse av hva som
regnes som god praksis. Målet om en evidensbasert fagutøvelse skal ligge til grunn. Det er
ønskelig at prosessen frem til ny veileder sporer an til en åpen debatt blant norske
nevropsykologer ved at sentrale problemstillinger synliggjøres og deles med medlemmene i
relevante fora undervegs i arbeidet.”
Arbeidet ledes av Marianne Løvstad. Følgende personer er forespurt om å bidra, og alle har
takket ja: Jens Egeland, Knut Dalen, Heine Hagenberg, Anne-Grethe Urnes, Bjørg Øygarden,
Arne Gramstad, Jørgen Sundby, Roar Glefjell, Nils-Inge Landrø, Torill Ueland og Kristian
Køhn.
10. Jubileumsmøte 2016
I 2016 er det 20 år siden NF ble stiftet. Styret har begynt å tenke på dette arrangementet, og
vil etter årsmøtet i 2013 begynne planlegging av en storslått 20- års markering. Gode ideer fra
medlemmene tas imot med takk.

Styret i NNF, 1. november 2013
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