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Ansvarlig redaktør:

Det er utrolig gledelig å utgi en så spennende utgave av Nevropsykologi med blikk både bakover 
og framover i tid for nevropsykologi i Norge. Fremtidens fagutøvere blir støpt i disse dager, og det 
hviler et stort ansvar på de ansvarlige å få på plass fremtidsrettet undervisning og spesialiseringsløp 
for å inspirere dyktige psykologer å velge seg inn i våre rekker. Ja, vi trenger flere nevropsykologer 
i byene, men vi trenger også flere nevropsykologer ut i distriktene. Mesterveileder Knut Dalen (se 
intervju på side 36) viser oss hvordan en anerkjent  nevropsykologisk praksis kan etableres i en liten 
bygd langt utenfor allfarvei.  Her i innlandsområdet der jeg jobber og bor er det nevrologiske 
avdelinger og hukommelsesklinikker som ikke har en eneste fast ansatt nevropsykolog. Det er 
skrikende behov og et ønske om å ansette, men det er ikke nok kandidater. 

La oss få et godt system på plass for å få de beste fagutøverne som Norge kan veilede til nevro-
psykologisk fornuft; og som i neste omgang kan spre sin forståelse og kunnskap både til liten og stor 
i hver krik og krok i vårt langstrakt land, og i neste omgang langt over landets grenser.

Kjell.Tore.Hovik@sykehuset-innlandet.no   

Styreleder i NNF og vitenskapelig redaktør:

Ramune Grambaite ved NTNU har tatt et prisverdig initiativ til å kartlegge omfanget og 
innretningen av undervisningen i klinisk nevropsykologi ved de fire profesjonsstudiene i Norge. 
I artikkelen om dette i herværende nummer av Nevropsykologi problematiserer hun og hennes 
medforfattere fra hennes eget og de andre universitetene, at innretningen av studiene varierer 
en del. For å kunne bygge sømløst videre fra profesjonsstudiene til spesialistutdanningen er det et 
spørsmål om ikke opplæringen bør koordineres bedre nasjonalt. Et viktig spørsmål de tar opp er 
om ikke alle studenter bør involveres i minst en nevropsykologisk utredning eller pasientsak i løpet 
av studiet. Veksten i barnenevropsykologi, habilitering og gerontopsykologi reiser spørsmål om alle 
studier tilbyr tilstrekkelig omfattende opplæring i disse feltene som i klinikken er viktige fagfelt 
for nevropsykologer. I artikkelen utfordres vår forening til å være med på koordineringen av faget 
universitetene i mellom. Det er vi gjerne med på. 

Nevropsykologi har også med en artikkel som er et intervju med veteranene i faget. Her trekkes de 
store linjer opp, - de som har brakt faget fra et sært lite felt noen kalte fysiologisk psykologi til at 
begrepene nevropsykologi og kognisjon er allemannseie. 
  
 Jens.Egeland@siv.no.  
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ENGLISH SUMMARY

The discipline of neuropsychology has gone through a tremendous development, both in 
Norway and abroad. Hallgrim Kløve, the first Norwegian neuropsychologist, died in 2010. The 
other pioneers have either retired or are reaching the end of their careers. In 2016 the 
Norwegian Neuropsychological Association celebrated its 20th anniversary. This was an appro-
priate occasion to invite a selection of key senior members of the neuropsychological 
community to discuss the history and development of the discipline: How did it all begin? What 
has been accomplished so far? And what remains to be done? In addition to the interviewees, 
Jens Egeland and Marianne Løvstad were also present as current and former presidents of The 
Norwegian Neuropsychological Association, as was Martin Matre, a representative of the 
younger generation of neuropsychologists.

– en samtale mellom pionerer 
   i norsk nevropsykologi

Martin Matre: Psykolog, Sunnaas Sykehus

Marianne Løvstad: Spesialist i klinisk nevropsykologi og fagsjef i psykologi, Sunnaas Sykehus Førsteamanuensis II, 
Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Jens Egeland: Spesialist i klinisk nevropsykologi og forskningssjef ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling, 
Sykehuset i Vestfold. Professor II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Erik Hessen: Spesialist i klinisk nevropsykologi og sjefpsykolog, Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus. 
Professor II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Anne-Kristine Schanke: Spesialist i klinisk nevropsykologi og tidligere fagsjef i psykologi, Sunnaas Sykehus. 
Professor II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
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I løpet av noen tiår har klinisk nevropsykologi i 
Norge vokst fra å være et lite interessefelt som ble 
utviklet ved en håndfull sykehusavdelinger til å bli 
en etterspurt helsetjeneste i hele landet, kombinert 
med en sterk forskningsvirksomhet og akademisk 
forankring. Veksten i faget kjennetegner imidlertid 
hele den kliniske psykologien og har nok blant 
annet sammenheng med at Norsk Psykologforening 
allerede i 1958 utviklet verdens første spesialitet 
i klinisk psykologi etter modeller fra psykiatri og 
nevrologi (Strand, 2009). Nevropsykologien har 
vært sterkt påvirket av internasjonale impulser. 
Fagets vekst globalt illustreres ved at divisjonen 
for klinisk nevropsykologi, Society for Clinical 
Neuropsychology, nå er den største i den amerikanske 
psykologforeningen ("APA Division Profiles By Divi-
sion", 2017).

To historiske hovedlinjer 
Luria-tradisjonen 
Under annen verdenskrig ledet nevrokirurgen og 
psykologen Alexander Luria (1902-1977) et syke-
hus for nevrokirurgi og rehabilitering i Uralfjellene 
i Sovjetunionen, hvor det ble utviklet metoder 
for diagnostikk og behandling av ervervede 
hjerneskader. Luria utviklet teorien om en anato-
misk og funksjonell tredeling av hjernen i en 
impressiv og en ekspressiv del, og en for regulering 

av våkenhet (Luria, 1973). På bakgrunn av dette 
utviklet han en kvalitativ, fleksibel og single case-
orientert undersøkelsesmetode som ble standard-
isert og gjort internasjonalt tilgjengelig, blant annet 
av den nylig avdøde danske nevropsykologen Anne-
Lise Christensen gjennom boken Luria's neuropsy-
chological investigation (1975). Det norske fag-
miljøet har vært påvirket av Lurias arbeid gjennom 
samarbeid med Christensen, men også gjennom 
arbeidet til den polskfødte norske nevropsykologen 
Barbara Olsnes som var Lurias student i Moskva. 
I tillegg har det norske miljøet vært preget av den 
såkalte Boston Process Approach som særlig knyt-
tes til Edith Kaplan på slutten av 80-tallet (Kaplan, 
1988). Inspirert av Luria utviklet hun en metode 
for å måle mentale delprosesser fremfor å fokusere 
på kognitive endepunkter eller samleskårer. I dag 
kalles dette den kvantifiserte prosesstilnærmingen, 
og metodene fra denne tradisjonen er i dag sentrale 
i norsk nevropsykologi (Egeland mfl., 2016).

Halstead-tradisjonen
Før Lurias arbeid ble kjent i Vesten foregikk en 
utvikling i USA som skulle få stor internasjonal inn-
flytelse. I årene fra 1935 etablerte psykologen Ward 
Halstead (1908-1968) i samarbeid med nevrologer 
og nevrokirurger ved universitetet i Chicago et 
psykologisk laboratorium med det formål å utvikle 
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SAMMENDRAG 

For 50 år siden, på 1970-tallet, var norsk nevropsykologi i startgropen og besto av en håndfull kliniske 
psykologer. Siden da har kunnskap knyttet til forholdet mellom hjerne og atferd gjennomgått en voldsom 
utvikling.  Norsk Nevropsykologisk Forening markerte sitt 20 årsjubileum i 2016 og teller i dag over 400 
medlemmer. Den som etablerte fagfeltet i Norge, Hallgrim Kløve, døde i 2010. De andre norske pionerene 
har enten gått av med pensjon eller er på oppløpssiden av sine karrierer. Tiden var nå moden for å samle 
et utvalg sentrale seniorer og trekke opp noen lange linjer: Hvordan begynte det hele? Hva har man 
utrettet til nå, og hva gjenstår? En dag i oktober 2016 møttes noen sentrale fagpersoner på Oslos tak, på 
Lysebu konferansesenter, for å snakke om viktige utviklingstrekk i norsk nevropsykologi. Andre nevro-
psykologer kunne utfylt bildet ytterligere, men i denne omgang valgte vi å samle noen personer for å få 
deres fremstillinger. I tillegg til intervjuobjektene, var Jens Egeland, Marianne Løvstad og Martin Matre til 
stede, de to første nåværende og forrige leder av Norsk Nevropsykologisk Forening, og Martin som repre-
sentant for den yngre garde av nevropsykologer med interesse for den historiske utvikling av fagfeltet.
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metoder for å identifisere skader og sykdommer 
i hjernen. Testbatteriet som ble utviklet ga mål på 
logisk analyse og abstraksjonsevne, men også på 
psykomotorisk funksjon og håndmotorisk hurtighet 
(Halstead, 1947). Testing av enkle funksjoner slik 
var nytt og møtte kritikk fra mange psykologer 
(Reed, 1985). Halsteads mest kjente elev, Ralph 
Reitan, fortsatte imidlertid arbeidet med å videre-
utvikle Halsteads testbatteri ved universitetet i 
Indiana i perioden fra 1950 til 1970. 

Hvis man skal sette et konkret startpunkt for norsk 
nevropsykologi er sannsynligvis det mest treffende 
tidspunktet da Hallgrim Kløve sluttet seg til Reit-
ans Indiana-gruppe i 1954 (Reed, 1985). Kløve ble 
cand.psychol. i 1952, og inspirert av Ward Halsteads 
arbeid gjorde han seg sine første erfaringer med 
nevropsykologisk metode da han etter endt studie 
hadde praksis på Nevrologisk avdeling på Rikshos-
pitalet under professor i nevrologi Monrad-Krohns 
ledelse. Der arbeidet han sammen med psykologen 
Einar Løchen som forble ved avdelingen i mange 
år og fortsatte sitt virke som klinisk nevropsykolog 
frem til 80-tallet. Kløve fikk betydelig innflytelse 
på utviklingen av det som skulle bli kjent som 
Halstead-Reitan batteriet. Denne metoden skilte 
seg vesentlig fra Lurias teori-drevne og kvalitative 
utredning i det at den i større grad var basert på 
standardiserte, kvantitative metoder der pasienters 
testprestasjoner ble sammenlignet med normgrup-
per. Kløve og medarbeidere var blant de første som 
viste at psykologiske atferdstester var mer sensi-
tive for å oppdage hjerneskader enn en klinisk 
nevrologisk undersøkelse. Indiana-gruppen var de 
første som viste sammenhengen mellom laterali-
sering av skade og utfall på evnetestbatteriet WAIS. 
Dette er barnelærdom i dag, men i 1955 vakte 
dette arbeidet stor internasjonal interesse (Reitan, 
1955). I 1962 fikk Kløve tilbud om å etablere et 
eget nevropsykologisk laboratorium ved University 
of Wisconsin. I 1971 kom han tilbake til Norge, og 
ble landets første professor i nevropsykologi ved 
universitetet i Bergen. Der bygget han opp klinisk 
nevropsykologi som fag og utviklet et poliklinisk til-
bud i regionen. Fra denne tiden er han særlig kjent 
for sitt pionerarbeid med nevropsykologiske under-
søkelser av barn med ”Minimal Brain Dysfunction” 
(MBD) (Aarskog et al., 1977; Kløve, 1987), nå kjent 
som ADHD, og han bidro i høy grad til å øke for-
ståelsen for disse barnas vansker. Hans internasjon-
ale posisjon understrekes ved at han var president i 

The International Neuropsychological Society (INS) 
i perioden 1987-1988. For Kløves egen omtale av 
sitt virke, se intervju med Bast-Pettersen, 2004. 
Kløve rekrutterte raskt inn Tor Løberg og Bjørn 
Ellertsen, som begge dessverre er gått bort. I tillegg 
til å opprette Institutt for klinisk nevropsykologi i 
Bergen opprettet dette miljøet veiledningsgrupper 
over hele landet og hadde således stor betydning 
for utbredelsen av nevropsykologi utenfor de store 
byene.

Deltakere i dette intervjuet 
Det er gått over 60 år siden Hallgrim Kløve la ut på 
en reise han neppe ante hvor skulle føre faget. 
Inspirert av Kløve var Grete Bryhn, Helge Bjørnæs 
og Ivar Reinvang de første nevropsykologer på 
1960- og 70-tallet i Norge. Senere, fra 80- og 90-
tallet, arbeidet professorene Arnstein Finset, Kjetil 
Sundet, Erik Hessen, og Anne-Kristine Schanke på 
Østlandet, mens professor Knut Dalen og psykolog-
spesialist Kari Troland var blant dem som løftet 
arven videre etter Kløve i Bergen. Det er disse 
personene som inngår i intervjuet.

Grete Bryhn forteller at det var lite fokus på nevro-
psykologi ved norske sykehus da hun begynte på 
Nevrokirurgisk avdeling på Ullevål i 1965 under 
ledelse av nevrokirurgen Kristian Kristiansen. Han 
var opptatt av nevropsykologi etter å ha besøkt 
epileptologen Wilder Penfield i Montreal, hvor også 
nevropsykologen Brenda Milner arbeidet. 
«Begrepet nevropsykologi ble vanligere senere», 
forteller hun. «Jeg brukte nok begrepet fysiologisk 
psykologi om det jeg gjorde». En av Gretes første 
oppgaver var fysiologiske undersøkelser av bevis-
stløse pasienter med store hjerneskader, hvor hun 
blant annet brukte mål på hudledningsevne (skin 
conductance), lenge før diagnosekriterier for veg-
etativ og minimalt bevisst tilstand var etablert. Hun 
fikk også opplæring i å utrede kognitive følgevirk-
ninger etter hjerneskader av Hallgrim Kløve, som 
av og til var i Norge. «Det jeg lærte av Halgrim var 
ikke medisin eller fysiologi, det var psykologi,» sier 
hun: «Det var starten på en nevropsykologi man 
vil kunne kjenne igjen i dag». Grete forteller at hun 
forsøkte å bidra til at Kløve kunne bli sjefpsykolog 
ved en egen nevropsykologisk avdeling ved Ullevål, 
tilknyttet et professorat ved Universitetet i Oslo. 
Men slik skulle det ikke gå. For en nærmere frem-
stilling av pionertiden vises til Bryhn (2008).

     Historiske røtter
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Samme år som Kløve fikk sitt professorat i Bergen 
spurte Grete Helge Bjørnæs om han kunne tenke 
seg å overta hennes stilling ved Nevrokirurgisk 
avdeling ved Ullevål. I likhet med Grete hadde også 
Helge ønsket å studere medisin, interessene hans 
lå mellom psykologi, medisin og psykofysiologi. 
Han forteller at overlege Kristian Kristiansen, som 
hadde ansatt Grete, «bør få en liten statue innen-
for fagfeltet vårt på grunn sin interesse for nevro-
psykologi.» Helge gjennomførte nevropsykologiske 
undersøkelser av pasienter som skulle opereres 
ved Nevrokirurgisk avdeling. Hensikten var å loka-
lisere tumor eller lesjoner i hjernen. Dette ble gjort 
i flere internasjonale miljøer, men var nytt i Norge. 
Helge trekker frem betydningen av Barbara Olsnes’ 
arbeid ved Nevrokirurgisk avdeling etter at hun 
kom dit i 1974: «Barbara fortjener honnør for det 
hun brakte inn i norsk nevropsykologi, ved å intro-
dusere Lurias kliniske og intuitive måte å tilnærme 
seg hodeskader.» 

Før 1980-tallet hadde man ingen god måte å 
avbilde hjernen, og nevropsykologi ble brukt for 
å avklare hvor i hjernen en skade satt. Helge: «Vi 
var jo like gode til å lokalisere vi som EEG og luften-
cephalografi, som var det man hadde av hjerneav-
bildningsmetoder på den tiden». Når man som Helge 
undersøkte pasienter der man kirurgisk ville fjerne 
startpunktet for en behandlingsresistent epilepsi, 
er lokalisasjon av funksjon og skade vesentlig enten 
det vurderes med nevropsykologiske metoder eller 
med metoder for måling av sammenhengen mellom 
hjerneaktivitet og kognisjon, slik som EEG, WADA-
testing eller funksjonell MR. «Kognitive funksjoner 
kan sitte overraskende til i enkeltindividers hjerne», 
sier han. Helge påpeker at nevrokirurgene har all 
grunn til å være opptatt av lokalisering av funksjon 
i forkant av operasjoner: «De bestreber seg på å 
unngå å skade flere kognitive funksjoner enn nød-
vendig. Og det er fremdeles aktuelt.» Knut minnes 
et foredrag der Kenneth Adams, en fremtredende 
amerikansk nevropsykolog, kommenterte på ut-
viklingen av CT og MR. «Adams vokste opp ved en 
bilfabrikk i Detroit. Han sa at når du tar CT eller MR, 
så er det som å åpne panseret på bilen, og kikke på 
motoren som ligger der. Men nevropsykologi, det er 
når man prøvekjører bilen. Det er ikke overflødig å 
gjøre funksjonsdiagnostikk selv om man vet nøyaktig 
hvor skaden sitter.» Grete kommenterer at hun opp-
fatter at hele diskusjonen om lokalisering versus 
funksjonsvurderinger er sekundær til hvor folk 

faktisk arbeider, både før og nå: «Når man opererte 
på nevrokirurgisk avdeling på 60-tallet, ville man 
gjerne få en mer nøyaktig beskrivelse av skadene. På 
fysikalsk-medisinsk avdeling hvor jeg også jobbet, 
var det et tverrfaglig team som derimot var interes-
sert i funksjon og behandlingsplanlegging. Avhengig 
av hvor vi arbeider, har vi en samfunnsmessig bes-
tilling vi må forsøke å svare på.» Grete fremhever 
dermed at det alltid er de de kliniske problemstill-
ingene som er avgjørende for valg av metode og 
utredningsstrategi, da som nå. 

Ivar Reinvang begynte å studere psykologi ved 
Universitetet i Oslo omtrent samtidig som Grete 
begynte på Nevrokirurgisk avdeling. Han trodde 
lenge han skulle bli sosialpsykolog, men så endret 
han kurs: «Jeg var filosofisk interessert og opptatt 
av språk og tenkning. Men jeg var skeptisk til at man 
kunne finne ut noe om dette ved å bare sitte og tenke, 
man måtte ha noe empiri. Det var bakgrunnen for 
at jeg ble satt i kontakt med Grete Bryhn av tidligere 
professor Holger Ursin og begynte som hennes stu-
dent på Ullevål. Her lærte jeg testing, hovedsakelig 
med Halstead-batteriet. Samtidig gjorde jeg lyd-
opptak av pasienter med språkproblemer og skrev 
hovedoppgave om det.» 

Ved endt studie i 1969 ble Reinvang bedt av over-
lege Kristiansen ved Nevrokirurgisk avdeling om å 
lede en satsning på rehabilitering av slagpasienter 
med språkvansker som skulle etableres på Sunnaas 
sykehus. Han fikk stipend for å reise ut og spesial-
isere seg ved Massachusetts Institute of Technology, 
hvor professor i psykologi Hans-Lukas Teuber nylig 
hadde etablert det som i dag heter Department of 
Brain and Cognitive Sciences, et av de første labo-
ratoriene med en tydelig kognitiv nevrovitenska-
pelig profil. Da Ivar vendte tilbake i 1973 etablerte 
han Nasjonalforeningens institutt for Afasi og 
Hjerneslag ved Sunnaas sykehus: «Det ble et litt 
hardt møte med virkeligheten, for å si det sånn, der 
var det ikke plass for en mer filosofisk tilnærming. 
Men i løpet av den tiden ble det etablert et psykolog-
miljø på Sunnaas. Arnstein kom inn i bildet i 1978, 
som klinisk psykolog. Jeg hadde også en stipendiat-
stilling jeg kunne besette. Der kom Kjetil inn, i 1980.»

 Historiske røtter
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Tiden etter 1980: Befestning av sykehuspsyko-
logenes rolle, økte anvendelsesområder og økt 
profesjonalisering
Arnstein hadde bakgrunn fra sosialpsykologi, men 
møtte Ivar som hadde en ledig stilling på Sunnaas. 
Kjetil hadde planlagt å studere realfag, kjemi og 
matematikk, men ble fanget av Schjelderups in-
nføringsbok i psykologi (Schjelderup, 1977). Han 
synes psykologien på den tiden var politisert og dif-
fus, mens «det sjarmerende med nevropsykologien 
var at det var målbare fenomener». Før han kom til 
Sunnaas hadde han hatt sin hovedpraksis hos Grete 
på Haukåsen skole og barnehage i 1977-78 og 
deltok i arbeidet som ble Gretes studie av barn med 
traumatiske hjerneskader (Gulbrandsen, 1984). 
Sammen utviklet Ivar, Kjetil og Arnstein, inspirert 
av blant andre Kaplan, testbatterier som kunne 
kartlegge sentrale kognitive funksjonsområder 
på en tidseffektiv måte med vekt på profilskårer 
fremfor samleskårer. Norsk Grunntest for Afasi 
(NGA) ble utgitt i 1980 (Reinvang og Engvik, 1980), 
med en målsetting om å forstå arten av vansker 
heller enn kun å kvantifisere grad av språksvikt. I 
tillegg utviklet man Nevropsykologisk Grunntest, 
NPG (Sundet, 1991), for å kartlegge fokale utfall 
etter slag og hjerneskader og Arnstein utviklet 
et eget testbatteri for personer med traumatiske 
hjerneskader. Ivar sier: «Det er en helt annen 
problemstilling når du har pasienter som du vet har 
hjerneskader og også omtrent hvor skaden sitter. Det 
interessante da er ikke om det foreligger en organisk 
skade eller å lokalisere den, men å få meningsfull 
informasjon om denne skaden.» Arnstein bekrefter: 
«Det var mer vurdering av funksjon og rehabiliter-
ingsråd.»

Arnstein utdyper videre at internasjonal nevro-
psykologi gradvis fokuserte mer på intervensjon 
og rehabilitering. Han deltok på flere av de første 
amerikanske konferansene om kognitiv rehabiliter-
ing på 80-tallet og bidro til å implementere denne 
kunnskapen på Sunnaas sykehus. Anne-Kristine 
kom til Sunnaas i 1989, og overtok som sjefpsykolog
 i 1992. Hun hadde arbeidet i PP-tjenesten i Oslo, 
hvor Grete da var eneste nevropsykolog blant 40 
psykologer, og kom inn i nevropsykologien med et 
bredt interessefelt innen klinisk psykologi, som har 
preget hennes virke klinisk så vel som 
vitenskapelig. 

I Bergen var Knut og Kari blant arvtagerne etter 
Kløves arbeid. Knut begynte på psykologstudiet i 
1976: «Etter hvert ble jeg veldig interessert i psyko-
fysiologi og begynte som vit. ass. i et psykofysiolo-
giprosjekt hvor jeg hadde sjansen til å spesialisere 
meg innen nevropsykologi. Der hadde jeg Hallgrim 
som veileder, og det var jo som å komme rett i 
gullgruven». Kari begynte som testassistent og 
sekretær for Hallgrim Kløve i 1977, og ble etter full-
ført profesjonsstudium universitetsstipendiat med 
ansvar for validering av personlighetsinventorier, 
hvor (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2) 
MMPI-2 den gang var vanlig å bruke som del av 
nevropsykologiske undersøkelser i Bergen. Se-
nere har hun vært i det yrkesmedisinske feltet, og 
bidratt til å bygge opp nevropsykologi ved NTNU, 
sammen med Hallgrim Kløve, Ole Bosnes og Randi 
Gimse. I 2002 ble Knut Hestad fast ansatt som pro-
fessor i klinisk nevropsykologi ved NTNU.

I mange år var den såkalte «Bergens-tradisjonen» 
kjent for å bruke vesentlig mer omfattende testbat-
terier enn man gjorde på østsiden av vannskillet. 
Knut forklarer dette med at man hadde bygget opp 
en ren universitetsklinikk som ikke var påvirket 
av sykehusenes krav til effektivitet og pasient-
gjennomstrømning. Knut fremhever at man i dag 
i større grad kartlegger ressurser og ikke bare 
skadediagnostikk. Det kan være å bidra til spesial-
pedagogiske tiltak for barn eller kartlegge restar-
beidsevne og alternative jobbmuligheter for NAV. 
Når det konkret gjelder metodebruk eksemplifis-
erer han at barnetesten NEPSY (Korkman, Kirk & 
Kemp, 1998), utviklet av den finske nevropsykolo-
gen Marit Korkman, er mye mer ressursorientert 
enn de gamle Halstead-testene. 

Kjetil vektlegger tre forhold vedrørende metode-
bruk som ble viktig i hans arbeid fra slutten av 
80-tallet. «Det ene var at det ble viktig å høyne 
målbarheten i testene, fordi mange av pasientene 
ikke hadde en nevrologisk sykdom. For det andre ble 
malingering, eller validitetsvurderinger, relevant. 
Det tredje momentet i min karriere har vært ut-
fordringen med å finne metoder som er tålbare for 
pasienter med psykoselidelser.» 

Erik begynte å studere psykologi i Århus midt på 
70-tallet. Han begynte på medisin, men leste også 
psykologibøker, og bestemte seg for å bytte studie. 
Anne-Lise Christensen var lærer ved Psykologisk 
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Institutt i Århus, og en av de første pensumbøkene 
var Lurias The Working Brain. «Da var det gjort», 
forteller han. Som ung psykolog har Erik gått i 
veiledning både hos Grete og Hallgrim og ble derfor 
påvirket både av Oslo- og Bergenstradisjonen, i 
tillegg til Luria-tradisjonen. Han påpeker at trenden 
mot å benytte kortere testbatterier ikke represen-
terer et særnorsk fenomen: «Det er en utvikling som 
er veldig internasjonal. Jeg kjenner jo mange av de 
opprinnelige Halsteadianere i USA, og det er flere 
tiår siden de sluttet med disse lange undersøkelsene.» 
En ny norsk testbruksundersøkelse i Norden 
bekrefter at flertallet av norske nevropsykologer 
benytter fleksible testbatterier som varierer avhen-
gig av problemstilling og pasientgruppe (Egeland 
m.fl., 2016). 

Kjetil påpeker: «Hjernen kom i fokus på helsepolitisk 
hold i overgangen 80-90 tallet. Utviklingen, først og 
fremst i USA, om å rette fokuset mot de kognitive 
sidene ved alvorlig sinnslidelse fikk et sterkt ned-
slagsfelt i Norge. Sporet med schizofreni og affek-
tive lidelser har virkelig tatt av og det fulgte masse 
forskning med.» Han trekker frem Bjørn Rishovd 
Rund og Nils Inge Landrø som foregangspersonene 
på dette feltet.
Helge kommenterer til dette: «Men barna med 
hodeskader glimret i mange år med sitt fravær. Man 
tenkte at deres hjerner var så plastiske, og dermed 
tålte hodeskader så godt, at det ikke var noe prob-
lem. En av de aller første som viste gjennom forskn-
ing at dette faktisk var et problem, var Grete.» 
«Jeg tror det vakte forbløffelse,» sier Grete.
 «Ja, man likte ikke å høre at dette var et problem», 
sier Helge. ”Det var faktisk ikke før, jeg tror det var 
i 1995, at en kongress i USA ofret tid på hodeskader 
hos barn. Nå er det blitt stuereint å snakke om.» (Se 
for øvrig Bryhn, 2008, forfatternes anm.) Sett fra 
rehabiliteringsperspektiver sier Marianne: «Og 
enda ligger jo behandlingstilbudet til barn med traum-
atiske hodeskader langt, langt bak de voksnes.» 

Formalisering av faget
Psykologloven ble vedtatt av Stortinget i 1973, 
hvilket ga norske psykologer med cand.psychol. ek-
samen en profesjonsbeskyttet tittel. Helge påpeker 
at han ikke tror nevropsykologi ville kunnet utvikle 
seg som det har gjort både i sykehusene og i andre 
virksomheter uten spesialistordningen som kom 
i 1987. Spesialistordningen i klinisk psykologi ble 
delt inn i fordypningsområder, herunder klinisk 

nevropsykologi, som gjorde det mulig å utdanne 
nevropsykologer. En utfordring var imidlertid at 
de som jobbet i feltet var få, der flere hadde mye 
erfaring, men ikke en formell spesialistutdanning. 
Man valgte imidlertid å godkjenne en del sen-
iorer i 1987. Tidlig på 90-tallet var det bare 10-12 
godkjente spesialister, og et nytt fagutvalg fikk i 
oppdrag å formulere reglementet for spesialistord-
ningen i nevropsykologi. I 1993 ble Kari ny leder av 
utvalget. Frem til da hadde Arnstein vært medlem 
av utvalget og nå kom også Erik med, begge var 
nyslåtte spesialister. Erik forteller: «Vi var opptatt 
av å lage strenge regler som sikret at kandidatene 
skaffet seg solid kunnskap om selve grunnpilaren 
i faget, nemlig klinisk nevropsykologi i forbindelse 
med de viktigste nevrologiske sykdommene og 
skadene. Dette var og er kunnskap som man kun kan 
erverve ved et lite antall spesialinstitusjoner i Norge. 
Vi erkjente at dette ville være lite gunstig, og for å 
bøte på det måtte vi finne på muligheter for dispen-
sasjon fra reglene, som likevel sikret høy kvalitet. 
Ideen var man skulle kunne skaffe seg tilstrekkelig 
erfaring med pasienter med ulike hjerneorganiske 
tilstander gjennom hospiteringsordninger og omfat-
tende veiledning. Dette klarte man, og i løpet av det 
neste 10-året godkjente vi praksis- og veiledningsk-
rav til mer enn 100 utdanningskandidater i nev-
ropsykologi.» Senere har utviklingen rullet videre. 
Man har i dag et solid og populært spesialisering-
sprogram og det er i dag mer enn 300 spesialister i 
nevropsykologi og ca. 100 under spesialisering.

På 90-tallet ble det tatt initiativ til å opprette Norsk 
Nevropsykologisk forening. Anne-Kristine var en av 
initiativtakerne: «Det var et sterkt ønske fra flere om 
å få det til. De toneangivende seniorene nasjonalt, 
herunder Helge, Kjetil, Ivar og Hallgrim mfl, stilte seg 
bak initiativet, og deltok i et forberedende møte på 
Rikshospitalet». I 1994 ble det avholdt et nasjonalt 
møte på Rikshospitalet, hvor 60 psykologer møtte, 
og hvor Hallgrim, Ivar, Kjetil og Robert R. Bornstein, 
generalsekretær i International Neuropsychological 
Society (INS), holdt foredrag. Ivars foredrag: «Klin-
isk nevropsykologi: Status og utfordringer» (Rein-
vang, 1997) ble senere tildelt Bjørn Christiansens 
minnepris som beste artikkel publisert i Tidsskrift 
for Norsk Psykologforening i 1997. Det ble nedsatt 
et interimstyre som forberedte stiftelsesmøte hvor 
bl.a. Kari og Erik deltok. Stiftelsesmøtet ble holdt 
19.-20. april 1996 på Vettre konferansesenter med 
70 psykologer til stede, med Hallgrim Kløve som 
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leder og Anne-Kristine som nestleder. «Forening-
en representerte en ‘bridge over troubled water’» 
sier Anne-Kristine. Fordi det var så viktig å bygge 
bro mellom miljøene ble det på de første årsmø-
tene lagt opp til felles drøfting av kasuistikker fra 
Bergens- og Oslomiljøet. Kjetil ser tilbake: «Fores-
tillingene om forskjellene mellom miljøene i Oslo 
og Bergen var større enn de viste seg å være når 
det kom til stykket.» I de påfølgende 20 årene har 
foreningen utviklet seg til å bli avgjørende for ved-
likehold og utvikling av kvaliteten i norsk nevrop-
sykologi. Erik, som var leder av foreningen i elleve 
år uttrykker det slik: «Foreningen har vært et viktig 
lim og et veldig viktig forum for det norske nevro-
psykologiske miljøet de siste tyve årene. Vi har hvert 
år bragt inn de beste fagfolkene og foreleserne innen 
feltet verden har å by på. Vi har fått dem som venner 
og de har på mange måter blitt en del av det norske 
miljøet.»

Ivar understreker at det tette forholdet mellom aka-
demisk og klinisk virksomhet har vært særlig sterkt 
i nevropsykologien: «Bare se hvor mange som har 
doktorgrader rundt bordet her. Det er jo unntaket 
at man ikke har det.» Arnstein mener det var viktig 
at de første pionerene var sterkt akademisk orien-
tert: «Jeg tenker særlig på Hallgrim, og på deg Ivar. 
Nettopp fokuset på å kombinere forskning og klinikk, 
synes jeg er helt eksepsjonelt i norsk nevropsykologi. 
Fokuset på forskning har bidratt til den store inter-
nasjonale kontaktflaten til norsk nevropsykologi.» Et 
sterkt akademisk tyngdepunkt i faget har vedvart. 
Kjetil påpeker at det er naturlig å fremheve Kenneth 
Hugdahl, som har betydd mye for klinisk praksis 
på tross av at han selv primært har gjort mer basal 
forskning knyttet til hjerneavbildningsmetodikk. 
Hallgrim Kløve var en av fire initiativtagere til det 
Nordiske samarbeidet som startet med den første 
Nordiske kongressen i nevropsykologi i Helsinki 
i 1982. På dette tidspunktet var det bare Finland 
som hadde en egen nevropsykologiforening, Dan-
mark fikk sin i 1988, og Sverige i 1989, alle før oss i 
Norge. 

Et vesentlig bidrag til den akademiske utviklingen 
var opprettelsen av flere professorater i nevro-
psykologi. Ivar forteller om sin ansettelse ved 
Psykologisk Institutt i Oslo i 1993: «Bakgrunnen 
for å utlyse et professorat var at to av de gamle 
høvdingene hadde gått av, Ragnar Rommetveit og 
Per Saugstad. Det var uenighet i Oslo om man skulle 

ha en akademisk stilling i klinisk nevropsykologi, 
noen mente vel at dét kunne man overlate til Bergen. 
Men jeg fikk stillingen.» I Tromsø ble klinisk nevro-
psykologi etablert som fagområde da profesjons-
studiet i psykologi ble opprettet der i 1987, med 
Knut Waterloo som den første vitenskapelig ansatte 
fra 1991. I Stavanger var man tidlig ute i BUPA og 
Habiliteringstjenesten med flere nevropsykologer 
fra slutten av 80-tallet. På voksenfeltet etablerte 
nevropsykologer seg både ved nevrologisk avdeling, 
og litt senere i rehabiliteringsfeltet. Bjørn Ellertsen 
var den første nevropsykologen i Stavanger med 
professorat ved Høgskolen i Stavanger fra 2001. 
Høgskolen ble universitet i 2005 hvor Kolbjørn 
Brønnick i dag er professor i nevropsykologi.

De store spørsmålene: Hva har man 
oppnådd og hva gjenstår?
Deltakerne ble avslutningsvis spurt om hva de 
mener er fremtidens utfordringer i faget. Helge 
reflekterer rundt nevropsykologiens mulige bev-
egelse inn mot normalpsykologien hvor han nevner 
forskning om stress i lys av ny kunnskap om plas-
tisitet og hjernens utvikling gjennom livsløpet: 
«Dette med plastisitet og hvordan hjernen utvikler 
seg eller stagnerer i samspill med miljøet har interes-
sert meg. Man vet at stress er nevrotoksisk. Å mot-
arbeide stress i yrkeslivet og i mange sammenhenger, 
det er nevropsykologisk veldig viktig. En epileptolog 
sa at lykke var det beste antiepileptikum og det er 
helt sant. Folk som er glade og har det bra har langt 
færre epileptiske anfall enn de som er stresset.» 
Kjetil påpeker også hvordan nevropsykologien i 
større grad inngår som del av bredere fagfelt, og at 
man også forskningsmessig ikke bare opererer med 
svikt ved nevropsykologisk testing, men også befat-
ter seg mer med funksjon og deltakelse i dagliglivet: 
«Man snakker ikke om nevropsykologi i psykose
forskningen, men om nevrokognisjon. Videreutvikl-
ingen av nevrokognisjon, eller nevropsykologi, er 
sosialkognisjon. Man tar det et skritt videre, hakket 
nærmere dagliglivsfungering.»

Anne-Kristine reflekterer ut fra sin erfaring fra 
rehabiliteringsfeltet: «I en behandlingskontekst 
er utfordringen å klare å individualisere mer, og 
anerkjenne at personer har ulike forløpsformer som 
ikke er relatert til alvorlighetsgrad av skade alene. 
Innen hjerneskadefeltet har vi tenkt at et hode er et 
hode, der en skade gir visse følgetilstander over tid. 
Men longitudinell forskning viser at det avgjørende 

     Historiske røtter



11

er ikke skaden alene, men at mange andre forhold 
ved personen bidrar. Det gjelder også for andre 
nevrologiske tilstander. Det er også utfordrende 
å oversette evidensbasert kunnskap slik at det får 
klinisk nytteverdi for enkeltpasienter.» Marianne 
følger opp: «Selv om det er kommet mange flere 
intervensjonsstudier på kognitiv rehabilitering, så er 
spranget stort fra et velkontrollert utvalg til klinik-
ken hvor en stor andel av populasjonen har komor-
biditet som rus og psykiatri. Personer med komor-
biditet ekskluderes vanligvis fra studier.» Arnstein 
er enig og påpeker at man også trenger å forstå 
kronifiseringsmekanismer bedre. Dette undervises 
det lite om i psykologutdanningen. Helge mener 
nevropsykologer må befatte seg med de emos-
jonelle aspektene ved det å ha en hjernelidelse 
siden emosjonelle vansker utgjør viktige følgevirk-
ninger som får stor betydning for dagliglivsfunks-
jon. Anne-Kristine avslutter temaet med råd til våre 
egne: «Noen nevropsykologer er alt for fokuserte på 
det kognitive. Det er alvorlig, for da gir vi råd som 
kan være forsterkende på det organiske og lite på de 
andre faktorene som faktisk har større betydning for 
deres tilpasning.»

Et forhold Kari trekker frem er at nevropsykolo-
giske undersøkelser tidvis kan gi overraskende 
funn som ikke passer inn i hva man ellers vet om 
pasienten, og at det da er viktig å vite at vi har 
gode testverktøy som nettopp er mest nyttig når de 
bidrar til å oppdage problematikk som ellers kunne 
gått under radaren. Det er med andre ord vesentlig 
å kunne det nevropsykologiske håndverket godt, og 
å stole på de data man får.

Avslutningsvis gjør gruppen seg tanker om i hvor 
stor grad vi kan predikere hvordan det vil gå med 
pasienter. Da er vi inne på et mer overordnet tema, 
beslutningspsykologi, hvor for eksempel Kirke-
bøen (2009) mener psykologer er for lite skolerte. 
Knuts erfaring er at dette er vanskelig, og han peker 
på motivasjonens betydning som et dilemma når 
man for eksempel i rettspsykiatrisk sammenheng 
skal angi prognose. Kjetil påpeker at prediksjon 
også omhandler et felt i endring, der man tidligere 
tenkte at det biologiske aspektet determinerte 
utkomme: «Da jeg begynte på Sunnaas var opp-
fatningen blant legene «la naturen gjøre sitt. Er 

du skadet så blir du sånn». Men i dag er det nesten 
umulig å forutsi hvordan situasjonen vil være om ti, 
femten år.» Dette omhandler for det første at man 
har fått mer kunnskap om hjernens plastisitet, for 
det andre at vi i dag vet at testprestasjoner ofte 
ikke er en god prediktor for dagliglivsfunksjon, og 
for det tredje at forskning i dag dokumenterer re-
siliensfaktorers betydning for tilpasning til skader. 
I tillegg har man i dag fått økt kunnskap om ulike 
forløpsformer ved sykdommer. Kjetil sier: «Innenfor 
psykoseforskningen, het det seg tidligere at «én gang 
schizofren, alltid schizofren». Så viser det seg at over 
halvparten får nesten bare ett utbrudd, og så kom-
mer de seg ut av det.»

Til slutt reises spørsmål om hva som er nevrop-
sykologers anliggende: Arnstein sier: «For å sette 
det litt på spissen er svaret på det at vi som nev-
ropsykologer enten må utvide vår kompetanse eller 
overlate det mer til andre og samarbeide med andre 
kliniske psykologer eller med andre profesjoner». 
Helge: «Jeg har jo i alle år vært opptatt av at nevrop-
sykologer som steller med pasienter med hodeskader 
og sykdommer i hjernen ikke bare må ta ansvar for 
de kognitive sidene av saken. Også den emosjonelle 
biten må sortere inn under oss». I forlengelsen av 
dette reflekterer Kari over endringer i synet på 
skillet mellom psykiske lidelser og hjerneorganiske 
lidelser: «Her har kunnskapen økt voldsomt», sier 
hun. «Der man før tenkte at en tilstand enten var 
encefalopati eller en psykisk lidelse vet man i dag at 
psykiske lidelser påvirker hjernen og omvendt.»

Anne-Kristine ønsker seg at nevropsykologen ser 
personen helhetlig, hvilket består av mer enn hans 
hjerneskade: «Så får det være en vurdering hvor 
langt den enkelte psykolog skal gå, og hva man skal 
overlate til andre å ivareta». Marianne avslutter: 
"Jeg sitter her og tenker at det er noe flott ved at 
de som har holdt på så lenge fortsatt funderer på 
spørsmål som «Hvordan skal jeg på bakgrunn av 
denne utredningen si noe fornuftig om prognose og 
hvordan enkeltmennesket best kan håndtere sine liv 
videre?» Det tror jeg er det mest sentrale for nykom-
mere i feltet å reflektere over. Den ydmykheten som 
kommer med erfaring og samtidig en respekt for de 
uløste spørsmål faget står ovenfor, er verdifull.»
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Gratulerer til nye spesialister i klinisk nevropsykologi. Som medlem av Spesialistutvalget og
redaksjonen i Nevropsykologi, har Rune Raudeberg laget en alfabetisk oversikt over navn 
på kollegaer som har blitt godkjent som spesialist i klinisk nevropsykologi ved siste møte, 
samt tittel på det skriftlige arbeidet levert i forbindelse med godkjenningen.  

Nina Rohrer-Baumgartner   ninamarit@hotmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevro-
psykologi fra 22.5.18. Det skriftlige arbeidet var «Language Delay in 
3-Year-Old Children With ADHD Symptoms».

Marleen Walsem   mwalsem@ous-hf.no 
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevro-
psykologi fra 4.6.18. Det skriftlige arbeidet var «A double blind 
evaluation of cognitive decline in a Norwegian cohort of asympto-
matic carriers of Huntington's disease».

Espen Madsen Edvardsen   esedvard@gmail.com 
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevro-
psykologi fra 16.6.18. Det skriftlige arbeidet var «Description of a 
multifaceted intervention program for fatigue after acquired brain 
injury: a pilot study».

Caroline Jota Caroline   Jota@unn.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk 
nevropsykologi fra 07.6.18. Det skriftlige arbeidet var «Trauma-
tiske hodeskader hos barn. Hva har barnets alder ved skade 6 si for 
nevropsykologiske utfall?».

Katrin P. Hagen   katrin.p.hagen@gmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevro-
psykologi fra 8.6.18. Det skriftlige arbeidet var «Assessment of 
executive function in patient with substance use disorder: 
A comparison of inventory- and performance-based assessment»

Lisa Stokkeland   lisastokkeland@gmail.com 
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk 
nevropsykologi fra 10.6.18. Det skriftlige arbeidet var «Bruk av 
nevropsykologisk undersøkelse innen tverrfaglig spesialisert 
behandling av ruslidelser».

Marit Therese Schmid   marit.schmid@gmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk 
nevropsykologi fra 14.8.18. Det skriftlige arbeidet var «A follow-up 
study of first episode major depressive disorder. Impairment in inhi-
bition and semantic fluency—potential predictors for relapse?»

Sonja Gajic   so_g_@hotmail.com 
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevro-
psykologi fra 3.9.18. Det skriftlige arbeidet var «Nevropsykologisk 
utredning ved førerkortvurdering hos ungdom med lett psykisk 
utviklingshemming: En kasusbeskrivelse».
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Anne-Lise Christensen (1927-2018)

Pionér i faget

Nekrolog

Psykolog, professor og tidligere direktør for 
Center for Hjerneskade i København Anne-Lise 
Christensen er død.

Anne-Lise var en sentral figur i dansk, nordisk og 
internasjonal nevropsykologi over flere tiår. Særlig 
var hennes betydning avgjørende for utvikling av 
holistisk rehabilitering av mennesker med ervervet 
hjerneskade. 

Anne-Lise starter sitt kliniske virke i København 
og etter hvert som sjefpsykolog i Århus, hvor hun 
også underviste på Psykologisk Institutt ved Århus 
Universitet på 70-tallet. Hun var en av pionerene i 
arbeidet med å beskrive nevropsykologiske symp-
tomer hos mennesker med hjerneskade i klinisk 
praksis. Hun var inspirert av den sovjetiske nev-
ropsykologen A.R. Luria, som utviklet en kvalitativ 
og teoribasert undersøkelse av mennesker med 
hjerneskade. Anne-Lise studerte hos ham i Moskva 
og introduserte hans metode i Danmark og inter-
nasjonalt med publikasjon av boken «Luria's Neuro-
psychological Investigation» i 1975. I Lurias arbeid 
fant hun også en teoretisk modell for hvordan 
gjenopptrening kunne forstås som et resultat av 
reorganisering av funksjonelle systemer, en 
forståelse som ikke ligger lang fra nåtidens 
forståelse av nettverksbasert reorganisering og 
kompensatorisk aktivering. 

Gjennom sitt virke bygget hun opp et stort internas-
jonalt nettverk. I USA fikk hun på 80-tallet kontakt 
med mange sentrale rehabiliteringspsykologer, bl.a. 
en av pionerene innen holistisk hjerneskadereha-
bilitering Y. Ben-Yishay i New York. Med betydelig 
inspirasjon fra USA etablerte hun sammen med 
psykolog Mugge Pinner, Center for Hjerneskade i 
København i 1985. Dette senteret fikk avgjørende 
betydning for hjerneskadede pasienter og utviklet 
seg til et viktig sentrum for utdannelse og inspi-
rasjon for nevropsykologer og andre faggrupper. 
Den holistiske tilnærmingen forutsatte utstrakt 
tverrfaglig samarbeide med bl.a. logopeder, leger, 
ergoterapeuter og pedagoger. Det er vanskelig å 
forstå i dag, men oppfatningen at mennesker med 
hjerneskade kunne oppnå bedret funksjon via re-
habilitering var den gang kontroversielt innen store 
deler av det nevrologiske og psykologiske establish-

ment, og møtte følgelig mye motstand. Historien 
har imidlertid vist at den holistiske og tverrfaglige 
rehabiliteringsmodell har betydelig styrke, og er 
i dag den foretrukne rehabiliteringsmodell ved 
mange sentrale rehabiliteringssentre over hele 
verden. 

I mange år satt hun i styret i SARAH Network of 
Rehabilitation Hospitals i Brasil. Hennes primære 
funksjon ved SARAH sykehusene var å undervise 
og være veileder for den holistiske/tverrfaglige 
rehabiliteringsmodellen som praktiseres ved disse 
11 sykehusene som er lokalisert over hele Brasil. 
Sykehusene behandler to millioner pasienter per år, 
noe som betyr at hennes innflytelse på pasientbe-
handling sannsynligvis har vært større i Brasil enn 
noen andre steder. 

På tidlig 80-tall møttes Anne-Lise og de nordiske 
nevropsykologene Anna Riitta Putkonen, Ritva 
Laaksonen, Jarl Risberg samt vår egen Hallgrim 
Kløve, og tok initiativet til den første Nordiske nevro-
psykologkongressen som ble arrangert i Helsinki i 
August 1982. De nordiske kongressene har senere 
blitt viktig for utvikling av nordisk nevropsykologi, 
som i dag representerer en av de mest velutviklede 
og sterkeste nevropsykologitradisjonene i verden. 
For min egen del, så er det mulig at Anne-Lise er 
selve årsaken til at jeg ble nevropsykolog. Jeg beg-
ynte å studere psykologi ved Århus Universitet året 
etter at Anne-Lise var flyttet fra Århus til Køben-
havn. I Århus hadde hun etterlatt seg et pensum, 
nemlig boken «The Working Brain» av A.R. Luria, 
som ble brukt på introduksjonen til studiet. Boken 
satte meg på sporet av interessen for sammenheng 
mellom hjerne og atferd, og siden er det hovedsake-
lig dette som har opptatt meg innen psykologien.
Anne-Lise underviste mye i Danmark og internas-
jonalt, og gav ut en lang rekke artikler og bøker. 
I tillegg mottok hun mange priser nasjonalt og 
internasjonalt for sin innsats for mennesker med 
ervervet hjerneskade.  

For oss som har kjent Anne-Lise, så vil vi huske 
henne som en stor faglig inspirator, et fargerikt 
menneske og som en viktig pioner for den betyde-
lige utviklingen som klinisk nevropsykologi har 
gjennomgått de siste ti-årene.

Tekst: Erik Hessen
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ENGLISH SUMMARY

Training in clinical neuropsychology across graduate psychology programs in Norway

Aim. We present an overview of the content and scope of courses in clinical neuropsychology across 6-year 
integrated clinical psychology programs in Norway. The aim is to provide groundwork for exchange of ideas 
and future development of the programs. 

Method. Information was provided by course coordinators through a semi-structured interview. The coordi-
nators also provided supplementary information throughout the writing process.  

Results. Courses in clinical neuropsychology are mandatory in the graduate programs in Norway. Theoretical 
coursework covers similar topics, but with minor variation regarding the scope of the included elements. The 
practical clinical training varies more between universities. Whereas this training is mandatory at UiB, NTNU 
and UiT, only optional training is offered at UiO.

Conclusions. The results provide an important groundwork for facilitating processes for further develop-
ment and harmonization of clinical neuropsychology courses in graduate level psychology degree programs. 
A national alignment of course contents should be considered to ensure optimal learning outcome. Clinical 
neuropsychology should be secured as a mandatory part of all graduate level psychology programs through 
national guidelines. 
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INNLEDNING
Klinisk nevropsykologi omhandler undersøkelse av 
sammenhengen mellom hjerne og atferd, rådgiving 
og klinisk intervensjon ("Veileder i klinisk nevro-
psykologi", 2015). Kunnskap om hjernen og dens 
fungering er viktig både i forståelsen av normal og 
dysfunksjonell atferd. Derfor er nevropsykologisk 
kompetanse viktig i all klinisk psykologisk virksom-
het. I det 6-årige profesjonsstudiet i psykologi, som 
gir grunnlag for å få autorisasjon som psykolog i 
Norge (Helsepersonelloven §48), er klinisk nevro-
psykologi en obligatorisk del av studiet. Det finnes 
imidlertid i dag ingen retningslinjer som tilsier at 
undervisning i klinisk nevropsykologi skal være ob-
ligatorisk, eller som spesifiserer omfang og innhold. 
Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt 
over undervisningen i klinisk nevropsykologi ved 
de fire universitetene i Norge som tilbyr profesjons-
studiet i psykologi: Universitetet i Bergen (UiB), 
Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø 
(UiT) og Norges teknisk-naturvitenskapelige uni-
versitet (NTNU). Omfang, faglig innhold og organi-
sering av undervisningen vil bli sammenlignet. 
Målet er å danne grunnlag for erfaringsutveksling 
og videre utvikling av opplæringen i klinisk nevro-
psykologi i Norge, og gjennom dette sikre fagets 
posisjon i utdanningen. 

Fagprofiler for klinisk nevropsykologi på profe-
sjonsstudiet i psykologi ved de fire universitetene 

i Norge ble beskrevet for 10 år siden (Reinvang, 
2008; Vannebo, 2008). Faget har utviklet seg 
videre, og behovet for klinisk nevropsykologisk 
kunnskap i allmenn psykologisk og helsefaglig 
praksis har fått økt oppmerksomhet og anerkjen-
nelse. Utviklingen har sammenheng med økt fokus 
på hjernehelse og innsikt i konsekvenser av kogni-
tive og atferdsmessige symptomer ved tilstander 
som påvirker hjernens fungering ("Nasjonal hjerne-
helsestrategi 2018-2024", 2017; "Statusrapport 
hjernehelse", 2017). Psykiske, nevrologiske og 
rusmiddelbruk-relaterte sykdommer/tilstander 
kan føre til funksjonsforstyrrelser i hjernen, og er 
vesentlige årsaker til total sykdomsbyrde i verden 
(Patel, 2016; Whiteford et al., 2015). Sykdomsbyrde 
som følge av nevrologiske sykdommer øker også i 
takt med økende levealder (Group, 2017). I tillegg 
har samfunnsutviklingen medført høyere krav 
til kognitive funksjoner både innen utdanning og 
yrkesutøvelse. Pasienter med kognitive vansker 
vil derfor lettere kunne falle ut av det ordinære 
utdannings- og arbeidsmarkedet. Pasienter med 
ulike typer psykiske vansker har også ofte kognitive 
vansker (Goodall et al., 2018; Ueland et al., 2004). 
Det er viktig at psykologer har grunnkompetanse 
i klinisk nevropsykologi, kjenner behandlings- og 
utredningsmetoder, samt når det er aktuelt å hen-
vise til spesialist. 

SAMMENDRAG 

Formål: Artikkelen gir en oversikt over undervisningen i klinisk nevropsykologi ved norske universitet 
som tilbyr profesjonsstudier i psykologi. Målet er å få grunnlag for erfaringsutveksling og videreutvikling 
av undervisningen. 

Metode: Informasjon ble samlet inn gjennom et semistrukturert intervju med emneansvarlige ved de 
ulike universitetene, som deretter supplerte innholdet i artikkelen. 

Resultater: Undervisning i klinisk nevropsykologi er obligatorisk ved alle universitetene. Innholdet i teori-
undervisningen har mange likheter ved de ulike stedene, men med noe variasjon når det gjelder omfang. 
Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi er mer forskjellig. Den er obligatorisk ved UiB, NTNU og UiT 
og valgfri ved UiO.

Konklusjon: Resultatene gir et godt grunnlag for å arbeide med videreutvikling og harmonisering av under-
visningen i faget på tvers av lærestedene. Det anses hensiktsmessig med en gjennomgang på nasjonalt nivå 
for å sikre godt og likeverdig læringsutbytte. Klinisk nevropsykologi som obligatorisk fag ved profesjons-
studiet bør sikres via nasjonale retningslinjer.

15

           Undervisning - profesjonsstudiene
VITENSKAPELIG ARTIKKEL



16

Alle studieprogram i Norge skal oppfylle lovkrav 
for yrkesutøvelse, direktiver fra EU og interna-
sjonale konvensjoner. Hvert universitet skal ha gode 
kvalitetssystemer som godkjennes av Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanningen. Profesjonsstudiet
i psykologi skal gi tilstrekkelig vitenskapelig 
kunnskap, faglige ferdigheter og holdninger i 
yrkesutøvelse til at kandidater som fullfører studiet 
kan godkjennes som psykologer. Det har imidlertid 
ikke vært noen sentral styring av innholdet i de 
ulike profesjonsstudiene i psykologi. Kunnskaps-
departementet har nylig opprettet programgrup-
per som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanninger (RETHOS) som er 
planlagt implementert fra høsten 2020. Program-
gruppen for psykologutdanningen er i gang med 
dette arbeidet. Nasjonalt profesjonsråd for psykolo-
giutdanningen (NPP) har også en funksjon for å 
samordne høyere utdanning og forskning innenfor 
psykologi. NPP har utarbeidet Nasjonal plan for 
profesjonsutdanning i psykologi, der det står at 
profesjonsutdanningen er normert til 360 studie-
poeng. «Biologisk psykologi og nevropsykologi» er 
ett av totalt seks tema innenfor «Basalfag» som skal 
dekkes med minimum 10 studiepoeng hver. Klinisk 
nevropsykologi er ikke spesifikt nevnt, men tilhører 
nevropsykologi og kliniske elementer i profesjons-
utdanningen - «Klinisk teori og ferdighetsopp-
læring» og «Praksis».

Autoriserte psykologer kan begynne på en femårig 
spesialistutdanning i klinisk nevropsykologi organi-
sert av Norsk psykologforening. I tillegg er det laget 
en kurssekvens over ett år om forståelse, utredning 
og behandling av nevrokognitive vansker hos 
voksne som kan tas som del av spesialiseringen i 
Klinisk voksenpsykologi. Tilsvarende kurssekvens 
om nevrokognitive vansker hos barn er under 
utvikling. Det er sannsynlig at psykologer som har 
fullført profesjonsutdanning ved de ulike norske 
universitetene har forskjellig kompetanse i klinisk 
nevropsykologi når de begynner på spesialisering. 
Det er gjort forsøk på å beskrive nødvendige kom-
petanseområder innen klinisk nevropsykologisk 
spesialisering i de nasjonene i verden med mest 
etablerte spesialistordninger, inkludert Norge 
(Hessen et al., 2018). Felles kompetanseområder 
for alle inkluderte land var blant annet klinisk rele-
vante hjerne-atferd forhold, nevropsykologisk un-
dersøkelse, kommunikasjon om nevropsykologiske 
funn samt intervensjon (behandling og rehabi-

litering). Prinsipper for faglig og etisk forsvarlig 
utøvelse av klinisk nevropsykologisk arbeid er 
også beskrevet i Veileder i klinisk nevropsykologi, 
utarbeidet av Norsk Nevropsykologisk Forening 
("Veileder i klinisk nevropsykologi", 2015).

For å sikre høy standard på undervisningen er 
utveksling av erfaringer mellom universitetene 
nødvendig. I denne artikkelen sammenlignes teori-
undervisning og praktisk opplæring i klinisk nevro-
psykologi på profesjonsstudiene i Norge. Målet er å 
gi en oversikt over omfang, innhold og organisering 
av undervisningen studentene gis per i dag og 
komme med noen anbefalinger. Dette vil kunne 
bidra til å sikre fagets posisjon i utdanningen og 
sikre at utviklingen av undervisningen reflekterer 
utviklingstrekk i faget og samfunnets behov.

METODE
Emner fra psykologutdanningen som omhandler 
klinisk nevropsykologi er beskrevet i artikkelen.  
Disse er oppgitt i Tabell 1. Artikkelen er basert på 
et semistrukturert intervju som førsteforfatter 
har gjennomført med de som var emneansvarlige 
høsten 2017. De har fylt ut et skjema med spørsmål 
om de aktuelle emnene. Dette er fulgt opp med 
samtaler med andre ansatte ved hvert av universi-
tetene. Videre er det brukt informasjon om hvert 
emne hentet fra universitetets nettsider.

Undervisningsaspekter som drøftes og sammen-
lignes omfatter faglig innhold, omfang (studiepoeng, 
undervisnings- og veiledningstimer) og organi-
sering. Organisering omhandler semester, antall 
studenter, størrelse på studentgrupper, akademiske 
stillinger, bruk av testtekniker, henvisende instans-
er og evalueringsform. For obligatorisk undervis-
ning i klinisk nevropsykologi ved UiB, UiO og NTNU, 
som er komprimert over ett semester, er det tatt 
utgangspunkt i undervisningsplan for høsten 2017. 
For undervisning i faget som går over ett år (obli-
gatorisk undervisning ved UiT og valgfri praktisk 
opplæring ved UiO), er det tatt utgangspunkt i 
undervisnings-plan for høsten 2017-våren 2018. 

RESULTATER
Plassering av opplæring i klinisk 
nevropsykologi i studieløpet 
Ved alle undervisningssteder gis både teoriunder-
visning og praktisk opplæring i klinisk nevro-
psykologi (nevropraktikum): i tredje studieår ved 
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UiB, i fjerde studieår ved UiT, i femte eller sjette 
studieår ved NTNU og i sjette studieår ved UiO. 
Deler av teoriundervisningen ved UiO gis imidlertid 
i 4. studieår. Tabell 1 viser en oversikt over emner, 
omfang og undervisningssemester. Studenter har 
nevropraktikum ved interne universitetsklinikker 
før ekstern praksis, unntatt ved UiO, der rekke-
følgen er motsatt.

Teoriundervisning i klinisk nevropsykologi: 
Faglig innhold og organisering 
Teoriundervisning består hovedsakelig av fore-
lesninger, ofte kombinert med undervisning i form 
av seminarer, praktiske oppgaver, gruppearbeid og 
skriftlige arbeidskrav. Undervisningen ved hvert 
universitet er beskrevet nedenfor, samt i Tabell 2 
(faglig innhold/temaer) og i Tabell 3 (antall stu-
denter, undervisningsressurser og evaluerings-
form). Supplerende informasjon er tilgjengelig i 
studieplanene ved de fire universitetene. 

Bergen
Målet med obligatorisk teoriundervisning i klinisk 
nevropsykologi ved UiB er å formidle grunn-
leggende kunnskap om klinisk nevropsykologiske 
modeller og metoder og hvordan disse anvendes i 
møte med voksne og barn med nevrologiske/nev-
ropsykiatriske problemstillinger. Undervisningen 
består av en forelesningsrekke og et testkurs (fokus 
på Wechslers intelligenstester). Forelesningsrek-
ken strekker seg over to uker, med presentasjon av 
utvalgte tema og relevante kasuistikker. Testkurset 
omfatter både opplæring i testadministrasjon og 
tolkning. Forelesningsrekken, testkurset og nevro-
praktikum utgjør til sammen 15 studiepoeng, 
inngår i emnet PROPSY 306 og gjennomføres i løpet 
av 5. semester. En skolebasert kursprøve (bestått/
ikke-bestått) evaluerer studentens teoretiske 
kunnskap og evne til klinisk refleksjon.  

Oslo
Obligatorisk teoriundervisning i klinisk nevro-
psykologi ved UiO, som tilhører emnet PSYC 4305, 
gis i 8. semester og har til hensikt å gi økt kom-
petanse i å integrere nevropsykologiske resonne-
menter innenfor klinisk psykologi. Undervisningen 
består av plenumsforelesninger og seminarer som 
til sammen utgjør 5 studiepoeng. Forelesningene 
gir en innføring i nevropsykologiske undersøkelses-
metoder, funksjonsprofiler, samt nevropatologiske 
kjennetegn og kliniske manifestasjoner hos vanlig 

forekommende pasientgrupper, fortrinnsvis i vok-
sen alder. Kasuistikker drøftes i seminargruppene. 
Evalueringsform er 3-timers skriftlig skoleeksamen 
(karakter A-F). Det innføres et nytt studieprogram 
for profesjonsstudiet ved UiO fra høsten 2018. I det 
nye programmet vil emnet PSYC 4305 bli utvidet til 
15 studiepoeng.

I tillegg tilbys profesjonsstudenter fordypning 
i klinisk nevropsykologi (PSYC 6513) i 11. eller 
12. semester som utgjør 5 studiepoeng. Kurset er 
obligatorisk kun for studenter som velger nevro-
praktikum, men er åpent for andre studenter med 
interesse for nevropsykologi. Målet med kurset er 
å gi opplæring innen nevropsykologisk utredning, 
tiltak/behandling og rapportskriving. Evaluerings-
form er krav om aktiv deltakelse gjennom hele 
kurset (bestått/ikke bestått). 

Tromsø
Klinisk nevropsykologi er et obligatorisk emne 
innen årskurset PSY 2595 - Klinisk psykologi, som 
holdes gjennom 4. studieår ved UiT. Forventet 
læringsutbytte er at studentene skal forstå nevro-
psykologiske perspektiver hos pasienter med 
nevrologiske og psykiske tilstander og forstå 
konsekvensene i arbeidslivs- og pedagogiske 
sammenhenger. De skal ha kunnskap om vanlige 
nevropsykologiske forstyrrelser, nevropsykolog-
isk undersøkelse og kognitiv rehabilitering. Det 
gis forelesninger innen klinisk nevropsykologi og 
praktisk opplæring i testmetodikk som inngår i et 
generelt studieår i klinisk psykologi, hvor klinisk 
nevropsykologi utgjør omtrent 1/3 del av årskurs-
et på 30 studiepoeng. Evalueringsform er hjemme-
eksamen (karakter A-F). Eksamen er felles for 
alle emner innen årskurset, men det gis oftest en 
oppgave i nevropsykologi. 

Trondheim
PSYPRO 4605 ved NTNU er et obligatorisk teoriemne, 
der det gis en innføring i klinisk nevropsykologi 
med vekt på undersøkelse og rehabilitering/
behandling av både barn og voksne. Undervisningen 
består av en forelesningsrekke som strekker seg 
over hele semesteret. Emnet utgjør 7,5 studiepoeng. 
Profesjonsstudenter får undervisning i emnet enten 
i 10. eller i. 11. semester (kullet deles i to). Målet er 
å formidle kunnskap om nevropsykologiske utfall 
knyttet til ulike lidelser og tilstander, kunnskap om 
biologiske risikofaktorer og miljøets betydning for 
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senere utvikling og omfang av funksjonsforstyr-
relser, kunnskap om konsekvenser for læring, skole-
gang, yrkesutøvelse og generell fungering, samt 
kunnskap om rehabilitering. Evalueringsform er en 
skriftlig skoleeksamen (bestått/ikke bestått) med 
varighet på fire timer. 

Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi: 
Faglig innhold og organisering
Praktisk nevropsykologisk opplæring (nevroprak-
tikum) inngår i undervisningen ved alle de fire 
universitetene. I tillegg er opplæring i testbruk 
del av den praktiske opplæringen ved UiB, UiT og 
NTNU. Praktisk opplæring går parallelt med teori-
opplæring og foregår på en nevropsykologisk 
poliklinikk/nevroklinikk ved hvert universitet. Nev-
ropraktikum er obligatorisk ved UiB, UiT og NTNU, 
mens studentene ved UiO velger mellom nevro-
praktikum og andre typer praktikum. Studenter får 
opplæring i praktisk nevropsykologisk arbeid med 
både barn og voksne ved alle universitetene, unntatt 
ved UiO, der de kun møter voksne pasienter. Ved 
NTNU har imidlertid dette variert noe, avhengig 
av hvilke pasienter som har blitt henvist til 
klinikken. Innholdet i praktisk nevropsykologisk 
opplæring ved hvert universitet beskrives nedenfor 
og oppsummeres i Tabell 4.

Bergen
Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi ved UiB 
tilhører emnet PROPSY 306 og omfatter opplæring 
i praktisk arbeid med pasienter, inkludert bruk 
og tolkning av resultater fra ulike kartleggings-
instrumenter. Målet er at studentene gjennom den 
kliniske delen av kurset lærer å benytte kunnskap 
fra emnets forelesningsrekke og andre deler av 
studiet i møtet med pasienter. Ved universitetets 
Nevropsykologiske poliklinikk, som ble etablert i 
1971, undersøkes pasienter som er henvist fra både 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I 
tillegg henvender pasienter seg direkte. Det gjen-
nomføres ~ 50 pasientundersøkelser ved klinikken 
hvert semester, hvorav ~ 20 inngår i nevroprak-
tikum. Studentene inndeles i grupper med ~ 10 
deltakere. Hver gruppe arbeider ved klinikken i 
to sammenhengende uker der de møter minst fire 
pasienter med ulike problemstillinger - to barn og 
to voksne. Innenfor hver gruppe har to eller tre 
studenter hovedansvar for én pasient. Ansvaret 
omfatter anamnese/intervju, observasjon og dis-
kusjon med veileder og medstudenter mens under-

søkelsen gjennomføres, samt kvalitative/kvantita-
tive vurderinger av testresultater og resultatenes 
implikasjoner. I tillegg inngår gjennomføring og 
tolkning av Wechslers tester, inkludert rapport-
skriving, i den praktiske opplæringen. Studentene 
veiledes av spesialist i klinisk nevropsykologi. 
Veileder har ansvar for tilbakemeldinger og oppføl-
ginger av pasientene, men tilbyr studentene å delta. 
Testtekniker brukes under undersøkelsen. Praksis-
perioden avsluttes med at studentene legger fram 
resultater og vurderinger angående «sin» pasient 
på møte der medstudenter og klinikkens ansatte 
deltar (”staff”). Kun interne ressurser brukes til å 
gjennomføre den praktiske opplæringen. Etter å ha 
fullført emnet skal studentene kunne redegjøre for 
hva en nevropsykologisk undersøkelse innebærer 
og hvordan og hvorfor den utføres. Studentene skal 
ha fått kjennskap til et utvalg av undersøkelses-
metoder og deres styrker og svakheter, og betyd-
ningen av hvordan funn fra undersøkelsen 
rapporteres. Evalueringsform: Kursprøve (bestått/
ikke bestått). 

Oslo 
Nevropraktikum ved UiO (PSYC 6310) foregår 
etter ekstern hovedpraksis ved Klinikk for nevro-
psykologi som startet sin virksomhet i 2009. 
Opplæringen strekker seg over 2 semestre, gir 25 
studiepoeng og har fokus på behandlingstiltak 
rettet mot voksne (> 18 år) som lever med kroniske 
kognitive, emosjonelle og/eller personlighetsmes-
sige endringer som følge av nevrologisk skade eller 
sykdom. Målet er at studentene skal få en integrert 
forståelse av nevropsykologisk, allmenpsykologisk 
og psykoterapeutisk kunnskap, samt differensial-
diagnostiske problemstillinger. Det forventes at 
studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap og 
ferdigheter til å kunne foreslå adekvat utredning og 
tiltak/behandling. Nevropraktikum ved UiO har et 
større fokus på tiltak og behandling enn på nevro-
psykologisk undersøkelse. Veilederne er ansatt i 
hovedstillinger på Sunnaas sykehus og i bistillinger 
og timelærerstillinger ved Psykologisk institutt. Det 
er én veileder per studentgruppe bestående av 3-5 
studenter, og det gis 3 timers veiledning per uke 
i to semestre. Hver student følger opp én pasient 
ukentlig i behandlingsløp som kan strekke seg over 
maksimalt to semestre. Pasientene er i all hovedsak 
rekruttert fra Sunnaas sykehus, men kan også hen-
vises fra Oslo universitetssykehus eller andre in-
stanser. Nevropsykologisk undersøkelse og kartleg-
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ging av psykisk funksjon gjøres ved behov, som 
oftest av studenten. Testteknikere benyttes ikke. 
Hver student legger fram sentrale problemstillinger 
vedrørende «sin» pasient for drøfting på «staff», 
der øvrige studenter er invitert. Studentene får 
veiledning i journalføring, inkludert dokumentas-
jon av utredningsarbeid. Evaluering i emnet er indi-
viduell skriftlig kasuistikkbasert hjemmeeksamen 
av 7 dagers varighet etterfulgt av muntlig eksamen 
(karakter A-F). Dette er studiets siste eksamen og 
vektlegger integrasjon mellom nevropsykologi og 
psykologfaget for øvrig, samt integrasjon av forsk-
ningsbasert kunnskap og klinisk forståelse.

Tromsø
Praktisk opplæring ved UiT strekker seg over to 
semestre og består av både opplæring i bruk av 
nevropsykologiske tester og opplæring i arbeid 
med pasienter. Studenter i gruppe på 2-3 gjennom-
fører 2 nevropsykologiske undersøkelser under 
veiledning. Studenter tester og tar anamnese selv, 
tolker resultater, skriver rapport og gir muntlig 
og skriftlig tilbakemelding til pasient, henvisende 
instans og andre relevante mottakere under veiled-
ning av spesialist i klinisk nevropsykologi, totalt ca. 
8 timer per sak. Testtekniker brukes til opplæring 
og veiledning av studentene. Pasienter med ulike 
nevropsykologiske problemstillinger henvises fra 
fastlege, NAV og spesialisthelsetjenesten innen 
Psykisk helsevern og nevrologi (UNN). De fleste 
pasienter er voksne, men noen er barn/unge 
(Barnehabilitering). To studentgrupper utreder 
hver sin pasient på intern UiT-klinikk (Nevroklinik-
ken som startet sin virksomhet i 2010) og en 
gruppe utreder barn på Barnehabilitering UNN 
hver uke. Nevropraktikum utgjør 1/4 av kurset PSY 
2596 og utgjør omtrent 7,5 av 30 studiepoeng i år-
skurset. Nevropraktikum, inkludert forberedelse og 
etterarbeid, utgjør ca. 5 fulle dager i høstsemester-
et og 5 i vårsemesteret for hver gruppe. Interne 
ressurser (veiledere) utgjør 60-70 %. Evaluerings-
form: Planlegging og gjennomføring av undersøkels-
en, skriving av rapport, muntlig formidling, samt 
framlegg av pasientsaker til nevropsykologisk 
arbeidsgruppe. Nevropsykologisk kasuistikkoppgave 
gis regelmessig til skriftlig hjemmeeksamen ved 
slutten av studieåret (karakter A-F). 

Trondheim
Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi (PSY-
PRO 4606) foregår ved Nevropsykologisk poli-

klinikk ved NTNU, som ble opprettet i 1997, og 
utgjør 7,5 studiepoeng. Etter å ha fullført emnet 
skal studentene kunne redegjøre for hva en nevro-
psykologisk undersøkelse innebærer, anvende et 
utvalg sentrale nevropsykologiske tester og ha kjenn-
skap til differensialdiagnostikk, inkludert ulike nev-
rologiske og psykiske tilstander. Undervisningen 
består av testkurs (5 dagers introduksjonsuke) der 
studentene læres opp til å administrere enkelte 
nevropsykologiske tester, inkludert evnetester 
(hovedfokus på WAIS-IV), samt praktisk nevropsyko-
logisk arbeid som varer i to uker (10 arbeidsdager). 
Hver studentgruppe på 4-5 studenter deltar i gjen-
nomføringen av én klinisk nevropsykologisk under-
søkelse av en pasient under tett veiledning. Videre 
bidrar hver studentgruppe i planlegging av nevro-
psykologisk undersøkelse og drøfting av testresultat-
ene i én pasientsak til en samtidig studentgruppe. 
Praktisk opplæring avsluttes med «staff» hvor hver 
studentgruppe (2 grupper arbeider i samme tids-
periode) presenterer sin pasientsak og har et faglig 
framlegg. I tillegg innebærer emnet rapportskriving 
og 2 ekstra «staff-dager» hvor studenter deltar ved 
også de andre studentgruppenes presentasjoner. 
Pasienter henvises fra enheter ved St. Olavs hospi-
tal; Avdeling for ervervet hjerneskade og Barne- og 
ungdomsklinikken etter avtale mellom nevnte 
avdelinger og instituttet. Studenter gjennomfører 
anamneseintervju, klinisk intervju og enkelte utvalgte 
nevropsykologiske tester (ca. to deltester hver). 
Testtekniker og studenten som tester er tilstede 
i testrommet, mens veileder og øvrige studenter 
fra gruppen sitter bak et enveisspeil. Studentene 
skriver et utkast til rapport som ferdigstilles av 
veileder og sendes henvisende instans. Studentene
får unntaksvis tilbud om å delta i en tilbakemeldings-
samtale, men dette er ikke obligatorisk. Kun interne 
ressurser brukes på denne opplæringen. Vurdering 
(bestått/ ikke bestått) gjøres på grunnlag av 
studentens innsats og observerte læringsutbytte. 

Undervisningsomfang og ressurser 
Studentantall, undervisningsomfang og under-
visningsressurser (stillinger som brukes i under-
visningen) varierer noe fra semester til semester. 
Nevropraktikum ved både UiT og UiO, samt teo-
riundervisning i klinisk nevropsykologi ved UiT 
er fordelt over ett år. Nevropraktikum ved UiB og 
NTNU gis innenfor et gitt semester og gjentas med 
nye studenter hvert semester. Det er utfordrende 
å sammenligne undervisningsomfang ved de ulike 
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universitetene grunnet ulik organisering av både 
emnene og klinikkene. Det vises til Figur 1 for en 
oversikt over undervisningsomfang (antall uvekt-
ede undervisningstimer og antall studenter per 
emne) og til Tabell 5 for en oversikt over akade-
miske stillinger som var tilknyttet undervisningen 
ved hvert universitet høsten 2017. Prosentandel 
ansatte i akademiske stillinger som i hovedsak 
bruker sitt pliktarbeid til undervisning i klinisk 
nevropsykologi er: 500 % ved UiO, 360 % ved UiB 
og 320 % ved både UiT og NTNU. UiO har flest 
akademiske stillinger og flest II'er stillinger (bi-
stillinger, 20 %) som finansieres av et helseforetak. 
Ingen av de øvrige universitetene har stillinger 
som finansieres av eksterne aktører. Alle ansatte i 
akademiske stillinger har høy kompetanse i klinisk 
nevropsykologi. Alle som veileder den praktiske 
opplæring er spesialister i klinisk nevropsykologi. 
UiO har flest akademiske ressurser og ingen test-
teknikere, mens den praktiske opplæringen ved 
de øvrige universitetene støttes av testteknikere. 
Høsten 2017 var det fire testteknikere (280 % stil-
ling til sammen) ved UiB, to (100 % stilling til 
sammen) ved NTNU og én (100 % stilling) ved UiT. 

DISKUSJON
Utvikling av klinisk nevropsykologi som fag er 
avhengig av nasjonale krav som stilles til helsehjelp 
(Hessen et al., 2018). Psykologprofesjonen i Norge 
har en sterk posisjon i samfunnet, sammenlignet 
med en rekke andre land, inkludert Norden. Norge 
var et av de første land i verden med egen psykolog-
lov og en autorisasjonsordning for helsepersonell i 
1973. I kraft av denne og profesjonsutviklingen er 
norske psykologer tildelt et samfunnsmandat som 
inneholder både rettigheter, plikter og ansvar innen 
helsevesenet. Norske psykologer er i en særstilling 
sammenlignet med andre europeiske land ved at de 
har selvstendig ansvar for utredning, diagnostikk 
og behandling. 

Alle universitetene med profesjonsstudier i psykologi 
anerkjenner at nevropsykologisk kompetanse er 
viktig i all klinisk psykologisk virksomhet. Det bør 
være et nasjonalt mål at alle psykologer har god 
forutsetning for å forstå og utøve klinisk nevro-
psykologi ved avsluttet studium. De bør ha tilstrek-
kelig kompetanse til å integrere nevropsykologisk 
kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor en 
bredere klinisk psykologisk og helsefaglig sammen-
heng. Kompetansenivået bør være relativt likt og 

uavhengig av studiested, noe som også vil danne 
viktig grunnlag for senere spesialistutdanning i 
nevropsykologi. 

I Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi 
utarbeidet av NPP er kun begrepet «nevropsykolo-
gi» brukt og ikke «klinisk nevropsykologi», hvilket 
kan føre til misforståelser. Vi foreslår å beskrive 
«klinisk nevropsykologi» som et av de obligatoriske 
kliniske fagene i profesjonsutdanningen. Selv om 
faget har vært en obligatorisk del av studiet i flere 
år ved alle de fire universitetene, vil inkludering av 
klinisk nevropsykologi i de nye retningslinjene 
sikre fagets posisjon i utdanningen. Dette er 
avgjørende for videre arbeid med kvalitetssikring 
av utdanningen og utvikling av klinisk nevropsyko-
logi som fag på profesjonsstudiene. Denne over-
siktsartikkelen vil kunne være nyttig for arbeids-
gruppen som er i gang med å lage nye nasjonale 
retningslinjer for psykologutdanningen.
Undersøkelsen viser at undervisning i klinisk nev-
ropsykologi ved de fire universitetene varierer noe 
i omfang og innhold. I tillegg er forskjeller i evalu-
eringsformer relativt store. I likhet med situasjonen 
for 10 år siden (Vannebo, 2008) er antall timer 
obligatorisk undervisning i klinisk nevropsykologi 
ved UiO mindre enn ved de andre universitetene. 
Mens obligatorisk undervisning (teori og praktisk 
opplæring til sammen) utgjør 5 studiepoeng ved 
UiO varierer det mellom 15-17,5 studiepoeng ved 
de ande lærestedene. Undervisning i faget ved UiO 
utgjør imidlertid flest studiepoeng dersom man 
regner med både obligatorisk og ikke obligatorisk 
undervisning. Det er som nevnt også planlagt en 
økning i omfang av det obligatoriske teoriemnet 
ved UiO. 

Det er flere likhetstrekk i teoriundervisningens 
faglige innhold på tvers av de fire lærestedene. 
Følgende kompetanseområder er dekket ved alle 
undervisningsstedene: nevropsykologisk under-
søkelse av barn og voksne, nevropsykologiske 
aspekter ved normal aldring, formidling av test-
resultater, kognitiv rehabilitering, samt nevrolo-
giske og psykiske lidelser/tilstander. Kompetanse-
områder som dekkes i varierende grad er psyko-
farmakologi (størst fokus ved UiB), habilitering 
(størst fokus ved UiT), nevrologi og nevroradiologi 
(størst fokus ved NTNU). Videre varierer det noe 
hvilke nevrologiske tilstander og psykiske lidelser 
det undervises om. Til tross for noe variasjon i 
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undervisningen, dekker den ved alle de fire univer-
sitetene de viktigste kompetanseområder innen 
klinisk nevropsykologi – undersøkelse og behan-
dling/tiltak (se "Veileder i klinisk nevropsykologi", 
2015) og samsvarer relativt bra med Nasjonal plan 
for profesjonsutdanning i psykologi. Det synes ikke 
å være noen store teoretiske/ideologiske forskjeller 
mellom lærestedene, og undervisningen er prag-
matisk orientert. Alle vektlegger formidling av den 
kunnskapen studentene trenger ut fra de kliniske 
problemstillinger psykologer møter i praksis.

Ved alle undervisningsstedene gis praktisk opplæring
parallelt med teoriundervisning. Den praktiske opp-
læringen foregår ved internklinikkene. Innholdet i 
opplæringen er relativt likt ved UiB, ved UiT og ved 
NTNU. Ved UiO er nevropraktikum ikke obligatorisk 
da studentene kan velge en annen type praktikum 
i stedet. Alle studentene ved UiO får imidlertid 
teoriundervisning i klinisk nevropsykologi med 
utstrakt bruk av kasuistikker for å gi studentene en 
bedre forståelse av anvendt psykologi. Hver student 
som velger nevropraktikum ved UiO følger opp en 
pasient over tid, mens det er en gruppe studenter 
som undersøker én eller flere pasienter ved de 
øvrige universitetene. Det ville vært en styrking 
av nevropraktikum dersom studentene ved alle 
lærestedene i større grad hadde én-til-én kontakt 
med pasienter. Studentene har én-til-én kontakt 
med pasienter ved de andre interne undervisnings-
klinikkene (terapiforløp) ved hvert universitet. 
Det bør diskuteres hvordan man kan jobbe mot å 
få det til også ved nevro-klinikkene ved UiB, UiT 
og NTNU. Man kan hevde at et minimum av klinisk 
opplæring (for eksempel utrede minst en pasient) 
bør være en obligatorisk del av opplæringen for alle 
psykologstudenter. For å få en dypere og mer prakt-
isk forståelse av klinisk nevropsykologi bør hver 
student ha formulert problemstillinger og hypo-
teser, gjort undersøkelse, trukket faglige konklus-
joner og gitt anbefalinger. Dette vil gi en større 
forståelse for anvendt nevropsykologi og gjøre det 
mulig å integrere teori og praksis. Dette er viktig i 
en tid hvor vår forståelse av hjernen og kunnskap 
om kognitive vansker ved psykiske lidelser øker 
raskt. Det har vært en styrking av psykologfaglig 
kompe-tanse i kommunenes helse- og omsorgstje-
nester de siste årene, og antall psykologstillinger 
det ble ytt tilskudd til ble nær tredoblet fra 2013 
til 2015. Halvparten av kommunene i Norge har 
nå psykolog ("Statusrapport hjernehelse", 2017). 

Disse arbeider tverrfaglig og har behov for nevro-
psykologisk kunnskap. Nevropraktikum ved UiO gir 
anledning til terapiforløp som strekker seg over to 
semestre, og der behandlingsperspektivet er svært 
godt integrert. Mens det ved UiO legges større 
vekt på behandling enn nevropsykologisk under-
søkelse, er det primært fokus på nevropsykologisk 
undersøkelse og sekundært fokus på rådgivning 
ved de øvrige universitetene. Det bør tas initiativ 
til en nasjonal diskusjon omkring forholdet mellom 
undersøkelse og behandling i opplæringen. Her kan 
det være nyttig for lærestedene å ha en dialog med 
Norsk Nevropsykologisk forening og med Fagutvalg 
for nevropsykologi i Norsk psykologforening. Det 
har tidligere vært et vanlig ankepunkt mot nevro-
psykologien at den er utredningstung med for lite 
fokus på hvordan man kan hjelpe pasientene til 
bedre helse og rehabilitering. Fagfeltet klinisk nevro-
psykologi har utviklet seg mye de senere årene, 
ikke minst når det gjelder behandling og rådgiv-
ning. Dette bør i større grad gjenspeiles i den prakt-
iske kliniske opplæringen som tilbys studentene 
i Bergen, Trondheim og Tromsø. Studentene bør 
kunne gi/være med på tilbakemelding fra nevro-
psykologisk undersøkelse, noe som vil gi en dypere 
forståelse for anvendt nevropsykologi. Det er videre 
viktig at studentene får kunnskap om systemarbeid, 
inkludert rettigheter og tiltak i både primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 

Studentene ved UiB, UiT og NTNU møter både barn 
og voksne pasienter, mens studentene ved UiO får 
praktisk opplæring kun med voksne pasienter. Stu-
dentene ved alle læresteder bør få møte både barn 
og voksne, samt eldre pasienter med nevropsykolog-
iske problemer, særlig siden psykologer både i 
barne- og ungdomspsykologien og i voksenfeltet 
hyppig vil møte slike pasienter. 

Pasienter med en sikker hjernerelatert problema-
tikk henvises fra spesialisthelsetjenesten til klinik-
kene ved UiO og NTNU, mens de ved UiB og UiT 
henvises fra både spesialist- og primærhelsetje-
nesten. Derfor er det større bredde i pasientenes 
vansker og flere differensialdiagnostiske spørsmål 
ved de to sistnevnte lærestedene. Testteknikere 
brukes til opplæring ved alle undervisningsstedene 
unntatt i Oslo. Tromsøstudentene synes å utføre 
mer av undersøkelsen selv. Det er vanskelig å evalu-
ere hva som er den beste didaktiske modellen uten 
en mer inngående undersøkelse av hva studentene 
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opplever og lærer. Det synes likevel å være enighet 
om at en viss grad av selvstendighet og egenaktivi-
tet er nødvendig slik at studentene får reell trening 
i å drøfte faglige problemstillinger og ikke bare ob-
serverer hvordan spesialistene eller testteknikere 
gjør det (Lauvås, 2016). 

Klinikkledere fra alle de fire universitetene har 
årlige møter i forbindelse med Forum for psykolog-
iske poliklinikker. Slike utvekslinger har vært 
viktige med tanke på drift av klinikkene. Det har 
foreløpig vært lite fokus på praktisk opplæring i 
klinisk nevropsykologi på disse møtene, noe det 
bør være i framtida. Nevropsykologifaget er i stadig 
utvikling, og undervisningen i klinisk nevropsykologi 
bør derfor revideres med jevne mellomrom. 
Utveksling av erfaringer kan bidra til å sikre at 
undervisningen har høy og likeverdig kvalitet ved 
alle universitetene, og at psykologistudenter 
uteksamineres fra profesjonsstudiet med tilstrek-
kelig kompetanse i klinisk nevropsykologi. 

KONKLUSJON 
I denne artikkelen har vi argumentert for at klinisk 
nevropsykologi har en viktig plass i utdanningen av 
norske psykologer. Resultatene gir et godt grunnlag 
for å arbeide med videreutvikling og harmonisering 
av undervisningen i faget. Det vurderes å være hen-
siktsmessig med en gjennomgang på nasjonalt nivå 
for å sikre godt og likeverdig læringsutbytte ved de 
ulike universitetene. Klinisk nevropsykologi som 

obligatorisk fag ved profesjonsstudiet bør sikres via 
nasjonale retningslinjer.

Vår undersøkelse viser at det er mange likhetstrekk 
i teoriundervisningen mellom universitetene selv 
om omfanget er noe forskjellig. Store endringer er 
sannsynligvis ikke nødvendig, men man bør drøfte
om dagens innhold og temavalg gir optimalt lærings-
utbytte og forberedelse til utøvelse av psykologfaget.

Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi som in-
nebærer direkte pasientkontakt er mer forskjellig, 
ved at den er obligatorisk ved UiB, NTNU og UiT og 
valgfri ved UiO. Omfang og innhold i praktisk opp-
læring bør drøftes i de fora der representanter fra 
alle universitetene møtes. Sentrale tema inkluderer 
hvor mye av undervisningen som bør være obliga-
torisk, om pasientgrunnlaget gir nok bredde med 
tanke på sykdomstilstander og aldersspenn, samt 
om balansen mellom undersøkelse og behandling 
sikrer ønsket læringsutbytte.
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Tabell 1. Oversikt over undervisning i klinisk nevropsykologi ved alle universitetene som tilbyr 
profesjonsstudiet i psykologi: emner, semester og studiepoeng 
Universitet og institutt UiB 

Institutt for biologisk og 
medisinsk psykologi 

UiO 
Psykologisk institutt 

UiT* 
Institutt for 
psykologi 

NTNU** 
Institutt for 
psykologi 
 

Teori Emne PROPSY 
306 

PSYC 
4305 

PSYC 
6513 

PSY 
2595 

PSYPRO 
4605 

Semester 5. 8. 11. eller 12. 7. og 8. 10. eller 11. 

Studiepoeng 15, inkl. prakt. 5 5 Ca. 10 av 30 7,5 

Praktikum Emne PROPSY 
306 

PSYC 
6310 

PSY 
2596 

PSYPRO 
4606 

Semester 5. 11. og 12. 7. og 8. 10. eller 11. 

Studiepoeng 15, inkl. teori 25 Ca. 7,5 av 30 7,5 
UiB: PROPSY 306 – Klinisk nevropsykologi. UiO: PSYC 4305 – Klinisk nevropsykologi, PSYC6513 – Klinisk 
nevropsykologi – Undersøkelse og intervensjon og PSYC 6310 – Praktikum. UiT: PSY 2595 – Klinisk psykologi og PSY 
2596 - Klinisk praksis. NTNU: PSYPRO 4605 – Klinisk nevropsykologi og PSYPRO 4606 – Praktisk opplæring i klinisk 
nevropsykologi. Alle emner er obligatoriske, unntatt PSYC 6513 og PSYC 6310 som er valgfrie. 
*Teori og praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi ved UiT inngår i et generelt studieår i klinisk psykologi. 
**På NTNU deles kullet i to i 10. og 11. semester. Halve kullet får teoriundervisning og praktisk opplæring i klinisk 
nevropsykologi i 10. semester, mens den resterende halvparten får dette i 11. semester. 
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Tabell 2. Undervisningsinnhold i teoriemner i henhold til timeplanene høsten 2017 
 Undervisningstemaer/teori 

UiB 
Høst 2017 

PROPSY 306 (obligatorisk for alle) består av WISC-kurs og følgende forelesninger: 
• Nevropsykologiske modeller 
• Samarbeid fastlege og nevropsykolog 
• Epilepsi 
• Språkvansker hos barn 
• Hjerneslag 
• Rehabilitering 
• Lærevanske i et nevrobiologisk perspektiv 
• Psykofarmakologi 
• ADHD i et livsløpsperspektiv 
• Somatisk sykdom 
• Depresjon og kognitiv funksjon 
• Aldring og demens 
• Wechslers intelligenstester 

UiO 
Høst 2017 

PSYC 4305 (obligatorisk for alle) består av følgende temaområder: 
• Den nevropsykologiske undersøkelsen 
• Nevropsykologisk svikt ved hodeskader 
• Nevropsykologisk svikt ved demens 
• Differensialdiagnostikk i relasjon til psykiske lidelser 
• Gruppeundervisning x 4, som foregår i form av kasuistikker, frembrakt av gruppelederne. 

Stort sett har alle gruppelederne med pasienthistorier knyttet til demens, hodeskade og 
differensialdiagnostikk/nevropsykiatri.  

PSYC 6513 (obligatorisk kun for studenter som velger nevropraktikum, men åpent for alle) er en 
fordypning i klinisk nevropsykologi som innebærer teori og gjennomgang og diskusjon av kasuistikker. 
Forelesere bruker kasuistikker fra egen praksis som belyser utvalgte problemstillinger. Følgende 
temaområder dekkes: 

• Anamneseopptak og nevropsykologisk undersøkelse 
• Tolkningsstrategier, normer, prinsipper for valg av kutteskårer, ytelsesvaliditet og betydning 

av nevropsykologiske funn både i nevrodiagnostisk sammenheng og for dagliglivets 
funksjon 

• Problemstillinger knyttet til reundersøkelse av pasienter 
• Nevropsykologi (forekomst/undersøkelse/tiltak) ved sentrale nevrologiske lidelser og 

tilstander, særlig predemenstilstander, subjektiv og mild kognitiv svikt, epilepsi, hjerneslag, 
multippel sklerose, hodeskader 

• Tolking av nevropsykologiske data opp mot lov om opplæring, lov om folketrygd, 
menerstatningstabellen og førerkortforskriften 

• Nevropsykologi (forekomst/undersøkelse/tiltak) ved psykiske lidelser, særlig affektive 
lidelser, ADD/ADHD, rusmiddelmisbruk og utviklingsforstyrrelser 

• Formidling av nevropsykologiske resultater 
• Rapportskriving 
• Drøfting av hva den kliniske psykolog kan gjøre og hvilke oppgaver som kun kan gjøres av 

spesialist i nevropsykologi 
• Behandling av/tiltak ved nevropsykologiske problemer hos barn/ungdom 
• Behandling av/tiltak ved nevropsykologiske problemer ved psykiske lidelser 

Behandling av/tiltak ved nevropsykologiske problemer ved skader/sykdommer i hjernen 
UiT 
Høst 2017- 
Vår 2018 

PSY 2595 (obligatorisk for alle) består av følgende forelesningsrekke, en arbeidsgruppe 
(«workshop») og øvelser i administrasjon og skåring av nevropsykologiske tester: 

• Metoder i nevropsykologi, anamnese, tester, spørreskjema, observasjon 
• atferdsnevrologi og basale mentale/ motoriske og perseptuelle tester. 
• Introduksjon til nevropsykologi 
• Tolkning, vurdering og formidling av nevropsykologisk undersøkelse 
• Nevropsykologiske tilstander hos voksne  
• Nevropsykologiske tilstander hos barn  
• Autisme 
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UiT 
Høst 2017- 
Vår 2018 

• ADHD 
• Barnehablitering 
• Psykisk utviklingshemming 
• Ervervet hjerneskade hos voksne 
• Degenerative tilstander og demens 
• Nevropsykiatri   
• Kryss kulturell nevropsykologi 
• Kognitiv rehabilitering 
• Arbeidsgruppe i klinisk nevropsykologi (ca. 8 studenter) der studentene til resten av kullet 

presenterer kasusitikker av pasientene som de har utredet og drøfter problemstillinger, 
hypoteser, testfunn, vurderinger, formidling og faglige- og fagetiske utfordringer i saken. 

• Øvelser i administrasjon og skåring av nevropsykololgiske tester 
NTNU 
Høst 2017 

PSYPRO 4605 (obligatorisk for alle) består av en forelesningsrekke som dekker følgende temaer: 
• Nevropsykologisk undersøkelse ved affektforstyrrelser og psykoselidelser 
• Mentale aspekter ved ervervet hjerneskade 
• Perspektiver fra avansert hjerneavbildning 
• Hjerneslag 
• HIV og hjernen 
• Formidling av resultater fra nevropsykologisk undersøkelse 
• Nevropsykologisk undersøkelse av barn 
• Asperger´s syndrom, ADHD og Touretttes syndrom 
• Førerkortvurdering 
• Mild traumatisk hjerneskade 
• Normal aldring og mild kognitiv svikt 
• Demens hos eldre 
• Kulturelle aspekter i klinisk nevropsykologi 
• Epilepsi 
• Kort repetisjon av nevroanatomi 
• Oversikt over nevrologiske lidelser 
• Migrene og annen hodepine 
• Nevrologiske symptomer og undersøkelsesteknikk 
• Bildediagnostikk av hjernen 
• Evidensbasert kognitiv rehabilitering 

 

 

 

Tabell 2. Undervisningsinnhold i teoriemner i henhold til timeplanene høsten 2017

Tabell 3. Organisering av obligatorisk teoriundervisning i klinisk nevropsykologi høsten 2017 
Universitet Forelesere/

ressurser 
Antall studenter 

per semester* 
Evalueringsform 

UiB 
PROPSY 306 

Hovedsakelig 
interne**  

48 
 

Kursprøve omfatter spørsmål med svaralternativ og en 
langsvarsoppgave (bestått/ikke bestått). Denne prøven 
må være godkjent før studenten får anledning til å 
gjennomføre praktisk opplæring. 

UiO 
PSYC 4305 
 
PSYC 6513 

 
 
100 % interne 

 
65  
 
7 

 
Skriftlig skoleeksamen i 3 timer (karakter A-F) 
 
For å bestå kurset kreves oppmøte og aktiv deltagelse 
gjennom hele kurset (bestått/ikke bestått). 

UiT 
PSY 2595 

80 % interne/ 
20 % eksterne 

48  7 dagers hjemmeeksamen inkludert klinisk 
nevropsykologiske problemstillinger som teller 30 – 50 
%, ofte kasus, 5-6 sider (karakter A-F). 

NTNU 
PSYPRO 4605 

55 % interne/ 
45 % eksterne 

29***  Skriftlig skoleeksamen i 4 timer (bestått/ikke bestått) 

* Antall studenter som får undervisning i klinisk nevropsykologi varierer noe fra semester til semester, som er relatert 
til blant annet studentenes permisjoner. 
**Med interne menes at foreleserne er ansatt på instituttet som tilbyr profesjonsstudiet i psykologi. Atferdsfarmakologi 
ved UiB undervises av en ekstern (MD).  
*** Ved NTNU får halve kullet (ca. 30 studenter) undervisning på 10. semester og andre halvdel av kullet får 
undervisning på 11. semester. 
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Tabell 4. Organisering av praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi høsten 2017  
 UiB UiO UiT NTNU 

Innhold 
og 
oppgaver* 

Hver studentgruppe følger 
veileder gjennom 
nevropsykologisk 
undersøkelse av fem 
pasienter. Studenter har 
ansvar for anamnesen 
observasjon av testing, 
kvalitative/kvantitative 
vurderinger av 
testresultater, og diskusjon 
av resultatenes 
implikasjoner.  
Presentasjon på ”staff”. 
Opplæring i administrasjon 
av Wechslers tester og 
skriving av testrapport.  

Hver student får 
en pasient som 
han/hun følger 
opp. 
Nevropraktikum 
har hovedfokus på 
behandling/tiltak 
av følgetilstander 
etter ervervede 
hjerneskader, men 
nevropsykologisk 
undersøkelse 
gjøres på 
indikasjon. 

Hver studentgruppe 
gjennomfører 2 
fulle 
nevropsykologiske 
undersøkelser – en 
undersøkelse i høst- 
og en i 
vårsemesteret. 
Studenter skriver 
rapport, gir muntlig 
tilbakemelding til 
relevante mottakere 
og presenterer sine 
saker på workshop. 
Studenter får 
opplæring i bruk av 
utvalgte 
nevropsykologiske 
tester. 

Hver subgruppe studenter 
deltar aktivt i gjennomføring 
av nevropsykologisk 
undersøkelse av en pasient. 
De har ansvar for anamnesen, 
testing med noen deltester 
under veiledning, skrive 
utkast til rapport, 
presentasjon av pasientsaker 
og et valgt tema på «staff». 
Hver subgruppe bidrar i 
planlegging av undersøkelse 
og drøfting av testresultatene 
(anonymt) i saken til en 
annen samtidig subgruppe. 
Studenter får opplæring i 
bruk av Wechslers tester og 
utvalgte nevropsykologiske 
tester. 

Student-
grupper  

4 grupper på 12 studenter 2 grupper på 4-5 
studenter 

15 grupper på 3 
studenter  
(10 grupper på en 
intern klinikk og 5 
på UNN 
Barnehabilitering) 

3 grupper på 8-10 studenter, 
som jobber parallelt i 2 
subgrupper  

Pasienter 
henvises 
fra  

Spesialisthelsetjenesten 
(hovedsakelig Helse-
Bergen, private institusjo-
ner og avtalespesialister), 
primærhelsetjenesten 
(PPT, fastleger, helse-
stasjoner, kommunale 
instanser og privatpraktis-
erende psykologer) og 
pasienter seg  

Sunnaas sykehus 
(de fleste 
pasienter) og Oslo 
universitetssyke-
hus /andre 
instanser 
(unntaksvis) 

Fastlege, NAV og 
spesialisthelsetje-
nesten innen 
Psykisk helsevern 
og nevrologi (UNN)   

St. Olavs hospital: Avdeling 
for ervervet hjerneskade og 
Barne- og ungdomsklinikken 

Veiledere* Interne  Interne 60-70 % interne  Interne 
Testtekni-
ker 

Ja Nei Ja Ja 

*Studenter veiledes av spesialist i klinisk nevropsykologi ved hvert universitet. Opplæring i arbeid med pasienter 
(nevropraktikum) inngår i praktisk nevropsykologisk opplæring ved hvert universitet. Opplæring i testbruk inngår som 
del av praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi ved UiB, UiT og NTNU. Opplæring i bruk av Wechslers evnetester 
inngår som del av den praktiske opplæringen ved UiB og ved NTNU. Testopplæringen ved UiT har fokus på bruk av 
utvalgte nevropsykologiske tester, mens Weschler-testkurs er lagt til første studieår (VID-6333, 15 studiepoeng). 
Opplæring i bruk av Wechslers tester ved UiO gis som del av metodekurs i henholdsvis 3. semester (WAIS-IV: PSYC 
2402, 5 studiepoeng) og 5. semester (WISC-IV: PSYC 3400, 5 studiepoeng) og inngår dermed ikke i klinisk 
nevropsykologisk opplæring. Innføring i WISC-V/WAIS-IV gis ved NTNU på 3. semester (inngår i PSYPRO 4415), mens 
en mer inngående opplæring i WAIS-IV, i tillegg til utvalgte nevropsykologiske tester, inngår også i introuken som tilhører 
faget: Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi.  
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Tabell 5. Oversikt over akademiske stillinger tilknyttet undervisning i klinisk nevropsykologi 
ved hvert universitet høsten 2017 

Akademiske stillinger i % UiB UiO UiT NTNU 
Professor / professor II* 100 / 0 200 / 60 120 / 0 0/ 20 

Førsteamanuensis / førsteamanuensis II* 100 / 0 200 / 40 0 / 0 300 / 0 

Andre akademiske stillinger 160 100 200 0 

Stillingsprosent totalt** 360 500 320 320 

Spesialist i klinisk nevropsykologi 360 500 200 320 

Doktorgrad 220 500 200 320 

Dobbeltkompetanse (spesialistutdannelse og doktorgrad) 220 500 100 320 
*Ved UiO finansieres alle fem 20 % II'er stillinger (professor II og førsteamanuensis II) i klinisk nevropsykologi 
av et helseforetak, mens II'er stillinger ved de øvrige universitetene finansieres av gjeldende institutt. 
**Stillingsprosent totalt reflekterer ikke summen av tallene nedenfor fordi enkelte ansatte inngår i flere kategorier. 
Det bemerkes at de ansatte brukes både til undervisning i klinisk nevropsykologi og til diverse andre oppgaver. 
Det var ingen lektorstillinger i klinisk nevropsykologi høsten 2017. En førstelektor i klinisk nevropsykologi ble 
ansatt i 100 % stilling ved UiB høsten 2018. 
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Figur 1. Sammenligning av antall studenter og antall timer undervisning/veiledning i klinisk 
nevropsykologi per student høsten 2017. Alle timer oppgis uvektet (dvs. uten forberedelsesfaktor); sensur 
av eksamensoppgaver, koordinering av emner og klinikkdrift inngår ikke i dette timeregnskapet; klinisk 
nevropsykologisk arbeid med pasienter inngår som del av den praktiske opplæringen ved alle universitetene; ved 
UiB inngår 18 timer testopplæring i den praktiske opplæringen og 12 timer i teori; ved UiO inngår ikke 
testopplæring som del av undervisningen; ved UiT inngår 6 timer testopplæring i den praktiske opplæringen og 15 
timer i teori; ved NTNU inngår testopplæring i den praktiske opplæringen;  aviser til obligatoriske emner; bviser 
til emner som går over ett år (de resterende emnene går over ett semester); cved UiB var det ca. 100 studenter (to 
kull) som fikk undervisning i klinisk nevropsykologi høsten 2017 - våren 2018; dved UiO var det ca. 125 studenter 
(to kull) som fikk undervisning i klinisk nevropsykologi høsten 2017 - våren 2018; eved UiT var det 48 studenter 
(ett kull) som fikk undervisning i klinisk nevropsykologi høsten 2017 - våren 2018;  fVed NTNU var det ca. 60 
studenter som fikk undervisning i klinisk nevropsykologi høsten 2017 - våren 2018 (ett kull deles i to, og halve 
kullet får undervisning i klinisk nevropsykologi på 10. semester, mens den resterende halvparten får dette på 11. 
semester). 
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Men først, bakgrunnen for å tenke at vi trenger en 
slik helhetlig forståelse/modell er først og fremst 
den ekstremt partikulære tilnærmingen som har 
vært rådende til nå. Mange forskjellige fagfelt deler 
sin interesse for hjernen og innenfor hvert fagfelt er 
man stort sett opptatt av små håndterbare biter av 
det aktuelle feltet. Det synes å gjelde alle, anatomene, 
fysiologene, psykologene, språkforskerne antropolo-
gene m.m. Hvordan all denne partikulære kunnskap-
en som er framskaffet til sammen skal kunne trekkes 
sammen til et større bilde, er det få som er opptatt 
av.  Men historien fra andre vitenskapsområder viser 
at det er nødvendig å se det overordnede «bildet» for 
å forstå sammenhengen i enkeltområdene. Slik var 
det med Harvey`s modell for det vaskulære systemet, 
klorofyllets overordnede funksjon i planteverden, 
cellestrukturen som allment byggemateriale i alle 
biologiske organismer, atomenes rolle i forståelsen 
av alle materielle strukturer og ikke minst Darwins 
evolusjonsmodell for å forstå artenes forandringer 
og slektskapsforhold.

Tilbake til hjernen kan vi enkelt spørre hvilke tank-
er som faktisk finnes om hva hovedfunksjonen til 
hjernen er,- det som gjør at vi forstår hvorfor vi har 

dette spesielle organet. Hva er det vi egentlig bruk-
er den til? Når jeg underviser i hjernekunnskap 
stiller jeg ofte dette spørsmålet og blir for det 
meste svar skyldig. Folk blir gjerne litt perplekse, 
som om dette er en selvfølge. Nå og da er det noen 
som prøver seg med et forslag. «Vi bruker den vel 
til å tenke med?». Nei det gjør vi ikke,- hjerner har 
eksistert i flere hundre millioner år mens tenkn-
ing slik vi forstår det kan maksimalt være noen få 
millioner år gammel funksjon og som vi neppe har 
felles med mange andre i artsmangfoldet. Dessuten 
er det forskning som tyder på at tenkning ikke er 
en så hyppig begivenhet hos mennesker heller og 
så vanskelig og kraftkrevende at det neppe brukes i 
utide. (Kahnemann) Tenkning kan derfor ikke være 
grunnen til at hjerner finnes.

 «Den koordinerer jo alt i kroppen vår» Ja det gjør 
den nok, men det er neppe derfor vi har den, av 
følgende grunn; Hjernens overordnede struktur for 
styring og koordinering av kroppsfunksjoner er 
hypothalamus og deler av mellomhjernen som til 
sammen kanskje er på størrelse med en tommel-
finger. Hva gjør vi med resten av hjerne da? «Den 
regulerer forholdet mellom individ og omgivelser» 
Nå begynner det å bli mer interessant,- men helt 
presist kan det ikke være da det samme ville være 
tilfelle med en maur med sitt knappenålshode-
størrelse på hjernen. Det går altså utmerket å ha 
en svært liten hjerne og allikevel ha et balansert 
forhold til omgivelsene. 

Hva bruker vi egentlig 
hjernen til?
Som vitenskapsfilosofisk interessert fagperson har det vært en frustrasjon 
gjennom mange år at det ikke er framkommet noen modell eller teori 
om hjernens overordnede funksjon. Og enda verre, at det ikke synes å 
være verken interesse eller forståelse for det. Jeg tror mange ikke helt 
skjønner problemstillingen. «Alle» vet da hva vi bruker hjernen til? Javel,- 
la oss nå se på det.

TEKST: ROAR GLEFJELL 

Ferdig psykolog i 1980 og spesialist i 
nevropsykologi i 1999. Har jobbet med 
nevropsykologi siden 1994 på Universitets-
sykehuset i Nord-Norge, Harstad, først 
ved Voksenhabiliteringsenheten og siden 
ved Rehabiliteringsavdelingen.
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La oss starte med helt basale betraktninger om-
kring organet hjerne,- den har altså vært der i flere 
hundre millioner år og hadde neppe vært med 
så lenge hvis den ikke hadde en grunnleggende 
biologisk funksjon som var helt avgjørende for at 
en art skulle kunne overleve og utvikle seg videre. 
Den basale funksjonen kan kanskje best bedømmes 
hvis vi sammenlikner arter som har hjerne med 
arter som ikke har hjerne. Hva skiller de? Hva 
skiller fungus, trær, blomster, lav, bregner m.m. fra 
mus, ormer, innsekter, fisk, padder, hjort m.m. Det 
burde være ganske innlysende at det er bevegelse, 
eller mangel på sådan. Alle organismer i dyregrup-
pen har hjerner og beveger seg, og alle organismer 
i plantegruppen har ikke hjerner og forflytter seg 
ikke. For å bevege seg må en organisme foreta seg 
noen hårreisende kompliserte beregninger. Hvis 
den ikke beveger seg må den også foreta noen svært 
komplekse tiltak for ikke å bli utslettet av vær og 
vind, av årstidsforandringer og angrep fra preda-
torer og snyltere av mange slag, men av en helt 
annen karakter. Betingelsen for disse forskjellene 
synes å ligge i genetikken. Dette er nok grunnen 
til den overraskende oppdagelsen som framkom i 
forbindelse med det menneskelige genomprosjekt-
et, at grana har 25 – 30000 gener som er noe mer 
enn mennesker har. Man har også undret seg over 
at gjær som er en svært enkel organiseme i forhold 
til mennesker har ca 6000 gener som er en firedel 
av hva mennesker har. Begge disse organismene 
bruker gener på daglig basis for å stabilisere 
variasjoner i omgivelsene mens vi bruker genene 
til å bygge en hjerne som stabiliserer variasjoner i 
omgivelsene for oss.

Tilbake til vanskene som oppstår når en organisme 
skal bevege seg. Det fordrer at den er i stand til 
å vurdere at flere forhold vil være i kontinuerlig 
forandring , og også være i stand til å korrigere for 
dette. Uten denne evnen vil enhver forflytning være 
svært risikabel. Objekter og romlige forhold forand-
rer seg fysisk mye mer enn vi er klar over når vi 
begynner å forflytte oss. Lyset faller inn forskjellig, 
objekter forandrer fasong og relasjonene mellom 
objektene vil synes annerledes fra en annen vinkel. 
Bakgrunnen vil forskyve seg og alt dette vil forand-
re karakter over tid. Det er ca. 100000 ganger mer 
lys midt på dagen enn i skumringen, noe som må 
nedtones hvis vi skal kunne bevege oss trygt. Mye 
av det vi har lært i persepsjonspsykologi gjør det 
nesten mystisk at vi er i stand til å bevege oss så 

ubesværet i mange situasjoner,- men det mangler 
heller ikke eksempler på at bevegelse kan være 
svært vanskelig under ugunstige forhold som tåke, 
motlys, hurtige lysskifter, mørke m.m.

Det finnes mange måter å bevege seg på og mange 
miljøbetingelser å gjøre det i og alle arter har ut-
viklet sin egen løsning på problemene. En mark og 
et menneske beveger seg ekstremt ulikt, men begge 
trenger hjernen for å gjøre jobben. Flere forskere 
innenfor neuroscience har pekt på evidens som 
indikerer at bevegelse var innledende betingelse for 
utvikling av et nervesystem og at sansning utviklet 
seg som en konsekvens av det og som en del av et 
styringssystem for bevegelse.

Vel og bra dette,- hjernen synes altså å være vårt 
grunnleggende bevegelsesorgan og klinisk gir det 
det mening da hjerneskader svært ofte fører til 
bevegelsesforstyrrelser. Pasientene synes også 
svært motivert til å legge energi inn i å forbedre 
bevegelseskapasiteten sin. Å beherske bevegelse 
synes altså å være fundamentalt knyttet til vår 
hjernekapasitet. 

Men dette kan knapt være hele grunnen til vår 
usedvanlige hjernestørrelse. De fleste dyr har løst 
utfordringene med bevegelse med langt mindre 
investering og driftskostnader. Det ser faktisk ut 
som om store hjerner ikke på noen måte er favoris-
ert av naturen til dette formålet. Insektene som i 
biomasse, antall arter og ikke minst variert tilpas-
ning må sies å ha utnyttet mulighetene i naturen 
vesentlig bedre enn artene som har satset på 
hjernestørrelse. De fleste av «storhjernete» arter er 
faktisk allerede utryddet. Alle tidligere forløpere og 
sidegreiner av australopithecus og homo slektene 
er borte, og de store apene som også har satset på 
hjernemasse hadde sitt høyeste nivå for flere titalls 
millioner år siden og er så godt som utryddet i dag. 
Og her har vi kanskje den største utfordringen for 
å forstå hjernens helhetlige funksjon. Den er så 
utrolig kostbar,- hvilket jo er den beste forklaring-
en på at de fleste dyr holder seg med minst mulig 
hjerne. Å satse på et organ som er mange ganger så 
energikrevende som noe annet organ strider imot 
helt fundamentale prinsipper i biologi. Organiske 
liv er generelt svært energikrevende og alle arter 
strever med å skaffe nok. Evolusjonen tillater ikke 
å utvikle et organ som krever langt mer enn alle 
andre organer hvis det kan unngås. Men noen arter 
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Nytt fra konferanser i 2018

Det Nordiske møtet var i Stockholm 22.-23. august i 
år; det 13. i rekken. Det første nordiske møtet var
i Helsinki i 1982, og har siden 1993 vært arrangert 
omtrent hvert 2.-3. år. Neste møte er lagt til 
Danmark i København i 2021 og deretter blir det i 
Norge i 2024. 

På årets møte var det 340 deltakere, rundt 50% 
fra Sverige, noen og 20% fra Sverige og Norge, og 
en liten prosent deltagere fra de Baltiske land. Det 
var også deltagere fra Tyskland, Storbritannia og 
Swaziland (!). Konferansens tema var “The Plastic 
Brain--Changes in Brain, Cognition and Behaviour”. 

Det norske nevropsykologmiljøet var godt repre-
sentert, og stilte med et eget symposium fredag 
ettermiddag: Effect of physical fitness on Cognition, 
ledet og introdusert av Jens Egeland. Dette må ha
vært konferansens suverent best besøkte sympo-
sium, lokalet ble raskt fullt og til tross for at ekstra 
stoler ble båret inn, så måtte de siste finne seg i å 
stå eller sitte på gulvet. Jens startet det hele med å 
spørre hvordan man kan tenke seg at fysisk aktiv-
itet skulle kunne ha en positiv effekt på kognisjon? 
Han redegjorde for de rådende teorier på feltet, og 
pekte på at det er et metodisk problem også: i dette 
feltet kan man ikke lage en dobbeltblind-design.  
Alexander Olsen fulgte så opp med The acute effects 
of exercise on cognitive control function. Alexander 
og kolleger fant at deltakerne i studien hadde 
raskere responstid på CPT-II fem minutter etter 
høyintensitets trening, uten at nøyaktigheten ble 

Forelesninger, konferanser og nevro-samlinger er glimrende 
kilder til faglig påfyll og inspirasjon. For de som ikke fikk vært 
med i et av årets konferanse høydepunkter – Det Nordiske 
møtet i Stockholm, har redaksjonsmedlem Rune Raudeberg 
skrevet en artikkel for oss om arrangementet. Temaet for 
konferansen var hjernens plastisitet – akkurat det vi nevro-
psykologer trenger å lære mere om i veien videre for faget.

synes tilsynelatende å ha sluppet av denne klemma, 
- for en tid. Eneste art som kan sies å ha klart det er 
homo sapiens og siste ord er vel heller ikke sagt for 
den arten heller. Det er nesten vanskelig å tro at det 
har vært mulig når en ser på hvilke hindringer som 
har vært passert på veien. 

Hjernen er ikke bare vår energimessig mest krev-
ende organ, den er også et organ som byr på store 
utfordringer på mange andre områder og. Den 
sitter ulagelig til på toppen av kroppen med stor 
sjanse for å skades ved fall, den er beskyttet av et 
relativt tynt skall og svake nakkemuskler, jfr go-
rillaer og neanderthalere. På veien har vi mistet 
nesten alle personlige egenskaper for å forsvare 

hjernen vår, som hurtighet på bakken, kraftig 
muskulatur og hoggtenner. På grunn av størrelsen 
må den fødes flere måneder for tidlig og allikevel 
har vi høyest hjerneskadefrekvens ved fødsel enn 
noen andre arter. Den fører til at den kvinnelige 
delen av arten settes ut av energiproduksjon til 
seg selv og barnet i flere år, og ikke nok med det; 
organet bruker halve livet til å bli fullt funksjons-
dyktig,- da regner jeg en gjennomsnittlig levealder 
ca 30-40 år som har vært vanligst opp til for et par 
hundre år siden. 
Her trenges det åpenbart en god forklaring eller 
modell for hva det er med vår måte å bevege oss 
rundt i verden som har lykkes til tross for slike dår-
lige odds.  To be continued….

TEKST OG BILDER: RUNE RAUDEBERG
spesialist i nevropsykologi, Institutt for 
Biologisk og Medisinsk Psykologi, 
Universitetet i Bergen. 



Horisont

dårligere, sammenlignet med middels og lav in-
tensitet. Varigheten av effekten var ca 20 minutter. 
Tom Langerud Holmen presenterte så resultater 
fra Natural occurring association between fitness 
and cognitive functions in schizophrenia, der han og 
kolleger bl.a.fant at maksimalt oksygenopptak var 
knyttet til bedre verbale funksjoner, men ikke for 
andre kognitive domener. Dette er et ganske over-
raskende og spennende funn. Gry Bang-Kittelsen 
presenterte Effect of high intensity physical training 
compared to cognitive training in schizophrenia: 
Effects on cognition. Tidligere RCT-studier på dette 
har kontrollgrupper som ikke får noen interven-
sjon. Gry og kolleger har til nå funnet at både de 
som deltok i høyintensitets intervalltrening og de 
som deltok i Nintendo-WII sport fikk signifikant 
økt totalskåre, men analysene så langt tyder på at 
høyintensitetsgruppen har større effekt på enkelte 
subtester. Resultatene tyder likevel på at høyin-
tensitets intervalltrening har effekt, men kanskje 
ikke så mye som de første studiene tydet på. Asta 
Kristine Håberg presenterte så svaret på Is physi-
cal fitness associated with better mental health, 
cognition and brain structure in middle aged and 
older adults? Vi beveger oss stadig mindre, og dette 
kan tenkes å påvirke hjernefunksjoner negativt. 
Asta og kolleger har brukt HUNT-studien og delt-

agere fra Generation100-studien til å se nærmere 
på dette. De fant at fysisk aktivitet 30 år tidligere 
reduserer risiko for demens senere i livet. De som 
opprettholder eller øker sin fysiske aktivitet har 
større hjernevolum når de er middelaldrende. Å 
øke maksimalt O2-opptak synes å ha en unik effekt 
på hjernestrukturer, uavhengig av kardiovaskulære 
risikofaktorer eller livvidde. 

Et annet høydepunkt var professor emeritus Erin 
Biglers presentasjon torsdag morgen. Han startet 
med status for nevropsykologi slik den var rundt 
1970, og spurte om det egentlig har endret seg 
så mye siden den gang? I 1970 brukte han WAIS 
og WMS; og fortsatt brukes de samme testene i 
en litt modifisert form. Så kom gjennombruddet i 
billedteknikker, først CT i 1971, som ble utviklet 
av Dr. Godfrey Hounsfield spesifikt for å ta bilder 
av hjernen. Dr. Bigler fikk være med på denne 
utvikling helt fra starten, fra CT og de første MRI-
maskinene fra begynnelsen av 1980-tallet med 
magnetstyrke på 0,04 Tesla frem til dagens på 7,0. 
Disse nye teknikkene, der man nå kan fremstille 
hjernestrukturer i detalj, få fremstilt nervebanene 
med traktografi (DTI), utføre volummålinger av 
grå og hvit substans og av subkortikale struk-
turer, må bli et felt for nevropsykologer, sier Dr. 
Bigler. Han sa også at tiden snart er ute for studier 
med 20-30 deltagere, og at vi nå har store mul-
tisenterstudier, som ENIGMA, med mange tusen 
deltagere. Nå har vi kraftige nok datamaskiner til 
å håndtere de enorme mengdene av data, og der 
Dr. Bigler og kolleger brukte 4 år på å analysere 
MRI av 200 pasienter på 1990-tallet tar det i dag 
bare én uke, og farten øker. Vi har også fått nye 
måter og bedre verktøy til å visualisere hjernen og 
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Professorene Erin Bigler og Jarl Risberg

Den norske delegasjonen fra venstre: Alexander Olsen, Gry Bang- 
Kittelsen, Jon Langerud Holmen, Asta Kristine Håberg og Jens Egeland.
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dens ulike strukturer. I begynnelsen fikk vi se om 
det forelå en form for anomali eller patolog, hvor 
den var lokalisert og dens utbredelse. Nå kan vi i 
tillegg få målinger av volum, tykkelse, overflate, 
form og kontur av de strukturer vi har interesse 
av. Vi kan få en full 3D-fremstilling av pasientens 
hjerne, og vi kan få tydelige og klare fremstillinger 
av forskjellige hjernestrukturer. Ønsker vi å se 
baksiden av amygdala, som ligger skjult av hip-
pocampus, så kan vi virtuelt fjerne hippocampus 
og slik få uhindret innsyn til amygdalas bakside. 
Vi kan se på forbindelsene mellom strukturer og 
ulike hjerneavsnitt og om integriteten i forbindel-
sen er intakt. Dette er særlig viktig i de traumatiske 
hodeskadene, som er Dr. Biglers forskningsfelt. Og 
om vi vil kan vi få det hele 3D-printet: på bildet 
(s. 31) holder Dr. Bigler en modell av sin egen 
hjerne. Dr. Bigler viste oss flere eksempler på 
hvordan disse nye teknikkene kan brukes i klinisk 
virksomhet, og han hadde med seg modeller av 
flere pasienters hjerner til illustrasjon. Samtidig er 
det fortsatt bruk for våre kjente og kjære metoder 
fra gammelt av. Det er i dag ikke praktisk gjennom-
førbart å ha pasienten liggende i skanneren og 
utføre nevropsykologiske tester i 3D virtual real-
ity. Og fortsatt er det slik at pasientene foretrekker 
kontakt med et annet menneske, sier Dr. Bigler.

Senere samme dag presenterte dr Torkel Klingberg 
forskning som viste at  intensiv arbeidsminnetren-
ing har effekt også på andre nevropsykologiske 
funksjoner. Intensiv arbeidsminnetrening har posi-
tiv effekt på mer økologisk relevante oppgaver, som 
f eks å huske instruksjoner og å huske å utføre dem. 
Årsaken til bedringen er antatt å ha sammenheng 
med plastisitet i forbindelser mellom prefrontale 
og parietale områder, og basalganglia. Dopamin-
erge baner ser ut til å ha en nøkkelrolle. Dr. Matti 
Laine presentere så forskning som viste at intensiv 
arbeidsminnetrening i liten grad har noen effekt 
på andre nevropsykologiske funksjoner, og at 
effekten i all hovedsak er begrenset til den opp-
gaven det trenes på. Dr. Matti fant riktignok at det 
var en bedring på andre arbeidsminneoppgaver, 
men at effektstørrelsen var liten. Så stillingen er 
uavgjort fortsatt, ser det ut til. 

Det var også mange andre interessante og spen-
nende foredrag. Det hele begynte onsdag morgen, 
da Dr. Ida Sue Baron presenterte Neuropsychol-
ogy of Preschoolers: A Focus for the Future. Ifølge 

Trappen ned til den Blå Sal, der Nobelbanketten holdes årlig 
ved prisutdelingen.

Den Gyldne Bankettsal i Stockholms statshus, med 
bysantisk gullmosaikk.
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henne er det en stor misforståelse at man ikke 
kan utføre nevropsykologiske undersøkelser på 
barn under 5 år. Man må riktignok gjøre det på en 
annen måte enn det man kanskje er vant til, med 
det er fullt mulig. Hun pekte på at tiden frem til 6 
års alder er svært viktig tid for hjerneutvikling: ved 
6 års alderen tilsvarer hjernevolumet allerede 90% 
av voksent volum. Dr. Baron argumenterte for en 
Lifespan Neuropsychology, i stedet for å skille 
mellom barne- og voksennevropsykologi, slik det er 
vanlig i mange land. Så kanskje ville hun syntes at 
den norske utdanningsmodellen er en god idé?

Fredag morgen forklarte Dr. Vaina Apkarian at 
kronsik smerte ikke er en fortsettelse av akutt 
smerte. I stedet er det en endret emosjonell tilstand. 
For akutte ryggsmerter, en svært vanlig tilstand, er 
det omtrent 5% som utvikler kronisk smerte. Det 
finnes ingen god behandling. Kronisk smerte er en 
annen hjernetilstand sammen-
lignet med akutt smerte. Den 
har en distinkte anatomiske og 
funksjonelle egenskaper, der 
man finner aktivering av limb-
iske strukturer, som amygdala 
og i tillegg aktivering av medi-
ale prefrontale cortex. Blant 
dem som ble bedre, fant Dr. 
Apkarian og kolleger at volum av 
hippocampus øker og er stabilt 

etter tre år. De ser nå nærmere på personlighets-
trekk og om det er en sammenheng med å utvikle 
den spesielle emosjonelle tilstanden kronisk smerte. 

Flere interessante foredrag og symposia kunne 
vært nevnt, da konferansen hadde et bredt pro-
gram og flere parallelle sesjoner. Stockholm var 
en flott vertsby, været vidunderlig (spesielt for en 
bergenser) og hyggelige kolleger var det overalt. 
Vi som var heldige nok til å få være med på mot-
tagelsen i Stadshuset onsdag kveld fikk også lære 
andre interessante ting. Som at arkitekt Ragnar 
Östberg benyttet spesielt store mursteiner etter 
modell av mursteiner funnet i arkeologiske utgrav-
inger i Gamlebyen. Og at trappetrinnene er 33 cm 
brede og 11 cm høye. Det gir den optimale gange 
for en elegant nedstigelse i høye hæler når man går 
fra den “Gyldne sal” ned til den “Blå sal”. Som ikke 
er blå, men mursteinsrød. 

Jens Egeland spør: på hvilken måte kan fysisk 
aktivitet tenkes å ha en positiv effekt på kognisjon?

Alexander Olsen svarte med hvordan fysisk 
aktivitet påvirker kognitive kontrollfunksjoner.

Riddarholmen og slottet
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De norske psykologene Kjersti Bergersen, Joar Øveraas Halvorsen, 
Einar Aagaard Tryti, Alexander Olsen og bibliotekaren Solveig 
Isabel Taylor ble tildelt Henry Stonnington Award for Best Review 
Paper for sin artikkel i Brain Injury i 2016. 
Forfatterne har skrevet en spennende review-artikkel om 
psykoterapeutiske behandlinger for mild hodetraume. 

Heder og ære til norske forskere

De norske nevropsykologene Kjell Tore Hovik og Merete Øie 
har bidratt med kapitler i Executive Functions in Health and 
Disease, med redaktør Elkohon Goldberg. Boken ble tildelt 
2018 British Medical Association book award in psychiatry. 

Please tips oss i redaksjonen om saker der norske nevropsykologer har vært med å få frem 
spennende arbeider relevant til vårt fagområde.

Nevro quiz
Her er 12 spørsmål fra NNF’s Veileder i klinisk nevropsykologi fra 2015. 
Hvor mange klarer du å svare på uten å slå opp i Veilederen?

1) Kan en psykolog under spesialisering for å bli Spesialist i nevropsykologi (under veiledning) benytte tittelen
 nevropsykolog i rapportene sine? Ja eller Nei.
2) Hvilket to av følgende er ikke med i de Etiske prinsipper for nordiske psykologer som forplikter nevropsykologen:
 a. Ansvar b. Ærlighet  c. Respekt for klientens rettigheter og verdighet  d. Kompetanse  e. Integritet  f. Humor
3) Skal en personlighetsvurdering inngå i en standard nevropsykologisk utredning? Ja eller Nei.
4) Hva er nummeret på Helsepersonelloven som pålegger psykologer et ansvar for å vurdere om helsekravene
 for å ha førerkort er oppfylt? 
 a. §4  b. §22  c. §34  d. §45
5) Hvor lenge skal pasienten være stabilt medisinert før en utredning kan gjøres?
 a. 1 måned  b. 3 måneder  c. 6 måneder  d. annet
6) Kan en psykologstudent brukes som testtekniker etter Helsepersonelloven §5? Ja eller Nei.
7) Har pasienter rett til personlig tilbakemelding av nevropsykolog etter en utredning? Ja eller Nei.
8) Ved muntlig eller skriftlig informasjon fra rapporten til tredjepart som NAV, skole eller tverrfaglig team, er
 det nødvendig med skriftlig samtykke fra pasient? Ja eller Nei.
9) Skal råskårer fra nevropsykologiske tester fremkomme i rapportens tekst? Ja eller Nei.
10) Er normative eller ipsative vurderinger krevd i resultatfremstillingen i en nevropsykologisk rapport? Ja eller Nei.
11) Hvor mange ganger er ordet ‘bør’ brukt i Veilederen? 
 a. 36  b. 42  c. 84  d. 123
12) Hvor mange ganger er ordet ‘må’ brukt i Veilederen?
 a. 9    b. 16  c. 23  d.  28

Faginfo



2535

Tradisjonelt står nevropsykologiske teknikker og 
tenkning sterk innenfor fagområder som jobber 
med personer med hjerneskade og aldringsprob-
lematikk. Redskapene som brukes kan ofte være til 
god hjelp i diagnostiseringsprosessen. I min jobb på 
alderspsykiatrisk avdeling på Sanderud opplever jeg 
regelmessig at resultater fra den nevropsykologiske 
undersøkelsen hjelper overlegene til å skille mellom 
forskjellige diagnoser som fronto-temporal demens, 
depresjonslidelse, osv.    

Men i jobben som nevropsykolog på akutt- og 
psykosebehandlingsposten er ikke resultatene fra 
den nevropsykologiske undersøkelsen alltid like 
relevante i forhold til diagnostiseringsarbeidet. Det 
er helt andre verktøy en bruker å skille mellom en 
schizofreni, en bipolar lidelse og en schizoaffektiv 
lidelse. Men resultatene fra testing som viser fokal 
svikt i kognitiv fungering kan allikevel ha stor be-
tydning i forhold til tilrettelegging og videre arbeid 
med pasienter. Det er ofte avgjørende for pasientens 
fremtid at pårørende, lærere, arbeidsgivere, osv. for-
står de ‘usynlige’ kognitive vanskene pasienten sliter 
med og tar hensyn til dem.

I mitt klinisk arbeid synes jeg at det hadde vært 
nyttig å kunne sette en symptom-kode på alvorlige 
kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker 
og hukommelsesproblemer, men som ikke er av et 
slikt omfang at det kvalifiserer for en diagnose som 
ADHD eller Alzheimers Sykdom. Selv om pasienten 
ikke får en F diagnose, så må pasientens kognitive 
vansker tas hensyn til. Ofte kan disse vanskene 
behandles med behandlingsmetoder som metakog-
nitiv trening og PC-basert trening. 

Det er ikke sjeldent at vi får pasienter henvist her 

til TIPS Sanderud for en psykoseutredning som har 
vært gjennom en grundig nevrokognitiv utredning 
andre steder med tanke på utviklingsforstyrrelser, 
men tilfredsstilte ikke kriteriene for en F-diagnose. 
De fungerer overhodet ikke i hverdagen men blir 
sendt videre med et ønske om ‘Lykke til’. Enkelte av 
disse pasientene jeg tenker på har borderline intel-
lektuell fungering eller alvorlige eksekutiv funksjons-
svikt. Det viser seg at flere får ikke noe psykose-
diagnose etter en utredning her hos oss, og dermed 
har de ingen konkret 'kode' i sykehusregisteret som 
kommuniserer hva de sliter med i hverdagen.

Jeg er klar over at R-koder ikke er «diagnoser», men 
beskrivelser av symptomer. Men for mange pasient-
er som jeg møter tenker jeg at det hadde vært viktig 
å kunne skrive på toppen av rapporten R41.840 
Oppmerksomhetssvikt, R41.844 Reguleringssvikt, 
R41.842 Visuospatial svikt, eller R41.83 Borderline 
intellektuell fungering. Men det kan vi ikke her i 
Norge. Vi kan derimot skrive R41.8 Andre og uspesi-
fiserte symptomer og tegn med tilknytning til kogni-
tive funksjoner. Men hvorfor skrive at de er ‘uspesifi-
sert’ når vi vet hva de kognitive vanskene er etter en 
nevropsykologisk undersøkelse? De konkrete 
R-diagnosene nevnt over brukes i klinisk sammen-
heng i USA i et utvidet ICD kodeverk (ICD-10-CM). 

Jeg tok kontakt med Seniorrådgiver i Direktoratet for 
e-helse for å høre hvorfor disse kodene ikke er i bruk 
i Norge. Svaret var at det er fult mulig å søke om å få 
de innlemmet i den norske ICD-10 kodeverket, det 
er bare å søke.

Er det andre som synes det hadde vært nyttig å 
utvide kodeverket for å kunne spesifisere hvilke 
kognitive vansker en pasient sliter med?

Utvide ‘nevro-diagnoser’ i ICD-10
Vi i Nevropsykologi vil gjerne ha debatt blant medlemmene om 
hvordan vi kan utvikle faget vårt til beste for pasientene. 
Kom gjerne med debattinnlegg til redaksjonen. Dagens innspill 
kommer fra redaktøren som jobber både i en alderspsykiatrisk 
avdeling og en tidlig intervensjon psykose post på Sanderud (SI).

TEKST: KJELL TORE HOVIK

Debatt
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Veien blir til...
Profil

Knut Dalen ble psykolog i 1981, spesialist i klinisk nevropsykolo-
gi i 1988, dr.philos i 1992 og professor i klinisk nevropsykologi 
i Bergen i 2009. Han var blant de 10 første som ble godkjent 
spesialist i klinisk nevropsykologi i Norge, og begynte å veilede 
andre psykologer som vitenskapelig assistent ved UiB i 1985.

Veilederrollen
Jeg spurte Knut om hva han mener er de viktigste 
kvalitetene en veileder bør ha i rollen som veileder, 
og han trakk frem tre kvaliteter. Først sier han at 
det er viktig at veilederen bygger opp et lærings-
klima der veilanden tør å spørre veilederen om 
ting de lurer på, uten å kjenne seg dum. Han trek-
ker frem forskning som Helge Rønnestad har gjort 
som viser at en fjerdedel av det som psykologer i 
spesialistutdanninga lurer på tør de ikke spørre 
veilederen om.  

Et annen kvalitet en veileder bør ha er å være 
åpen med veilanden om hvordan en selv prak-
tiserer faget. Han nevner at hans egen veileder 
Hallgrim Kløve pleide å gi ham hans rapporter å 
lese. Så kunne de diskutere gode og sterke sider 
ved innholdet. Knut understreker at det er viktig 
at veilanden får komme med sine egne innspill på 
forbedringer, slik at han eller hun kan utvikle sin 
egen måte å gjøre ting på.  

En tredje viktig kvalitet Knut trekker frem er det 
han kaller en ‘casual’ veilederstil. Dette sier han er 
viktig slik at veilanden tør å spørre og tenke selv, og 
ikke føler seg overkjørt. Han trekker frem erfar-
inger fra besøk av en kjent professor innen nevro-
psykologi fra Sør-Africa, Basil Pillay, som kom for 
å observere hvordan vi i Norge praktiserer veiled-
ning av psykologstudenter. Basil fortalte at når en 
veileder sier noe til deres studenter i Sør-Afrika, 
så svarer studentene alltid «Yes, sir» men så gjør 
de noe helt annet enn veilederen foreslo. Professor 
Pillay opplevde at i Norge prøvde studentene ut 
det veilederen foreslo, og så kom de tilbake og ga 
tilbakemelding om hvordan det hadde gått. Hadde 
de funnet ut andre ting som var mer fornuftig, så

TEKST: KJELL TORE HOVIK
er nevropsykolog ved Avdeling for akutt psykiatri/
psykosebehandling (TIPS), og avd. for alderspsykiatri
på SI Sanderud. Hans forskningsinteresse er 
reguleringsvansker hos personer med alvorlige 
nevropsykologiske tilstander.

Nevropsykologi ønsker å sette fokus på 
heltene i faget vårt som bak søkelyset 
jobber målrettet for å få frem morgen-
dagens spesialister i klinisk nevropsykologi. 
Uten særlig kompensasjon eller honnør, 
gjør disse erfarne nevropsykologer en 
uvurderlig innsats for å kvalitetssikre faget 
som skal målbæres av neste generasjons 
utøvere. Med mer enn 100 psykologer i 
veiledning i løpet av årene, er det få som 
har veiledet like mange som nevropsykolog, 
professor og odelsgutt Knut Dalen. 
Nevropsykologi har pratet med Knut om 
hans erfaringer som veileder.

"En fordel med skogsarbeid", sier nevropsykolog, professor og odelsgutt 
Knut Dalen, "er at man slipper å vente til treet er motivert".

Mesterveilederen
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gjorde de det istedenfor. Studentene var trygge på 
å gi tilbakemelding om gode og dårlige erfaringer 
rundt det de opplevde. Basil mente at den uformel-
le stilen man praktiserte i Norge la grunnlaget for 
et bedre læringsmiljø både for studenter og for 
psykologer i spesialisering.

Veiledningsprosessen
I samtale med Knut trekker han frem flere viktige 
elementer i selve veiledningsprosessen som han 
legger vekt på. Knut siterer gjerne fra kjente tenk-
ere for å understreke poengene sine. Han siterer 
Søren Kirkegård «Hvis det i sannhet skal lykkes å 
føre et menneske hen til et bestemt sted, må man 
først passe på å finne ham der hvor han er og 
begynne der». Som veileder er Knut opptatt av å 
forstå veilanden godt nok til å vite hvor han eller 
hun er faglig og interessemessig for å kunne gi 
relevante råd og innspill. 

Knut trekker frem John Steward Mill: «Styrken i 
egne argumenter kjenner du best ved å kjenne på 
styrken i motargumentene». Knut understreker 
viktigheten av å spille med åpne kort om hvordan 
en selv jobber med faget og hvordan en selv skriver 
rapportene. Å være åpen, ærlig og transparent er 
avgjørende, sier han. Knut vil at veilanden skal 
komme med innspill på de sterke og svake sidene 
som han tar i bruk i hans egen arbeidsprosess. Det 
hjelper han selv å bli bedre i faget.

En tredje tenker Knut trekker frem er den Greske 
filosofen Heraklit som sier: «Man kan ikke gå to 

«Knut var meget kunnskapsrik og 
inspirerende. Han lærte meg å system-
atisere testresultater, formulere 
stringente rapporter og konklusjoner 
og gi tilbakemeldinger som pasienter 
og samarbeidspartnere kunne forstå,» 
sier tidligere Styreformann i NNF Erik 
Hessen som hadde Knut som
hovedveileder fra 1987-1991.

Odelsgutt
Knut forteller at han valgte å studere psykologi fordi han 
var odelsgutt men ønsket ikke å overta gården. Han tenkte 
at å studere psykologi ville gjøre det umulig for han å 
overta gården hjemme i Hallingdal. Men han tok visst feil. 
I 1998 tok han over hjemgården, og bygde i 2012 om låven 
til nevropsykologisk klinikk. Nå jobber han med sin kone, 
Nina, som også er nevropsykolog, en testtekniker i 100% 
og to testteknikere på deltid. Selv forteller han at han job-
ber nå med mye sakkyndighets arbeid, og reiser land og 
strand med å få frem budskapet som faget kan bidra med. 
En ekte nevrobonde! 

En pasient sammenlignet låven med psykologien, "det som 
foregår på innsiden kan være helt anderledes enn det ser 
på utsiden".

Nevropsykolog Nina Dalen (kona til Knut) ved skiltet som 
står ved Fylkesvei 50 i Hallingdal.

    Profil
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ganger ned i samme elv». Knut forklarer at et tema 
som er tatt opp på et tidspunkt, kan bli forstått på 
en helt annen måte på et seinere tidspunkt. Han 
sier at det er derfor viktig at veilanden skal utvikle 
seg gjennom veiledningsprosessen slik at samme 
informasjon presentert på forskjellige tidspunkter 
vil bli forstått forskjellig. Dette er et viktig tegn på 
god læring og en sunn utvikling. 

Veilederen må kunne bevege seg langs et kon-
tinuum der steinhuggeren er det ene ytterpunktet, 
og gartneren det andre, filosoferer Knut. I klinisk 
nevropsykolologi er det en del ting som må gjøres 
på bestemte måter, for eksempel administrering 
av tester eller utregning av testresultater. Dette 
må læres grundig og nøyaktig. Her har veilederen 
rollen som steinhugger, slik at veilanden oppnår 
pålitelige resultater i arbeidet. Så har vi de andre 
delene av arbeidet, der veilanden må få utvikle sin 
måte å gjøre tingene på, ut fra sine sterke og svake 
sider. Det er her veilederen må fungere som gartner 
for å dyrke fram de beste sidene hos veilanden. Det 
er alltid en utfordring å kunne gli mellom disse to 
ytterpunktene gjennom hele veiledningsforløpet. 
 
Fallgruver for veiledere
Jeg spør den erfarne veilederen om problemer som 
veiledere må være særlig forsiktig å unngå. Knut 
trekker frem at det er lett å glemme at det er en 
asymmetrisk relasjon i veiledning. En må unngå 
å legge opp til en konkurranse om hvem som kan 
mest, eller hvem som har rett. Ikke vær redd for at 
veilanden blir bedre enn en selv på flere områder, 
sier professoren.  Han trekker også frem viktig-

heten av å være bevisst på de fagetiske prinsippene 
som styrer alle nordisk psykologers arbeid: Respekt, 
Kompetanse, Ansvar og Integritet.

Forandring gjennom årene i veiledning
Med mer enn 33 år som veileder for psykologer i 
spesialisering, spurte jeg Knut om hvordan veiled-
ning har endret seg gjennom årene. Han forteller 
at i starten var han mest opptatt av veiledning på 
test-tolkning. Imidlertid ble han etterhvert mer og 
mer opptatt av hele prosessen, fra første vurdering 
av henvisning og frem til ferdig skriftlig rapport og 
tilbakemelding til pasienten. "Hele prosessen ble 
satt veldig fokus på da jeg gjennomførte Psykolog-
foreningens videreutdanning i veiledning i 1996-
1997", forteller Knut. "Det ble satt fokus på å ha 
evalueringer med jevne mellomrom – allerede etter 
1. eller 2. møte – og med jevne mellomrom gjennom 
hele prosessen". 

Fordeler av å være veileder
Knut er klar på at det er en stor ære å være veileder 
og en får stort utbytte faglig å veilede nye kandi-
dater. «Det er den beste vaksina mot faglig stiv-
krampe,» sier Knut med erfaring av å ha veiledet 
mer enn 100 psykologer. Ikke alle de 100 har vært 
psykologer som skulle spesialisere seg i klinisk 
nevropsykologi, men også andre fordypningsom-
råder. Når en vet at vi er omtrent 400 nevrop-
sykologer i Norge, så har han uansett æren for å ha 
veiledet en stor andel av Norges nevropsykologer 
og en viktig hånd i arbeidet med å få frem frem-
tidens nevropsykologer.

Tactual Form Recognition Test. Det er viktig å lære riktig 
administrering av testene, understreker Knut.

Her er Knut i en veiledningstime

Profil
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Nytt normeringsprosjekt for 
ordflyt og Trail-making testene 
for eldre. 

TEKST: JENS EGELAND

Jens jobber som forskningssjef ved Syke-
huset i Vestfold og er professor II ved 
Psykologisk Institutt, UiO. Han har vært 
leder i NNF siden 2016.

TEKST: CARSTEN STROBEL

Carsten er spesialist i nevropsykologi og 
spesialpsykolog i eldrepsykologi. Han jobber 
ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo.

Forskning

Semantisk og fonemisk ordflyt og Trail Making 
testene er mye brukt i henholdsvis demensutred-
ning og førerkortvurderinger for eldre. Det er imi-
dlertid klare begrensninger i normene. Det nylig 
startede prosjektet NorFAST skal prøve å gjøre 
noe med dette, men ønsker bidrag fra kolleger i 
datainnsamlingen.

Den nordiske testbruksundersøkelsen (Egeland 
et al, 2016) viste at henholdsvis 91 % og 96 % av 
norske nevropsykologer bruker ordflyt-tester og 
Trail-Making Testen. D-KEFS variantene er mest 
brukt, men det er en begrensing at det ikke finnes 
norske normer for ordflyt som jo er en språklig test 
og at normeringsgruppen for de eldste er liten. For 
ordflyt finnes det norske normer, men med meget få 
deltagere over 70 år (Egeland, Landrø, Walbækken 
og Tjemsland, 2006). I førerkortvurderinger er vari-
anter av «gamle» TMT særlig mye brukt. Den har nå 
kommet i en ny norsk versjon (Strobel et al., 2018) 
men normene er basert på eldre amerikanske data. 
Nytt i Strobel og kollegers TMT versjon er at det gis 
bokstavstøtte ved at alfabetet er skrevet øverst på 
testarket. Hensikten med dette er at testen skal ha 
bedre validitet også ved undersøkelse av personer 
som ikke har automatisert alfabetet. Vi har sett 
at personer med lese-skrivevansker har påklaget 
beslag av førerkort nettopp med henvisning til at 
TMT-testen ikke måler delt oppmerksomhetsevne 
hos dem, men snarere alfabetkunnskap som ikke er 
relevant for bilkjøring.

Det fleipes blant 60-åringer (og en av forfatterne 
er blant dem) om at «60 er det nye 50». Det er mye 
som tyder på at bedret utdanning og helse gjør at 
70 er det nye 60 og så videre opp i aldersgruppene. 

Det vil i så fall gjenspeile seg i testprestasjoner. 
Gamle normer kan føre til falske negative tilfeller i 
utredning av mulig demens.   

I NorFAST prosjektet skal det innsamles normer 
for personer over 70 år. I tillegg til undersøkelse 
av et representativt utsnitt av befolkningen, gjen-
nomføres et mindre satelittprosjekt i Knut Follesøes 
og Jens Egelands avtalepraksiser. Her undersøkes 
personer med den nye norske TMT-NT3 versjonen 
og D-KEFS samtidig som det kartlegges språklige  
ferdigheter. Hensikten er å undersøke om språklige 
vansker bidrar til relativt lav D-KEFS TMT 4-skåre 
og om dette overkommes når personene i stedet 
bruker bokstavstøtte i TMT-NT3 versjonen.      
 
Det er utarbeidet et fullstendig test-kit for normer-
ingsdelen av prosjektet. Testbatteriet tar kun 10-15  
minutter å gjennomføre. Kolleger som har tilgang 
til friske personer over 70 år oppfordres til å være 
med å samle inn data. Det er klarlagt at meldeplik-
ten til Fylkesmannen i førerkortsaker ikke gjelder 
et forskningsprosjekt som dette. Ta gjerne kontakt
 med Jens Egeland (jens.egeland@siv.no) eller 
Carsten Strobel (carsten.strobel@lds.no).
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NORSK
NEVROPSYKOLOGISK

FORENING

PROGRAM
 

TORSDAG 15. november 2018
Kl. 12:00 -13:00  Registrering 
Kl. 13.00 -13:15   Åpning ved leder av NNF Jens Egeland 
 
Kl. 13:15 -14:45   Roy Kessels: Alcohol-related cognitive impairment: from mild neurocognitive 
   disorder to Korsakoff’s syndrome 
Kl. 14:45 -15:15   Pause 
Kl. 15:00 -16:00    Erik Hessen: Predictive value of subjective memory impairment 
Kl. 16:00 -16:30   Pause 
Kl. 16:30 -17:15    Silje Syrstad: språkvansker ved nattlig epileptisk aktivitet 
Kl. 17:15 -18:00   Janne von Koss Torkildsen: The young language learner, from brain 
   mechanisms to interventions 
 
FREDAG 16. november 2018
Kl. 09:00 -10:30   Tracy Alloway: Specific language impairment: assessment and relations to 
   ADHD and dyslexia.   
Kl. 10:30 -11:00   Pause 
Kl. 11:00 -13:00   Nye behandlingstilnærminger:  
   • Teppo Särkämö: Music for the Ageing Brain: Efficacy and Neural Mechanisms 
      of Music in Neurological Rehabilitation (45 min) 
   • Per Aslaksen:  Transcranial direct current stimulation (tDCS): A useful tool for 
      improving cognitive deficits?  
Kl. 13:00 -14:00   Lunch 
Kl. 14:00 -15:00   Nye behandlingstilnærminger (forts.): 
   • Nils Inge Landrø: Attention Bias Modification in depression vulnerability and 
      treatment     
Kl. 15:00 -15:15   Pause
Kl. 15:15 -16:00    Alexandra Havdahl: Challenges in assessment of autism spectrum disorder.  
Kl  16:30 -17:30   Årsmøte Norsk Nevropsykologisk forening  
Kl. 17:40 -18:15   Dialogmøte mellom NPF og nevropsykologer med avtalepraksis 
 
Kl. 20: 00     Årsmøtemiddag  
 
Lørdag 17. november 2018 
Kl. 09:30 -09:50   Jens Egeland: Sosial kognisjon ved høy intelligens: Emosjonell fortolkningsevne 
   hos Mensa-medlemmer.  
Kl. 09:50 -11:00   Presentasjon av nye norske doktorgrader 
Kl. 11:00 -11:20   Pause 
Kl. 11:20 -13:00   Presentasjon av nye norske doktorgrader 
Kl. 13:00 -13:15   Diskusjon og avslutning

Årsmøtekonferanse Norsk Nevropsykologisk Forening 

Quality Hotel Expo - Fornebu Oslo 
15.-17. november 2018

Janne von Koss Torkildsen      Tracy Alloway   Roy Kessels                              Teppo Särkämö


