
Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening 16. november 2007  
 
Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden august 2006 til november 2007.  
 
Styret har hatt 4 styremøter i årsmøteperioden: 15/1-07, 20/4-07, 20/8-7 og 15/11-07. Styret har behandlet 
følgende sentrale saker:  
 
1. Konstituering av nytt styre ble foretatt 15. januar 2007 med følgende sammensetning og funksjon:  
 
:  
 

Faste medlemmer  Varamedlemmer:  
Leder:  Erik Hessen Redaktør:  Maria Korsnes 
Nestleder: Knut Hestad Anne-Kristin Solbakk 
Kasserer: Venke Arntsberg Arne Gramstad 
Web-ansvarlig Sverre Andresen Knut Follesø 
Jan Magne Krogstad Marianne Løvstad 

 
 
Berit Hilt har vært foreningens sekretær med tilleggsansvar for kassererfunksjoner sammen med Venke 
Arntsberg.  
 
2. Årsmøte/årsmøtekurs 2007.  
 
Planlegging og organisering av årsmøtet har vært hovedoppgave i årsmøteperioden. Arne Gramstad, Sverre 
Andresen, Maria Korsnes og Erik Hessen har hatt hovedansvar for programarbeidet.  
 
3. Internasjonalt samarbeid  
 
a. Den nordiske arbeidsgruppen der Knut Hestad er representert planlegger nytt nordisk møte i København eller 
Ålborg i 2008 med tema: Lette hodeskader og nevropsykologi.  
 
b. De europeiske nevropsykologiforeningene har dannet organisasjonen Europeean Societies of 
Neuropsychology (ESN). De nordiske styrene vil overfor sine medlemmer også anbefale at de nordiske landene 
melder seg inn. Neste ESN kongress blir i Edinburgh i september 2008. Erik Hessen er med i programkomiteen.  
 
c. Nordic 2007 i Gøteborg. Erik Hessen har vært med i rådgivende gruppe vedrørende arrangement av dette 
møtet.  
 
d. INS Helsinki juli 2009. Marianne Løvstad og Erik Hessen er med i organisasjonskomite og programkomite. 
Arbeidet er godt i gang og det har vært møter i Helsinki i april 2007 og Gøteborg 2007.  
 
e. Etter diskusjon med INS har Norge blitt tildelt å arrangere INS-møtet sommeren 2012. Møtet vil bli holdt i Oslo.  
 
 
 
4. Integrasjon av NNF i NPF  
 
Norsk Nevropsykologisk forening vedtok på årsmøtet i 2006 å akseptere invitasjon fra NPF til å organisere oss 
innenfor NPF. I løpet av 2007 har det vært drøftinger med NPF om denne integrasjonen. Teknisk og praktisk 
assistanse med henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling av kursavgift via NPF samt drifting/vedlikehold 
av medlemsregister har vært drøftet. Man tar sikte på å komme frem til en ordning på disse problemstillingene i 
løpet av 2008. Assistanse i forbindelse med gjennomføring av årsmøte har også vært drøftet og leder for 
kursavdelingen i NPF har vært tilstede under deler av vårt årsmøtekurs for å få nærmere innblikk i hva dette 
arrangementet innebærer.  
 
5. Omlegging av web-side. I løpet av 2007 er web-siden lagt om til en løsning som er lettere å administrere. NNF 
bruker samme leverandør som NPF og et nærmere samarbeid her kan være aktuelt.  
 



6. Kurs for ikke-nevropsykologer. Sammen med NPF har NNF utarbeidet et dagskurs om nevropsykologi for 
psykologer som arbeider i psykisk helsevern for voksne og i privatpraksis. Kurset blir annonsert i kurskatalogen til 
NPF og vil bli arrangert i Oslo 14. april 2008. Det er aktuelt å utvide dette kurset senere til også å dekke andre 
tema.  
 
7. Fokuskonferanse om førerkortvurderinger. Psykologforeningen har tatt opp med NNF problemstillinger rundt 
psykologi og vurdering av egnethet for å ha førerkort. På denne bakgrunn har vi i felleskap tatt initiativ til en 
fokuskonferanse rundt dette temaet som vil bli arrangert i NPF’s lokaler 31. januar 2008. Siktemål er å avklare 
problemstillinger knyttet til førerkortvurderinger fra de forskjellige psykologispesialitetene for på den basis å kunne 
ta beslutninger om videre tiltak/evt. kompetanseheving.  
 
8. Temanummer i TNPF. Tidligere leder i NNF Anne-Kristine Schanke tok initiativ til å lage et temanummer i 
TNPF om nevropsykologi. Hun leder redaksjonskomiteen for dette prosjektet som for øvrig består av Grete Bryn 
samt styremedlemmer i NNF: Maria Korsnes, Sverre Andresen, Anne-Kristin Solbakk og dels Erik Hessen.  
 
Erik Hessen, Leder NNF, 5.november 2007  

	


