Henvisning
Henvisning til privatpraktiserende spesialist i
nevropsykologi kan være fra lege eller barnevernleder. Henvisningene er som regel fra fastlege, spesialister i nevrologi, geriatri eller pediatri, voksen– eller barnepsykiatri. Med henvisningen bør det følge en mest mulig presis problemstilling for undersøkelsen, samt relevant
bakgrunnsinformasjon som redegjør for tidligere utredninger.

Betaling.
De fleste takstene som er aktuelle ved nevropsykologisk undersøkelse er uten egenandel for
pasienten. Behandlingstakstene omfatter for
voksne en egenandel som er fastsatt av NAV
(inntil grense for frikort), mens barn og ungdom under 18 år ikke betaler egenandel.

Nevropsykolog Sverre Andresen
Vi kan tilby nevropsykologisk utredning og behandlingsoppgaver i forhold til nevropsykologiske problemer hos voksne
og barn. Privatpraksisen ble etablert i 2008 med driftsavtale
med Helse Sør-Øst RHF og refusjonsavtale med NAV.
Sverre Andresen ble godkjent psykolog i 1986 og er spesialist i klinisk nevropsykologi fra 1996. Han har lang praksis
med nevropsykologisk arbeide i forhold til barn, unge og
voksne fra arbeidsmarkedsetaten, Sunnaas Sykehus, Follo
BUP, Statens Senter for Epilepsi/Nevroklinikken, Rikshospitalet:
Kontorene befinner seg i 2. etasje i Stasjonstorget i tilknytning til Ski Jernbanestasjon. Det er inngang fra byggets sydside som vender mot Ski Storsenter. Det er god adkomst for
funksjonshemmede med heis. Vi har felles resepsjon med Ski
Legekontor.

Nevropsykolog Sverre Andresen
Postadresse:

Telefon: 64 87 66 80

postboks 540
1401 Ski
Besøksadresse:
Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget), Ski

Epost:
sverre.andresen@follo-nevropsykologi.no
Nettadresse: www.follo-nevropsykologi.no

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?
Hensikten med den nevropsykologiske undersøkelsen vil vanligvis være å:
 Bidra til riktig diagnose, f. eks. avklare om det
foreligger en funksjonsforstyrrelse i hjernen.
 Gi et differensiert bilde av ressurser og problemer som grunnlag for råd om tiltak, valg av
skolegang, opplæring, vurdering av arbeidsevne
m. m.
 Gi råd om videre undersøkelser og behandling.
En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonskartlegging hvor man med et bredt
spekter av oppgaver kartlegger ulike funksjoner
som hjernen utfører. Eksempelvis:








Oppfatning av sanseinntrykk og motorikk
Språkfunksjoner
Visuell og romlig oppfatning
Oppmerksomhet/konsentrasjon
Hukommelse
Abstrakt tenking og problemløsning
Evne til å strukturere, planlegge igangsette og
kontrollere sammensatte handlinger
 Atferdsmessig og emosjonell fungering

Testene er valgt ut på grunnlag av at de er følsomme for endringer i hjernen. Testene er som oftest normerte, slik at man
vet hva som er normalt å forvente på ulike alderstrinn, med
ulik utdanningsbakgrunn med mer.

Når er det behov for nevropsykologisk undersøkelse?

I tillegg til tester, består undersøkelsen av intervju og samtaler med pasienten og/eller pårørende. Man bruker ofte også
ulike spørreskjemaer. Ofte innhentes også medisinsk informasjon og opplysninger fra lokale hjelpeinstanser.

Det kan være grunn til å foreta en nevropsykologisk undersøkelse når det er mistanke om at hjernens normale
funksjon er påvirket for eksempel

En nevropsykologisk undersøkelse er oftest en sammensatt
vurdering. Omfanget av undersøkelsen vil være avhengig av
problemstillingen, og kan ta opp til en dag å gjennomføre.
Noen ganger kan det være praktisk å dele utredningen på
flere besøk.
Den samlede vurderingen drøftes og tilbakemeldes til pasienten og/eller pårørende og sammenfattes i en nevropsykologisk rapport som inneholder undersøkelsesfunn og konklusjon med forslag til videre tiltak i form av behandling, råd
med hensyn til skolegang eller tilpasning i forhold til arbeidsliv.
I noen tilfeller er det nyttig at psykologen deltar i møter med
samarbeidende lokale instanser.

 etter skader mot hodet
 hjerneslag eller blødning i hjernen
 episode med nedsatt oksygentilførsel til hjernen
(hjertestans, drukning)
 andre sykdommer som påvirker sentralnervesystemet.
 hvis det er grunn til å mistenke at hjernens funksjon er
påvirket av rusmisbruk
 ved påvirkning av løsemidler eller annen eksponering
for giftige stoffer
 Ved mistanke om mild kognitiv svikt eller demens.
 medfødte eller tidlig ervervete skader.
 lærevansker.
 hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker (ADHD) hos
både barn og voksne
 utredning ved andre sammensatte nevropsykiatriske
eller psykiatriske tilstander.

Den nevropsykologiske undersøkelsen inngår ofte som
del av en mer omfattende utredning som også omfatter
medisinske undersøkelser ved andre spesialister som f.
eks. barneleger, nevrologer, bildediagnostikk som CT
eller MR, EEG eller andre undersøkelser

Hvilke kvalifikasjoner har en nevropsykolog?
En spesialist i klinisk nevropsykologi er godkjent psykolog med spesialistutdanning i nevropsykologi som
består av minst 5 år med videreutdanning, godkjent nevropsykologisk praksis og veiledning. I tillegg kreves
dokumentert faglig vedlikehold.
Norsk Nevropsykologisk Forening har utarbeidet en
veileder i klinisk nevropsykologi som også er godkjent
av Norsk Psykologforening. Denne gjør mer detaljert
rede for hvilke kvalitetskrav som stilles til en nevropsykologisk undersøkelse. Denne finner du på vår hjemmeside sammen med nærmere opplysninger:

www.follo-nevropsykologi. no

