
 

Program, årsmøte dagsseminar Norsk Nevropsykologisk Forening  

Clarion Hotell The Hub, 20. november 2020 

«Rett skal være rett» 

Nevropsykologen i sakkyndighet og førerkortvurderinger 

Kl. 09.00-10.00  Registrering og oppmøte 
 

Kl. 10.00-10.10  Åpning ved leder av NNF Jens Egeland,  
 

Kl. 10.10-11.00    Jørgen Sundby: Rolleforståelse, hypotesetesting og  årsaksattribusjon i 

psykologfaglig sakkyndighet  

Kl. 11.00-11.45 Einar Kinge: Sakkyndighet ved hodeskade 

Kl. 11.45-12:45 Lunsj 

Kl. 12.45-13.30 Morten Kjelland: Medisinsk sakkyndighet i peronskadesaker.- 

utvalgte grensesnitt mellom juss og medisin 

Kl. 13:30-14.00 Diskusjon: Hva er «best practice»? 

Kl. 14.00-14.15 Pause 

Kl. 14.20-15:10 Per Ola Rike: Vurdering av helsekrav for førerkort: Forskningsstatus, 

regelverk og kliniske problemstililnger 

Kl. 15.00-15:30 Rune Markhus: Bruk av EEG ved førerkortvurderinger hos pasienter 

med epilepsi  

Kl. 15:30-15:45  Pause 

Kl. 15:45-16:15  Liliana Bachs: Påvirket kjøring, regelverk og praksis 

Kl. 16:15-17:00  Per Ola Rike: Praktisk kjørevurdering og øvelseskjøring- regelverk, 

praksis og pasientkasus 

K.17:00-17:15  Pause 

Kl. 17:15-17:45 Diskusjon: Hva er «best practice»? 

Kl. 17:45-18:00  Pause 

Kl. 18:00-19.00 Årsmøte NNF 
 

Kl  19:30  Aperitif 



Kl. 20:00  Årsmøtemiddag 

Foredragsholdere 

  
 

  

   

 

Jørgen Sundby 
Jørgen Sundby er en av nestorene i norsk 

nevropsykologi. Han er universitetslektor og 

nevropsykolog ved UiT i Tromsø og har lang erfaring 

som sakkyndig i både erstatningssaker og saker etter 

barnelov og barnevernslov. Sundbyhar også lang 

erfaring som skikkethetsansvarlig ved Universitetet i 

Tromsø. Han er ansvarlig for kurs sakkyndighet for 

profesjonsstudenter i psykologi ved UiT og bidratt på 

etterutdanning av psykologer på feltet. Han har ledet 

NPFs spesialistutvalg i nevropsykologi og sitter nå i 

NPF fagutvalg for sakkyndighet og rettspsykologi 

(FURS).   

 

   

          

 

Einar Kinge 
Einar Kinge er cand. med. fra Århus Universitet i 

1984 og ble godkjent spesialist i nevrologi i 1992. Han 

har vært overlege ved Epilepsisenteret SSE, og har 

over 20 års erfaring både som grunder og som 

avtalespesialist i nevrologi i Sandvika Nevrosenter. 

Samtidig har han skrevet spesialisterklæringer i 

Sandvika Nevrosenters «Forum for 

spesialisterklæringer», til dels i samarbeid med 

psykiatere eller nevropsykologer, og hatt en rekke 

sakkyndige oppdrag for tingrett og lagmannsrett. 

Kinge veileder yngre kolleger i sakkyndighetsarbeid 

og har skrevet flere artikler om kliniske temaer. 

 

     

      

 

Morten Kjelland  

Morten Kjelland er professor ved Institutt for 

Offentlig Rett, Universitetet i Oslo. Han har vært 

fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget og 

tidligere arbeidet som juridisk utreder i 

advokatfirmaer. Hans vitenskapelige produksjon er 

hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige 

emner, og omfatter temaer slik som ansvarsetablering 

og erstatningsutmåling og i skjæringsfeltet til trygde-

/velferdsrett. 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://us.simplerousercontent.net/uploads/public/122512/fabed194-994a-4b1f-bc14-4bb6f150d1de.png&imgrefurl=https://www.lexiaeducation.no/kursoversikt&tbnid=b3M6FOwd9ZpN4M&vet=12ahUKEwjC1ZD-6PnrAhXBxyoKHbd3BP0QMygvegUIARC8Ag..i&docid=l_K86IXkZv7JAM&w=369&h=243&q=morten%20kjelland%20erstatningsrett&ved=2ahUKEwjC1ZD-6PnrAhXBxyoKHbd3BP0QMygvegUIARC8Ag


     

 

Rune Markhus  

Rune Markhus er utdannet lege fra universitetet i Oslo 

i 1990. Han ble spesialist i Nevrologi i 2000 og 

spesialist i Klinisk Nevrofysiologi i 2004. Han har 

arbeidet på SSE siden 2003 og er i dag leder for 

Seksjon for klinisk nevrofysiologi (KNF) der. 

Markhus har publisert en rekke artikler innenfor  

fagfeltet epilepsi og EEG, den aller nyeste påpeker en 

betydelig variasjon i praksis for vurdering av egnethet 

for bilkjøring ved europeiske epilepsisentre og 

behovet for en internasjonal retningslinje.   

 

     

 

Per Ola Rike  
Per Ola Rike er utdannet cand. psychol. fra 

psykologisk institutt, NTNU i 2006, og spesialist i 

klinisk nevropsykologi fra 2016. 

Han har de siste 15 årene arbeidet som psykolog ved 

Sunnaas sykehus og forsvarte sin PhD avhandling i 

2017 med tittelen: ”Critical factors for safe driving 

after an acquired brain injury». Han arbeider til daglig 

med førerkortvurderinger ved Sunnaas sykehus og 

bisto i arbeidet med å utarbeide Psykologforeningens 

faglige veileder i førerkortsaker. Han  har vært 

rådgiver for Helsedirektoratet i utforminger av 

endringer i Førerkortforskriften.  

 

 

      
 

 

Liliana C. Bachs 
Liliana C. Bachs er lege (Barcelona 1988), spesialist i 

klinisk farmakologi (Oslo 2002) og dr.philos (UiO 

2010). Hun har jobbet innenfor rettstoksikologi og 

rusmiddelforskning siden 1998 og er nå ass. 

avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag, 

OUS-HF. Hun arbeider til daglig med driften av 

analysevirksomhet, fortolkning av analyser av 

medikamenter/rusmidler i biologisk materiale, og 

sakkyndig arbeid for retten knyttet til rus og toksisitet. 

Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og 

har bidratt i ulike rapporter innefor rusmiddelfeltet. 

Nevrobiologiske teorier rundt avhengighet og 

kognitive effekter av rusmiddelbruk både etter akutt 

og kronisk bruk er et av temaene som interesserer 

henne mest. 

 

 

http://www.nevropsyk.org/content/download/47993/788787/version/4/file/F%C3%B8rerkortveileder+Norsk+psykologforening+2017.pdf
http://www.nevropsyk.org/content/download/47993/788787/version/4/file/F%C3%B8rerkortveileder+Norsk+psykologforening+2017.pdf

