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Hjerneskader og 

nevropsykologiske rapporter. 

Hvordan tolke; hvordan bruke 

resultat som redskap for 

inkludering  i arbeidslivet? 

 



 En bred kartlegging av kognitive funksjoner 

 Innledende undersøkelse av evnenivå (IQ)/premorbid 

funksjon 

 «Relativt til evnenivå sees normale nevropsykologiske funksjoner…» 

 

 Testene er standardisert og normert  

 Hovedsakelig lisensbegrenset til psykologer  

 

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse? 



Fort. Hva er en nevropsykologisk 

undersøkelse? 

 Startet som en metode for å identifisere nevrologiske 

skader  

 

 Vi tolker profilen: hvordan skårene fordeler seg, ser etter 

styrker og svakheter hos den enkelte.  

 Enkeltskårer betyr lite.  

 Bakgrunnsinformasjon og komparentopplysninger er en 

vesentlig del av undersøkelsen  

 Vurdering av validitet bør nevnes eksplisitt  



Flere typer skårer  



 Skal formidles med klarspråk under «vurdering og 

konklusjon» 

 Hvilke grenser/normalområder som benyttes – skal være 

definert i rapporten 

 

Teknisk beskrivelse av resultatene 

5. 

prosentil 
NB: 70 % av 

normalbefolkningen har 

én skåre under 5. 

prosentil (Iverson et al.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veileder i klinisk nevropsykologi: 

http://www.nevropsyk.org/fag/veileder-klinisk-nevropsykologi 

 

 

 



Hvor gjøres nevropsykologisk undersøkelse? 

 Nevrologiske avdelinger ved store universitetssykehus  

 Rehabiliteringssykehus (som Sunnaas sykehus)  

 Habiliteringstjenestene 

 Privatpraktiserende  

 NAV – primært i linjen for hjelpemidler.  

 Statped  

 (Og stadig flere innen psykisk helsevern) 

………………………. 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og 

Arbeidsrådgivningskontorene (ARK) gjør evneutredninger 

og tester på lese- og skrivevansker.  



 Ved ervervede hjerneskader eller sykdommer som kan 

påvirke hjerneorganisk funksjon  

 Psykiske lidelser som schizofreni, gjentakende alvorlige 

depresjoner, ADHD, m.fl. 

 Ved mistanke om medfødte vansker 

 

 

 Pasienter som rapporterer kognitive vansker, som får 

diagnoser innen hukommelse/konsentrasjon, uten at 

plagene er utredet eller forklares nærmere (som 

situasjonsbetinget stress)  

Hvem bør testes?  



 De som er testet før. Med mindre det foreligger en 
progredierende tilstand, eller spontanbedringsfase, er det 
sjeldent behov for gjentakelse av undersøkelsen. Obs: 
læringseffekt kan gjøre testene invalide  

 

Det skal utvises stor varsomhet ved testing og: 

 Pågående rus 

 Medisiner som påvirker kognitiv funksjon   

 Akutt psykisk krise  

 Økonomiske insentiver  

 Fremmedkulturelle med lite skolegang  

 Fremmedspråklige - Må i så fall bruke tolk! 

 Store sansetap 

 

 

Hvem bør ikke testes 



 

 Hvem skal betale, Helse eller NAV?  

 Bestillerkompetanse  

 Utredninger fra helsevesenet svarer sjeldent 

dekkende på spørsmål om arbeidsevnen  

 Økologisk validitet. Testene er sensitive for 

hjerneorganisk skade – ikke prediksjon av 

arbeidsevne  

 For spm. om arbeidsevne må testene suppleres med 

kvalitative observasjoner og bakgrunnsinformasjon.  

 

Utfordringer  



 

… som redskap for inkludering! 



Formål med undersøkelsen 

 
Gi spesifikke råd om 

– Behov for tilrettelegging/ bistand 

– Yrkesvalg, egnede arbeidsoppgaver 

– Hensiktsmessige tiltak og virkemidler i 
NAV 

– Kapasitet/ arbeidsevne 

Grundig tilbakemelding viktig av flere grunner 

– Nødvendig informasjon til omgivelsene 

– Realitetsorientering 

– Innsikt  

– En god NPU er terapeutisk i seg selv 

 
 

 

 

 

 

 



Tilpasse 

omgivelser/ 

redusere krav 

Støttesystemer/

hjelpemidler 

Indre strategier/ 

prosesser 

Tilrettelegging  
 

 

 

Hjelpemidler 

teknologi 

Manuelle 

systemer 

Tilpassing av arbeidstid, 

oppgaver, tempokrav, 

informasjons- og 

læringskrav, fysiske 

endringer etc. 

Skriftlige 

støttesystemer, 

personressurser, 

f.eks. mentor, 

tilrettelegger, 

individuell plan.  

Smarttelefon, 

tidsstyring,  

kalender, 

varsling. 

Teknikker og regler, 

terapi, 

støttesamtaler, 

innsikt.  

Tilrettelegging for kognitive vansker 



Hjelpemidler 

For oversikt over apper: http://appbibliotek.no/ 



 

 

 

 

 https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+

vansker+med/kognisjon 

 I utgangspunktet rause ordninger, men noe avansert 

regelverk og prosess. Jobbes med digitalisering, 

brukervennlighet og forenklinger av lovverk  

 Hjelpemiddelsentralen bistår med råd og opplæring. Noe 

må dekkes av arbeidsgiver selv (jf. tilretteleggingsplikt) 

Kort om hjelpemiddelformidling  

Henvisning Utprøving Søknad 

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/kognisjon
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/kognisjon


 Sigrun Vågeng er:  

… trygg på at brukerne sendes på rett tiltak til rett tid  

   I følge hennes kronikk i Fevennen 24.01.18  

 

 

 Brukes resultatene til å vurdere egnethet for utdanning, 

praksisplasser og yrkesvalg? 

 … til å tilpasse tilretteleggingen? 

 

 Rapporten deles omtrent aldri med tiltaksarrangør.  

 Blir rapportene lagt frem for ROL? 

 

 

… som redskap for utarbeidelse av tiltak og 

hensiktsmessig tilrettelegging 



 

The Relationship Between Cognitive Impairment 

and Assistive Technology – Implications for 

Effective Aid Use  
 Øyvind BASTNES LIEa,1 and Jeppe Johan PAASKE a  

Abstract: Assistive technology for cognition (ATC) can compensate for cognitive impairments, 

thereby having a large potential to improve independence, daily-life/work participation and 

overall quality of life. The aim of this paper is to incorporate research findings, experiences 

from clinical work, and findings from ATC-projects, and to give an account of factors that 

predict effective use of compensatory technological aids in cognitively impaired individuals. 

The implications of these factors for future standardization initiatives in the field of ATC are 

discussed, and suggestions on how to develop assessment and implementation guidelines are 

proposed.  



 

 Det svikter et sted på veien mellom utredning og videre 

oppfølging 

 Tenkt at andre faggrupper tar over, men gjør de det? Blir de 

koblet på? 

 Mangel på systemkunnskap blant oss som diagnostiserer?  

 Mangel på kunnskap om hva kognitive vansker innebærer 

blant de som skal følge opp?  

 Om resultatene gjengis teknisk og avansert danner det dårlig 

grunnlag for videre oppfølging 

 Pasientene med kognitive vansker er ikke like aktive selv; de 

krever ikke sine rettigheter på samme måte som ressurssterke 

 

Nødvendig oppfølging…  



 I hvert fylke: tilbud for brukere med sansetap, kognitive 

vansker og/eller bevegelseshemninger  

 

 Utredninger - som supplerer dokumentasjonen fra 

helsevesenet  

 Veiledning gis av aktuell faggruppe  

 Bistand til å vurdere arbeidsevnen – i lys av 

hensiktsmessig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler  

 

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Nyheter+hele+la

ndet/arbeidsrettet-veiledningstjeneste 

Arbeidsrettet veiledning ved 

hjelpemiddelsentralene 



 

Vi må sørge for grundige utredninger, som er godt 

kommunisert til dem det gjelder, så tidlig i forløpet som mulig 

 

 Fokuser mer på muligheter og ressurser i tillegg til rett 

diagnose og krav om ytelser  

 

 Innhent riktig kompetanse til oppfølging og vurdering – så 

tidlig i forløpet som mulig, som ved første sykmelding 

 

Oppsummering  



Takk for meg! 

 

 

Ta gjerne kontakt for å drøfte saker!  

 

Maria.Leer-Salvesen@nav.no  

Tlf. 21 06 88 70 

 

 




