
1 

Psykologforeningens spesialistvurderingsut-
valg la frem et notat om sitt arbeid til møtet i 
Profesjonsutvalget (PU) 13. juni i år. Dette 
utvalgets arbeid skal munne ut i et regle-

mentsendringsforslag 
som skal fremmes for 
Landsmøtet i 2001. I 
notatet refereres til 
den diskusjon som ut-
valget har hatt, men 
uten at man på nåvæ-
rende tidspunkt er nær 
endelige konklusjoner. 

Utvalget ønsker å få innspill fra PU, fra Fa-
gutvalgene, fylkesavdelingene, Sentralstyret 
og Lederkonferansen i November før de i lø-
pet av vinteren samler seg om ett eller flere 
endringsforslag. 
 
Fra det nevropsykologiske miljøet har det 
vært uttrykt forskjellige former for misnøye 
med fordypningsområdet klinisk nevropsyko-
logi: 
1. Praksis. Når det gjelder krav til praksis 

har det dels vært hevdet at nåværende 
krav til spesialinstitusjon/
fordypningsområde på til sammen 3 år 
ikke er tilstrekkelig til å utdanne kandi-
dater med nødvendig faglig kompetanse 
til å fungere som selvstendige spesialis-
ter. Dels har det vært uenighet om hvilke 
institusjoner/arbeidsområder som bør 
godkjennes som fordypningspraksis. Det 
har vært argumentert for mer fleksible 
løsninger der innholdet i fordypnings-

praksis bør være viktigere enn ved hvil-
ken institusjon man arbeider.  

2. Veiledning. Innen fordypningsområdet 
nevropsykologi er det krav om 120 timer 
veiledning, mens de andre fordyp-
ningsområdene har krav om 60 timer. På 
dette området har det vært forskjellige 
synspunkter både i retning av at det bør 
være mer og mindre veiledning enn de 
120 timene. 

3. Kurs.  Med hensyn til kurs-sekvensen er 
det mange tenkelige alternativer. Nåvæ-
rende ordning er relativt rigid med hen-
syn til timeantall og hvem som deltar på 
kurset (kun psykologer). Dette eksklude-
rer muligheten for å inkorporere ofte me-
get relevante, men mer kortvarige kurs 
og work-shops fra kongresser (f. eks. 
INS) og andre møter. Andre løsninger 
som har vært antydet er at utdannings-
kandidater i nevropsykologi deltar i en 
”klasse” som jevnlig møtes i en fast rek-
ke av kurs (grunnkurs i nevropsykologi) 
over et par år. 

 
Både fagutvalget i nevropsykologi og styret i 
NNF hadde i august møter hvor ny spesialist-
ordning ble diskutert. Et kjernespørsmål i 
begge møter var om man ville gå inn for fort-
satt å være et fordypningsområde under den 
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nom web-siden www.nevropsyk.org. 
 
Europeisk spesialitet i nevropsykologi. 
 
Undertegnede deltok under INS-kongressen i 
Brüssel på et møte om dette temaet. Tilstede 
var ledere/representanter for nevropsykolo-
giske foreninger i Italia, Frankrike, Spania, 
Holland, Portugal, England, Finland, Sverige 
og Norge. I to år har en komite fra samtlige 
av de ovennevnte land med unntak av Norge 
hatt møter for å utarbeide minstekrav/
kriterier for hva slags kunnskap en EU-
godkjennbar nevropsykolog skal ha. Under-
tegnede ble invitert til å være med i denne 
komiteen. Komiteen ved sekretær L. Fasotti 
fra Holland har allerede utarbeidet et grunn-
dokument om hva slags kunnskap en nevrop-
sykolog må ha. De forskjellige representante-
ne har godkjent dette dokumentet som en ba-
sis å bygge videre på. Dokumentet er basert 
på reglementet til American Psychological 
Association. Under diskusjonen fremkom at 
Norge og Finland sannsynligvis har utviklet 
de mest strukturerte og spesifiserte spesialist-
utdanningene i Europa. Komiteen var meget 
interessert i at våre regler for spesialistutdan-
ning snarest ble oversatt og sendt til komite-
ens sekretær. Han vil på den basis lage et 
skriv som skal tas opp med EU for å forsøke 
å få komiteen godkjent som offisiell EU-
komite med henblikk på å utarbeide felleseu-
ropeiske minstekrav til spesialistutdanning i 
nevropsykologi. Slik situasjonen er nå synes 
det å være meget store forskjeller landene i 
mellom. Fra enkelte fremkom forslag om at 
spesialitet i nevropsykologi burde kunne 
oppnås etter 5 års universitetsstudier med fo-
kus på nevropsykologi, uten krav til praksis. 
All den stund dette dreier seg om et felles ar-
beidsmarked i kommende år er det nødven-
dig at Norge og de nordiske land er med i 
dette arbeidet for å påvirke hvilke basiskrav 
som skal gjelde for Europa. Et sammendrag 
av det norske spesialistreglementet oversettes 
i disse dager og blir oversendt til komiteens 
sekretær. Saken følges opp både av fagutval-
get og av styret i NNF.    
 
 

Nevropsykologi 

Lederen har ordet: Ny spesialistordning 
i Norge og Europa 

(Fortsatt fra side 1) 
kliniske spesialiteten eller om man skulle 
argumentere for en egen spesialitet i klinisk 
nevropsykologi. Følgende momenter fra 
diskusjonene kan nevnes:  
1. En eventuell løsrivelse kan ha som for-

del at fagmiljøet selv står friere til å de-
finere innhold i spesialistutdanningen.  

2. En slik løsning vil innebære at vårt lille 
fagmiljø i større grad må ta ansvar for 
ressurskrevende forvaltning av spesia-
listordning med eget spesialistutvalg 
og sannsynlig eget ansvar for kursar-
rangement.  

3. Som fordel med å forbli et under den 
kliniske spesialiteten ble viktigheten av 
bred klinisk kompetanse for nevropsy-
kologer sterkt understreket.  

4. Å være en del av den kliniske spesiali-
teten vil gjøre det enklere å ta dobbelt-
spesialitet. I lys av utvikling av psykisk 
helsevern med mulighet for lederstil-
linger kan dette muliggjøre økt innfly-
telse for nevropsykologisk kompetanse 
og tenking i psykisk helsevern.  

5. Politisk prioritering med satsning på 
psykisk helsevern innebærer at drifts-
tilskudd til å drive selvstendig spesia-
listpraksis nesten utelukkende lyses ut 
til psykologer og psykiatere som betje-
ner psykisk helsevern. For at nevropsy-
kologer i overskuelig fremtid skal ha 
realistisk sjanse til å få driftstilskudd 
synes det med nåværende politiske pri-
oriteringer nødvendig å være spesialist 
i klinisk psykologi. Spesialistpraksis 
både er og bør fortsette å være et viktig 
arbeidsområde for kliniske nevropsy-
kologer. Slik praksis er den eneste kli-
niske arbeidssituasjon som innebærer 
fullstendig selvstendighet både med 
hensyn til ansvar og mulighet for å ut-
forming av tjenestetilbud.  

 
Konklusjonen fra styremøtet i NNF var en 
klar og enstemmig anbefaling om fortsatt å 
være et fordypningsområde under den kli-
niske spesialiteten. Arbeidet fremover både 
i fagutvalg og i NNF bør derfor være å utar-
beide et best mulig forslag til spesialistut-
danning. I den sammenheng er det særlig 
relevant å diskutere krav i forbindelse med 
fordypningspraksis, sidepraksis, veiledning 
og kurs. Det vil bli satt av noe tid på kom-
mende årsmøte til orientering/diskusjon om 
temaet. Utover dette håper styret at det vil 
komme synspunkter i bulletinen eller gjen- leder NNF 
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Dato:  24.-25. november.  Sted:  Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo 
 
Program: 
 
Fredag 24. november: 
 
10.00 - 17.00                 Psykolog, professor Ove Almkvist, Karolinska Institutet:  

   Nevropsykologisk utredning ved begynnende demens  
 
Lørdag 25. november: 
 
09.00-10.00                   Årsmøte 
10.00-10.30                   Presentasjon av veileder i nevropsykologi 
10.30-11.00                   Kaffe 
11.00-11.30                   Orientering vedrørende arbeid med ny spesialistordning 
11.30-13.00                   Kasuistikker samt beskrivelse av modeller vedrørende  

   nevropsykologisk utredning ved demens i Norge 
 
 

FRITT SPESIALISTKURS – DEMENSUTREDNING 
 
Som et tillegg til årsmøtet 24.-25. november vil vi også i år arrangere et kurs på 16 timer som er god-
kjent som fritt spesialkurs og som kurs i forbindelse med vedlikeholdelse av spesialiteten i klinisk psy-
kologi.  Kurset går over dagene 23.-24. november.  
 
Program: 
 
Torsdag 23. november: 
 
09.30-11.00         Professor Jan Mæhlen, Ullevål sykehus: 

    Nevrobiologi og nevropatologi 
11.00-11.15         Kaffe 
11.15-12.45         Professor Leif Gjerstad, Rikshospitalet: 

    Differensialdiagnostikk og non-Alzheimer demenser 
12.45-13.45         Lunch 
13.45-15.15         Seksjonsoverlege, dr. med. Dag Aarsland, Alderspsykiatrisk seksjon, Rogaland 

    psykiatriske sykehus: 
    Alzheimer. Kognitiv screening undersøkelse, karakteristiske kliniske  
    symptomer og behandling 

15.15-15.30         Kaffe 
15.30-17.00         1. amanuensis Knut Hestad, Sanderud Sykehus: Normal aldring og kognisjon 
 
Fredag 24. november:  Kurset følger årsmøtets program 

Nevropsykologi 

ÅRSMØTE - Norsk Nevropsykologisk Forening 2000 

Påmelding til spesialistkurs, årsmøte eller både spesialistkurs og årsmøte innen 25. oktober til 
Berit Hilt, Seksjon for klinisk nevropsykologi, UiB, Årstadveien 21, 5009 Bergen. ! 
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Christiania Hotel, Oslo – 23.-25.11.2000 

 
Ved påmelding, kryss av et alternativ under A, B, C, eller D og kryss av for det du skal betale: 
 
A.        Fritt spesialkurs (23/11 - 24/11.2000) 

Prisen dekker kursavgift, kaffepauser og lunsj begge dager:                                                 kr. 2.800,- 
Evt. overnatting kan bestilles gjennom sekretariatet v/Berit Hilt 
(Enkeltrom kr. 880,-.  Dobbeltrom kr. 1.080,-. 
Hvis dobbeltrom, oppgi hvem du skal dele rom med: __________________________) 

 
B.        Årsmøte (24/11 – 25/11.2000) 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch 24/11:                                                                                  kr. 1.350,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch og middag 24/11:                                                                kr. 1.750,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch, middag 24/11 + 1 overnatting i enkeltrom:                        kr. 2.600,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch, middag 24/11 + 1 overnatting i dblt.rom pr. person:          

Hvis dobbeltrom, oppgi hvem du skal dele rom med: __________________________       kr. 2.290,- 
 

C.        Spesialistkurs & årsmøte (23/11 - 25/11.2000) 
_          Inkludert lunch 23/11 og 24/11, men uten middag 24/11:                                                                   kr. 3.200,- 
_          Inkludert lunch 23/11 og 24/11 samt middag 24/11:                                                                 kr. 3.650,- 
_          Inkludert lunch 23/11 og 24/11, middag 24/11 + 2 overnattinger i enkeltrom:                         kr. 5.410,- 
_          Inkludert lunch 23/11 og 24/11, middag 24/11 + 2 overnattinger i dblt.rom pr.person:            

Hvis dobbeltrom, oppgi hvem du skal dele rom med: __________________________       kr. 4.730,- 
 
D.        Årsmøte (24/11 – 25/11.2000) 
            (priser for testteknikere og studenter) 
            Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch 24/11:                                                                                  kr.    900,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch og middag 24/11:                                                                kr. 1.300,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch, middag 24/11 + 1 overnatting i enkeltrom:                        kr. 2.200,- 
_          Møteavgift 24/11 og 25/11, lunch, middag 24/11 + 1 overnatting i dblt.rom pr. person:          

Hvis dobbeltrom, oppgi hvem du skal dele rom med: __________________________       kr. 1.850,- 
 
Sum å betale                                               kr.____________      Bankgiro: 5080.05.11345 
 
Viktig:  Husk å skrive navnet på den/de påmeldte under Betalingsinformasjon på giroen!!                                              

 
            Påmeldingsfrist                                                      25. oktober 2000 
            Betalingsfrist                                                         10. november 2000 
            Gebyr ved sen påmelding/innbetaling                   kr. 200 
 
            Påmelding og innbetaling sendes:              Norsk Nevropsykologisk Forening 
                                                                               Berit Hilt, Seksjon for klinisk nevropsykologi, UiB 
                                                                               Årstadveien 21, 5009 Bergen 
                                                                               Tlf. 55 58 62 11        Fax  55 58 98 73 
 
 
Navn:_________________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Tlf:_______________ Fax: ________________ E-post:_________________________________________  
 

Nevropsykologi 

Påmelding til kurs/Årsmøte 2000 
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Ove Almkvist er psykolog og arbeider som forsker ved Institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi och ålersforsk-
ning ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han er professor II ved Universitetet i Trondheim, og  har forsket på ulike de-
mensformer med spesiell vekt på Alzheimer, nevropsykologi og tidlig demensutvikling.  
 
Leif Gjerstad er professor i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. Hans forskning omfatter 
bl.a. studier av epilepsi og av demenssykdommer.  
 
Knut Hestad driver privatpraksis i Hamar, er psykolog ved rehabliteringsavdelingen ved  Sanderud Sykehus og er første-
amanuensis i klinisk nevropsykologi ved Universitetet i Bergen. Hans forskning omfatter blant annet demenssykdommer og 
HIV-1 infeksjoner. 
 
Jan Mæhlen er professor i nevropatologi ved Ullevål sykehus, Oslo. Hans forskning omfatter bl.a. demenssykdommer, her-
under Creutzfeldts-Jacobs sykdom og HIV-relatert demens. 
 
Dag Aarsland er seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk seksjon, Rogaland psykiatriske sjukehus, Stavanger. Hans forsk-
ning omfatter blant nevropsykiatriske symptomer ved Parkinsons sykdom slik som demens, kognitiv svikt, depresjon, psy-
kose, forekomst, prognostisk betydning, behandling.  
 

Foredragsholdere på årsmøtet i Norsk Nevropsykologisk Foren-
ing 2000 

Valg av styremedlemmer 2000 
I henhold til vedtektene velges styremedlemmene med personlige varamedlemmer for to år av gangen. I år er tre styremedlemmer, med 
varamedlemmer på valg. Hallgrim Kløve (vara: Knut Dalen) og Knut Waterloo (vara: Jørgen Sundby) ønsker ikke gjenvalg. Erik Hes-
sen (vara: Nils Inge Landrø) ønsker gjenvalg. Valgkomiteen v/ Kjellaug Grøsvik, Ole Bosnes, Jens Egeland og Anne-Kristine Schanke 
har ikke kommet med forslag til kandidater til styret. 
 
Oversikt over valgkomiteens forslag til kandidater vil bli lagt ut på NNF sine hjemmesider www.nevropsyk.org senest 15.10.2000. 
 
 
Forslag til kandidater til styret høsten 2000. 
 
Årsmøtet 1997 vedtok at valgkomiteens forslag sammen med invitasjon til medlemmene om tilleggsnominasjoner skal utsendes sam-
men med innkallingen til årsmøtet. Tidligere valgkomiteer har drøftet prosedyren for dette i detalj med styret, og kommet frem til føl-
gende: 
 
Fordi styremedlemmene ifølge vedtektene skal velges med personlige varamedlemmer, må en med nominasjon forstå forslag på styre-
medlem med personlig varamedlem. Det kreves følgelig forslag på både styremedlem og varamedlem for at nominasjonen skal være 
gyldig. Forslagsstilleren må selv forsikre seg om at den/de som nomineres er villige til å ta valg til styret, og bekrefte dette ved sin un-
derskrift. Ikke signerte nominasjoner vil bli forkastet. Etter at forslag er innkommet vil endelig stemmeseddel bli fremlagt på årsmøtet. 
De fremmøtte kan stemme under møtet eller sende inn stemmeseddel innen en angitt frist. De som ikke møter på årsmøtet vil bli tilsendt 
stemmeseddel for innsending. Målsettingen med denne prosedyren er å spare arbeid og å redusere portoutgifter. 
 
Nominasjon av kandidater kan skje ved å sende nedenstående skjema til Norsk nevropsykologisk forening v/ Berit Hilt, Seksjon for 
klinisk nevropsykologi, Årstadv 21, 5009  Bergen. Ved nominasjon av flere kandidater må det fremgå klart hvem som foreslås som va-
rarepresentant for hver enkelt av disse. Frist for innsending er 01.11.2000. 

NOMINASJON, STYREVALG NNF 2000. 
 
Jeg ønsker å nominere følgende, kandidater med personlige varamedlemmer til styret: 
 
Som styremedlem: ______________________     Som personlig varamedlem:_______________________ 
 
Jeg bekrefter at de foreslåtte kandidater og vararepresentanter har sagt seg villige til å ta valg til styret.    
 
Dato:_______________ Underskrift:______________________________________________ 
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Resultatregnskap 1999 - Budsjettforslag - 2000 

RESULTATREGNSKAP                                      1999                          1998 
 
DRIFTSINNTEKTER 
Medlemsavgifter                                                               34.250,-                     39.010,- 
Overskudd fra årsmøte/seminar 1998                               44.817,-                              0,- 
Sum driftsinntekter                                                           79.067,-                     39.010,- 
 
DRIFTSKOSTNADER 
Reiseutgifter sytremedlemmer, servering etc.                  26.691,-                     27.147,- 
Underskudd fra årsmøte/seminar Soria Moria okt. ’98             0,-                       9.427,- 
Banktjenester og kontorutgifter, bulletin etc.                   28.766,-                     10.107,- 
Kontingent (Sverige)                                                                  0,-                          347,- 
Sum driftskostnader                                                          55.457,-                     47.028,- 
 
DRIFTSRESULTAT                                                        23.610,-                     - 8.018,- 
 
FINANSINNTEKTER 
Renteinntekter                                                                    3.418,-                       3.028,- 
 
ÅRSRESULTAT                                                             27.028,-                     - 4.990,- 
 
OVERFØRINGER 
Overført egenkapital fra ’98                                              87.428,-                     - 4.990,- 
 
BALANSE PR. 31. 12.1999 
 
EIENDELER 
Bankinnskudd pr. 31.12                                                    87.428,-                     92.418,-
                        
EGENKAPITAL 
Overskudd 1999/underskudd 1998                                   27.028,-                     - 4.990,- 
 
SUM EGENKAPITAL                                                   114.457,-                   87.428,- 
 
 

BUDSJETTFORSLAG 2000 
 
INNTEKTER 
 
Medlemsinntekter (140 medlemmer)                    42.000,- 
Overskudd årsmøte/seminar                                   10.000,- 
Sum                                                                       52.000,- 
 
UTGIFTER 
 
Reiser styret                                                           24.000,- 
Porto                                                                        5.000,- 
Banktjenester                                                              500,- 
Lønn, sekretærtjenester                                           8.000,- 
Kopiering, kontorrekvisita                                      2.000,- 
Nyhetsbulletin                                                         8.000,- 
Bevertning styret                                                     2.000,- 
Diverse                                                                    1.500,- 
Sum                                                                       51.000,- 
 
Driftsresultat                                                            1.000,- 
Rennteinntekter                                                       3.000,- 
 
 
Årsresultat/overskudd                                        4.000,- 
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INS holder sitt årlige vintermøte i Chicago, 14.-17. februar 2001 på Chicago Hilton and Towers. Pris 
på hotellrom er (bestilling før 14. januar): enkeltrom i hovedbygning $126 og     i Tower $156, mens 
dobbeltrom koster $146 i hovedbygning og $176 i Tower. På denne kongressen fokuserer man spesielt 
på temaet Nevropsykofarmakologi med utgangspunkt i bl.a. demens, schizofreni, epilepsi, ADHD. 

International Neuropsychological Society’s vintermøte i 
Chicago, 14.-17. februar 2001. 

Minneord – Einar A. Løchen 

Vår eldste kollega, Einar A. Løchen, døde 15.04.2000. Han 
var født 23.11.1915. Einar ble psykolog i 1952, spesialist i kli-
nisk psykologi i 1965 og i klinisk nevropsykologi i 1988. Han 
tilbragte nesten hele sitt yrkesaktive liv ved Rikshospitalet, 
der han begynte i 1954. 

Einar var en trofast deltager ved årsmøtene til Norsk Nevrop-
sykologisk Forening, og hans interesse for faget var til stede 
til tross for store helseproblemer de siste årene. 

Alt i 1951 begynte Einar Løchen å undervise ved Studentenes 
Friundervisning. Han var styremedlem i Undervisningsutval-
get fra høsten 1955, og ble på grunnlag av sin innsats her valgt 
som livsvarig medlem. 

Einar etterlot godt over hundre titler på foredrag og innlegg. 
Hans viktigste arbeider inkluderer nevropsykologiske proble-
mer i forbindelse med Morbus Menière og bidrag til en større 
tverrfaglig undersøkelse av professor Axel Strøm med tittel: 
Norwegian Concentration Camps’ Survivors, som kom ut i 
1968. Einar Løchen var også først med oversettelse til norsk 
av en rekke nevropsykologiske tester. Den første oversettelsen 
av Halsteads nevro-psykologiske testbatteri var ferdig i 1964, 
og i årenes løp oversatte han en rekke tester. Einar Løchen var 
også med på den første, og hittil eneste, valideringsundersø-
kelse av Halstead-batteriet på en norsk populasjon. 

Alt i 1957 ble Einar kjent med Ralph Reitan. Ralph, som er av 
norsk avstamning, avla da Norge et besøk og ble invitert hjem 
til Einar. Dette var begynnelsen på et livslangt vennskap, og Einar avla Ralph Reitan flere besøk i årenes løp. 

Einar Løchen hadde en relativt begrenset omgang med psykologkollegaer, men han var en nær venn av kjente nevrologer 
og nevroradiologer, og den interesse han hadde til felles med samarbeidspartnerne på Rikshospitalet var laksefiske, og da 
først og fremst i Namsen. 

I årenes løp har jeg truffet en rekke av hans pasienter, og det var nok som psykolog i ordets beste forstand at han satte spor 
etter seg. Einar var en venn av meg helt siden studietiden, og han glemte aldri hilsener til fødselsdag eller andre begiven-
heter. Helt til det siste passet han også på å sende hilsener når det gjaldt mine barns fødselsdager. Han var en usedvanlig 
omtenksom og hyggelig kollega. 

Vi vil savne ham som deltager på årsmøtene våre, og personlig vil jeg 
savne en god og trofast venn gjennom mange år. 

Ralph Reitan og Einar A. Løchen på årsmøtet i 
Norsk Nevropsykologisk Forening i 1997 
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Hva vil vi med vårt nettsted? 
Målene er sammenfallende med foreningens målsetting om 
å fremme norsk nevropsykologi, stimulere til nasjonal og 
internasjonal kontakt, stimulere utviklingsarbeid og drive 
internt og eksternt opplysningsarbeid. 
 
Fremme norsk nevropsykologi: Gjennom å presentere hva 
nevropsykologer bidrar med på ulike felter, kan vi profilere 
nevropsykologi som et utfordrende arbeidsområde, en selv-
sagt del av den psykologiske vitenskap og en nødvendig del 
av tilbudet i vårt helsevesen. Slik informasjon bør finnes i 
den åpne del av vårt nettsted og være rettet mot publikum, 
beslutningstagere og kolleger som ikke er tungt nevropsy-
kologisk skolert. 
 
Stimulere kontakt: Ved å publisere medlemslisten vår in-
ternt (med epost-adresser), kan vi bidra til å lette kontakten 
blant medlemmer og også styrke kontakten mellom styre og 
medlemmer. Epost-konferanser kan være et effektivt forum 
for meningsutveksling mellom medlemmer. Når alle de nor-
diske foreningene nå er på nettet , har vi en mulighet til å 
lære av hverandre og få innsyn i hva som foregår i våre søs-
kenforeninger. For å kunne presentere oss internasjonalt, 
bør vi legge ut informasjon på engelsk.  Betydningen av In-
ternett i forbindelse med møtearrangementer og kongresser 
er åpenbar og allerede omtalt. Internett er en meget effektiv 
og rimelig måte å markedsføre slike arrangementer. 
 
Stimulere utviklingsarbeid: Bedret kommunikasjon kan 
føre til økt samarbeid om felles prosjekter. Ved å presentere 
utviklingsarbeid som foregår ulike steder, kan andre med-
lemmer inspireres til å sette i gang egne prosjekter eller dele 
sine erfaringer med andre. Foreningen teller omlag 80 med-
lemmer som har skrevet skriftlige arbeider til spesialiteten 
og mange har andre upubliserte bidrag som fortjener å bli 
kjent blant andre medlemmer.  
 
Opplysningsarbeid: Spennende forskning og ny viten kan 
tilrettelegges som pressemeldinger rettet mot media. Vi kan 
presentere oversikt over medlemmer som har bakgrunn for 
å svare på ulike spørsmål om AD/HD, autisme, rehabilite-
ring, hodeskader mm). Popularisert materiale kan stilles til 
disposisjon for publikum (vår danske søskenforening har 
forsøkt dette på sine nettsider). 
 
Vi bør tilstrebe god kvalitet på vårt faglige stoff. Det er vik-
tig at informasjon fra våre hjemmesider oppfattes som auto-
ritativ og pålitelig.  Det bør derfor være en forsvarlig redak-
sjonell gjennomgang av stoff som presenteres på våre nett-
sider. 
 
Det blir viktig å koordinere Internett-satsingen med med-
lemsbladet og finne en god balansering av de to mediene.  

Egne internettsider har stått på foreningens ønskeliste 
lenge. 26.6 registrerte foreningen domenenavnet www.
nevropsyk.org og NNFs hjemmesider kom samtidig på 
lufta i sin første og spede utgave. Sverre Andresen tok 
på seg ansvaret med å redigere disse sidene. Nå har alle 
de fire nordiske nevropsykologiske foreningene egne 
hjemmesider. Våre svenske kolleger opprettet sine 
hjemmesider omtrent samtidig med oss.  
 
Høsten 2001 skal NNF arrangere 7th Nordic Meeting in 
Neuropsychology.  Internettsider med presentasjon av 
program og kongressted, muligheter for elektronisk på-
melding mm har etter hvert blitt en selvsagt og viktig 
del av et slikt arrangement. Det viste seg snart at NPF 
ikke hadde kapasitet til å hjelpe oss med hjemmesider 
på deres domene. Tiden var altså inne til å etablere et 
eget nettsted for NNF.  
 
Den løsningen vi har valgt inneholder eget domene-
navn, rikelig med lagringsplass og et antall epost-
adresser. Vi har tilgang på et enkelt publiseringsverktøy 
som gjør det mulig å separere innhold fra  layoutele-
menter og andre tekniske detaljer. På denne måten kan 
vi hurtig fremstille nye sider med en enhetlig layout og 
organisering. Vi har god oversikt over trafikk på nettsi-
dene våre og en del tilleggstjenester. Vi kan for eksem-
pel sette opp elektroniske skjemaer og deler av nettste-
det kan gis begrenset adgang med passordbeskyttelse. 
Det finnes dessuten visse muligheter for å opprette 
epost-konferanser og såkalte chat-rooms for medlem-
mene 
 

NNF på Internett 
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re på epost-bulletiner om ny konferanseinformasjon, sette 
seg på utsendelseslister mm.  Vi har lagt inn en del stoff om 
foreningens historie og hva NNF arbeider med. Vi vil også 
presentere foreningens vedtekter. Det er også en side med 
informasjon om på engelsk. Leder for foreningen, redaktør 
av medlemsblad, og sekretariat har fått egne epost-konti.  
Selvsagt vil man finne informasjon om årsmøtet i novem-
ber, muligens også anledning til elektronisk påmelding. Vi 
planlegger et område for medlemsbladet vårt. Vi vil oppret-
te et medlemsområde med passordbeskyttelse for forenings-
intern informasjon. Vi har planer om en kalender med over-
sikt over aktuelle begivenheter som kurs, møter, doktordis-
putaser, åpne gjesteforelesninger osv. (send inn, dere som 
har aktuelle arrangementer).   
 
Stikk innom www.nevropsyk.org. Bidra med ideer og inn-
spill. Vi befinner oss i startgropa og er avhengig av tilbake-
meldinger på hva som fungerer og ikke fungerer for at side-
ne skal finne sin form. 
 
Sverre Andresen 
webmaster@nevropsyk.org 
 
 
 

 
Mulighetene er mange, og i praksis begrenses vi av 
tid og dugnadsiver.  Det er et stort behov for det siste 
hvis vi skal få til et godt nettsted. Invitasjonen er med 
dette sendt til alle medlemmer som kunne tenke seg å 
bidra på ulike vis! Internett er gøy! 
 
Vi er naturligvis veldig spente på hvor mange nev-
ropsykologer som bruker Internett. Vi har foreløpig 
ikke systematisk kunnskap, men vi tror at våre med-
lemmer tilhører det mer aktive segmentet av befolk-
ningen i så måte. For universitets- og høyskoleansatte 
er Internett blitt en selvsagt og naturlig del av ar-
beidssituasjonen. Som  kjent,  er det fremdeles meget 
strenge begrensninger på Internett-bruk i norske hel-
seinstitusjoner. Det siste vil imidlertid endre seg etter 
som man kommer lengre med å etablere tilfredsstil-
lende sikkerhet 
 

Hva vil du finne på våre nettsider? 
Første prioritet har vært å komme på lufta med en 
presentasjon av det nordiske møtet i 2001. Her pre-
senterer vi det foreløpige programmet og har satt opp 
et elektronisk formular hvor interesserte kan abonne-



10 

Redaktøren har ordet... 

elektronisk frå min PC til Døves trykkeri, er sluttpro-
duktet i papirform. Sendt med snailmail rundt til med-
lemmene. Eg trur at framleis vil vår indirekte stønad 
til skogindustrien vere liv laga. 
          Noko av det som eg etterlyser ovanfor, kan vere 
lettare å få til dersom ein bruker dei moglegheitene 
som ein kan ha på websidene. Det er trass alt litt len-
gje å vente til neste utgåve av NEVROPSYKOLOGI 
dersom ein har noko på hjarta som ein har lyst til å 
dele med medlemmene. Med to utgåver i året kan det 
ikkje bli noko ordskifte med særleg spenst i. Litt letta-
re er det å kaste seg inn i ordskiftet, når ein veit at det 
vert synleg for dei andre med ein gong. Mange andre 
argument for websider finst det også, slik Sverre har 
skrive om på sidene 8 og 9. 
          Alt i alt er det opp til medlemmene om 
NEVROPSYKOLOGI og www.nevropsyk.org skal 
overleve, og utvikle seg. Det er greitt nok at nokon må 
ta på seg arbeidet med å redigere. Sjølv Slottet har fått 
eigen informasjonssjef. Ingenting er så gamalt som ei 
utdatert webside. Det er opp til medlemmene om våre 
informasjonskanalar skal fungere. I tillegg til at eg hå-
par at Sverre held fram med å utvikle websidene til 
NNF, og at nokon tek på seg å utvikle NEVROPSY-
KOLOGI vidare, håpar eg at medlemmene i NNF gjer 
sitt til at begge fora er oppe og går. Lykke til! 
 
Takk for meg!  
 

Dette er siste utgåva av NEVROPSYKOLOGI 
som eg redigerer. Eg veit at tillitsvalde er som 
ferskvarene på Rimi: utan ei viss sirkulering i 
hyllene går kvaliteten ned. Frå ein kort sommar-
jobb på det lokale Samvirkelaget hugsar eg at vi 
sette dei ferske varene bakarst i hyllene slik at det 
alltid var ein viss rotasjon. På den måten får bu-
tikkane seld ut varene får dei går ut på dato. Det 
same prinsippet bør gjelde i alle organisasjonar, 
utan ei viss sirkulering går heile butikken dårleg 
etter kvart.  
          Eg har lyst til å summere opp litt etter å ha 
drege i gang NEVROPSYKOLOGI, og redigert 
dei tre første årgangane. Ein viktig funksjon for 
NEVROPSYKOLOGI er å vere eit bindeledd 
mellom styret og medlemmene. På dette området 
har bladet ”gått seg til”, og eg syns det fungerer 
greitt, t.d. når det gjeld å få ut informasjon i rett 
tid før årsmøtet. Her er NEVROPSYKOLOGI eit 
godt alternativ til å sende ut sakspapir på tradisjo-
nelt vis, der det må konkurrere med all anna A4-
forureining. 
          Ein annan funksjon NEVROPSYKOLOGI 
kan ha, er å vere eit forum for medlemmene i 
NNF. Her er medlemsmassen utruleg passiv. Det 
er ikkje lett å få inn stoff. Er ikkje medlemmene 
opptekne av faget, er det ingen som har vore på in-
teressante kongressar? Er det ingen der ute som er 
steik forbanna for eitt eller anna som ein meiner 
fleire bør engasjere seg i? ”Så lenge det er irrita-
sjon er det liv” brukte min gamle lærar i organisa-
sjonspsykologi, Svein M. Kile, å seie. Takk og pris 
for at nokon av medlemmene kan la seg overtale 
til å skrive, eller til og med skrive utan oppford-
ring! Men totalt sett er det ein daud masse vi står 
overfor!  
          På eit tidspunkt var det nokon som var redde 
for at radioen skulle overta heilt for avisene. Det 
var dystre framtidsutsikter for snart hundre år si-
dan. Det beste argumentet for at avisene kom til å 
overleve, var at radioen var lite eigna til å slå flu-
ger med. Han som sa det hadde nok rett, sjølv om 
det kan hende at det var ”Right for the wrong rea-
sons”. Når ein skal velje mellom ein nyheitsbulle-
tin på papir og internettpresentasjon, trur eg at eg 
vil seie som Ole Brumm: ”Ja, takk begge deler”. 
Tida er ikkje inne for å sende all informasjon ut til 
medlemmene i elektronisk form. Sjølv om dette 
eksemplaret av NEVROPSYKOLOGI for så vidt 
er ”uberørt av menneskehender” ved at det har gått 

Kva skal eg bruke frigjort tid til når eg sluttar som 
redaktør?                 (Svar nederst på sida) 
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Viktigaste adressa 
når det gjeld net-
tressursar for nev-
ropsykologi, er 
sjølvsagt nemnt på 
sidene 8 – 9 i 
denne utgåva av 
NEVROPSYKO-

LOGI. Det er imponerande kva Sverre Andresen 

Nettressursar - nevropsykologi 

har fått til på så kort tid. Eg håpar at medlemmene i 
NNF veit å setje pris på dei nye heimesidene våre, 
og bruke dei aktivt. Min favoritt denne månaden er 
difor: 
 www.nevropsyk.org 
 
Elles har International Neuro-
psychological Society fått ny 
adresse. Denne er: 
http://www.osu.edu/ins/ 

Dei fleste sitata er henta frå Daintith, J. & 
Isaacs A. (Eds): Medical Quotes. Oxford, 
1989, Facts on File.  
 
Woody Allen: My brain: it’s my second favourite 
organ. 
 
Ambrose Bierce: The brain: an apparatus with 
which we think that we think. 
 

Aleksander Blok: The brain is not an organ to be 
relied upon. It is developing monstrously. It is swell-
ing like a goitre. 
 
Santiago Ramón y Cajal: As long as our brain is a 
mystery, the universe, the reflection of the structure 
of the brain, will also be a mystery. 
 
Peter de Vries: We know the human brain is a de-
vice to keep the ears form grating one another. 
 
Robert Frost: The brain is a wonderful organ. It 
starts working the moment you get up in the morn-
ing, and does not stop until you get into the office. 
 
Julien Offroy de la Mettrie: The brain has muscles 
for thinking as the legs have muscles for walking. 
 
Michel de Montaigne: It is good to rub and polish 
our brain against that of other.   
 
Georg Alban Sacher: The brain is the organ of lon-
gevity. 
 
Charles Scott Sherrington: If it is for mind that we 
are searching the brain, then we are supposing the 
brain to be much more than a telephone-exchange. 
We are supposing it to be a telephone exchange 
along with subscribers as well. 
 

Sagt om hjernen... 
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Returadresse: 
Norsk Nevropsykologisk Forening 
Seksjon for klinisk nevropsykologi, UiB, 
Årstadveien 21 
5009 Bergen 
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