
 

 
Beretning om styrets virksomhet i 
årsmøteperioden november 2018 til november 2019. 
 
Styret har i årsmøteperioden hatt to styresamlinger: 10-11/1 og 22-23/8-2019. 
Følgende sentrale saker har vært behandlet: 
 
1. Konstituering av nytt styre 
Konstituering av det nye styret ble foretatt 10. januar 2018 med følgende sammensetning og funksjon: 
Leder: Jens Egeland 
Nestleder: Alexander Olsen 
Web-redaktør: Ylva Østby 
Redaktør Facebookside: Ylva Østby 
Kasserer: Rune Raudeberg 
Styremedlemmer: 
Monica Johansson 
Lin Sørensen 
Annette Holth Skogan 
Thomas Mengshoel 
Trude Kiil 
Siri Weider 

 
1. Oppsummering av årsmøtet 2018 

På  årsmøtet ble det tatt opp om vi skal endre tidsrammen for årsmøtekonferansen (to hele 

dager torsdag og fredag  vs. som nå halv torsdag, hel fredag, halv lørdag). Kort 

brukerundersøkelse er laget og vil publiseres på Facebook etter årsmøtekonferansen i 2019. 

Det vil vurderes e-post til alle medlemmer, men det er et kostnadsspørsmål. Kursevaluering 

som NPF har mal for koster mye og vi har foreløpig sagt nei til å kjøpe slik tjeneste fra NPF. 

Tilbakemeldinger styret har plukket opp er i all hovedsak positive, men delte mht et bredt vs 

et mer samlet faglig fokus- kan hende betyr det at vi har truffet så godt det lar seg gjøre 

ettersom noen alltid vil ha forskjellige preferanser. Vi diskuterer mulige måter å møte dette 

på, en mulighet er å utvikle en overskrift eller et tema som belyses fra ulike perspektiv av 

flere foredrag. Mange av medlemmene velger å delta/ ikke delta på grunnlag av 

programinnholdet; for eksempel hovedforedragene, samtidig antar vi at en betydelig andel 



deltar fordi konferansen er et viktig møtepunkt for nevropsykologer der mange kjenner mange 

og programmet alltid inneholder noe som intresserer/ oppfattes som nyttig. 

  

2.    Årsmøtet 2019 
a.    Sted, arrangement: Årsmøtet vil finne sted på Holmenkollen Park Hotel 14-16 november. 

Monica og Thomas fortsetter arbeidet med den praktiske gjennomføringen og kontakten med 

hotellet. Ylva følger opp rekruttering av student-assistenter til arrangementet, og trykking av 

program og deltakerlister. Det har ellers vært arbeidet med oppdatering av sjekkliste-malen 

for årsmøtene og det å lage mer entydige regler om honorering, dekking av konferanseavgifter 

og deltagelse på styremiddag/bankett.  

 

b.    Program. Det ble diskutert ulike løsninger for program, blant annet muligheten for tema-

konferanse. Det ble fremholdt at det er viktig å ha et bredt tilfang av temaer for å sikre at flest 

mulig medlemmer får utbytte av konferansen. Bestemt å fortsette som før med å invitere 

foredragsholdere fra ulike områder av nevropsykologien, med vekt på både barne- og voksen-

feltet, og med vekt på både nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Ved å ha «As time 

goes by» som en overskrift for konferansen med en vekt på forløpstudier forsøker vi en  

tematisk overbygging som likevel gir rom for ulike temaer. 

 

3.   Tidsskriftet Nevropsykologi.  

Redaktør Kjell Tore Hovik arbeider med en ide til en artikkelserie, der erfarne 

nevropsykologer inviteres til å skrive om nevropsykologisk undersøkelse i konkrete kliniske 

grupper. Artiklene kan etter hvert samles i et kompendium eller bli til et veiledende 

dokument. Det foreslås at man kan tenke to forfattere pr artikkel med tanke på å bidra til en 

konsensus, brobygging mellom fagmiljøer mht utredning (metodevalg, prioritering, 

veiledende praksis). Det er redaktørens erfaring at det ikke er  lett å ‘gjete’ forfattere til 

innsendelse innen tidsfrist, det trengs aktiv innsats for å få inn fagartikler i tide for vurdering 

og klargjøring for publisering. 

4.   Årsmøtekonferanser fremover. Konferansen i 2020 legges til Trondheim. Hotell er booket. 

Siri Weider tiltrådde Monica og Thomas i arbeidet med kontakt med hotellene.  

 

5.   Nordisk og Europeisk samarbeid 

      24-27/8-2021 vil danskene avholde Nordisk møte i København. Jens er i «the advosory 

comittee».  

      Det ble arrangert Europeisk konferanse i Milano i 2019. Vi utviklet et norsk symposium som 

ble sendt inn men ved en inkurie ble symposiet ikke vurdert.  

 

6.   Hjernerådet.  

      Ylva deltok på forrige årsmøte og vil delta på årets årsmøte i oktober. Deltar også i et 

formidlingsprosjekt de driver. 

 

7.   Facebook/Nettsiden. 

Gjennom Facebook når vi ut til mange. Lokalt lagede oppslag kan nå ut til flere tusen.  Nytt i 

år er å opprette FB-arrangement for å spre interessen. 

 

8.   Endring i førerkortattesten 

Reglene for førerkortattest for eldre ble endret sommeren 2019. Aldersgrensen for 

obligatorisk fornying hevet fra 75 til 80 år, intervallet for fornying økt fra to til tre år samt at 



kognitiv testing bare skal gjøres der det er klare holdepunkt for kognitiv svikt. Mange har 

reagert, særlig på den siste regelendringen. Jens Egeland og Knut Follesø skriver en kronikk 

til NRK ytring og gir uttrykk for NNF sine synspunkter. I skrivende stund (27.9) er den nesten 

ferdig. 

 

7.   Nasjonalt kvalitetsregister Nevropsykologi 

Ved sykehuset i Vestfold er man i ferd med å etablere et Senter for Metodeforskning i Psykisk 

Helse. Dette senteret vil i første omgang ha prosjekter knyttet til kvalitet av kognitiv 

utredning/nevropsykologi. En plan er å etablere et nasjonalt kvalitetsregister i nevropsykologi 

der nevropsykologer legger inn sine testresultater og pasientdata. Forutsetningen er at man 

kan få et system som ikke er for tidkrevende for deltagende nevropsykologer ved at man kan 

få ut profiler som er til hjelp, når man først legger inn dataene. NNF støter opprettelsen av et 

slikt kvalitetsregister. Det vil være aktuelt å være representert i en 

styringsgruppe/referansegruppe for Senteret. 

 

9.   Kontakt med NPF 

 Jens deltar på årsmøtet 20-22. november 
  

 

27/9-2019. Styret i NNF 


