Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden november 2017 til november 2018.
Styret har i årsmøteperioden hatt to styresamlinger: 11-12/1-18 og 20-21/9-18.
Følgende sentrale saker har vært behandlet:
1. Konstituering av nytt styre
Konstituering av det nye styret ble foretatt 11. januar 2017 med følgende sammensetning og funksjon:
Leder: Jens Egeland
Nestleder: Ylva Østby
Web-redaktør: Alexander Olsen
Redaktør Facebookside: Alexander Olsen
Kasserer: Rune Raudeberg
Styremedlemmer:
Monica Johansson
Lin Sørensen
Pål Dåstøl
Thomas Mengshoel
Trude Kiil
Siri Weider

1. Oppsummering av årsmøtet 2017
Styret har fått tilbakemelding fra medlemmer om at det var fin bredde og variasjon i
programmet. Likevel tilbakemelding om å kunne ha flere forelesere, med større variasjon
(sårbart med nær halve kursdager med enkeltforeleser). Konferansen gikk i pluss, men med
mindre margin enn tidligere år (dette var kalkulert, noe mindre oppmøte utenfor Oslo).
Mal for alt vi må huske på i forbindelse med årsmøtekonferansene er oppdatert. Til forskjell
fra andre tilsvarende foreninger arrangerer vi konferansene selv, - setter store krav til «felles
hukommelse» for tidsfrister, avgjørende detaljer.
2. Årsmøtet 2018
a. Sted, arrangement: Årsmøtet vil finne sted ved Quality hotel Expo Fornebu, 15.-17.
November. Monica, Pål og Thomas fortsetter arbeidet med den praktiske gjennomføringen og

kontakten med hotellet. Ylva tar over for Marianne når det gjelder rekruttering av studentassistenter til arrangementet, og trykking av program og deltakerlister.
b. Program. Det ble diskutert ulike løsninger for program, blant annet muligheten for temakonferanse. 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 voksenfeltet, og med vekt på både nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander.
3. Tidsskriftet Nevropsykologi. Styreleder hadde invitert Trude Eikebrokk fra OsloMet
Storbyuniversitetet, som ga oss en innføring i hva som skal til for å heve kvaliteten på
tidsskriftet med tanke på indeksering, synlighet og open access. Hun påpekte at det er viktig å
få på plass DOI-medlemskap (koster 200$ i året), og medlemsskap i Directory of Open
Access Journals. Dette vil gjøre tidsskriftet rustet til å tåle eventuell ny vurdering opp mot
kriteriene for nivå 1-publikasjon. Biblioteket ved OsloMet har en egen tidsskrifts-tjeneste som
drifter og oppdaterer ulike akademiske tidsskrift, og kan tilby oss en avtale dersom vi ønsker
dette. Dette vil koste anslagsvis 60.000 kroner (denne summen er ikke et reelt tilbud, men er
basert på hva de andre tidsskriftene betaler per i dag), som er til selvkost for bibliotektjenesten
ved OsloMet. Det betyr i så fall at vi må vurdere hvordan vi skal presentere tidsskriftet i tiden
som kommer: rent online Open Access-tidsskrift, eller fortsatt trykking. Det ble ikke tatt
stilling til noe av dette. Styret tar det til orientering og tar med i videre drøftinger sammen
med redaktør Kjell Tore Hovik, og eventuelt på Årsmøtet.
De vitenskapelige artiklene er mye av begrunnelsen for å utgi tidsskriftet. Nå er det ingen kø
på artikler og det utgis trolig bare et nummer i 2018. Viktig å oppfordre til å skrive.
3. Hjernerådet. Pål Dåstøl har representert oss i Hjernerådet. Når han går ut av styret vil
Ylva Østby overta.
Bent Høie presenterte Hjernestrategien 12.12.17. Det følger ingen konkrete midler med
strategien. Det legges vekt på mer samordning av helsetjenestene for pasienter med behov for
langtidsoppfølging. Det skilles mellom tre grupper hjernehelsepasienter: Akutt (skader, slag),
progredierende (bl.a. MS, parkinsson), kroniske (alvorlige psykiske lidelser, alvorlige
kroniske følgetilstander etc). Strategien legger føringer for hvilke aspekter man ønsker å
vektlegge i tiden fremover. Det er positivt at Hjernestrategien har satt fokus på kognitive
vansker og livskvalitet. Det er uenighet i Hjernerådet om man skal innlemme tradisjonelle
psykiske lidelser i hjernehelsestrategien. NNF er skeptisk til det.
4. Årsmøtekonferanser fremover. Konferansen i 2019 legges til 14.-16. november på
Holmenkollen Park Hotell. Det kan bli aktuelt å legge konferansen for 2020 til Trondheim.
5. Nordisk og Europeisk samarbeid
Den svenske foreningen arrangerte den 13. Nordiske Nevropsykologi-konferansen i
Stockholm i august. Jens var med i programkomiteen på vegne av NNF.NNF var ansvarlig for
et symposium, som ble godt besøkt. I 2021 vil danskene avholde Nordisk møte i København.
Det vil måtte bli samme år som det er en Europeisk konferanse i FESN-regi. I 2024 er det
Norges tur til å arrangere Nordisk konferanse. Trondheim er da et sted som må vurderes.
Jens har deltatt på rådsmøte i den Europeiske Føderasjonen av Nevropsykologiske
Foreninger (FESN) i Berlin i oktober. Erik Hessen møtte også som avgått president. Kan bli
en diskusjon om hvorvidt Europeisk samarbeid bør organiseres som samarbeid mellom

foreninger (som nå), eller som en organisasjon med individuelt medlemskap. Da kan man lett
konkurrere med INS.
Det vil arrangeres Europeisk konferanse i Milano i 2019. Viktig å oppfordre norske kolleger å
reise dit og å melde på posters og foredrag. Foreløpig kun en kandidat til konferanse i 2021, det er Thessaloniki i Hellas. Meget grundig forarbeid for kandidaturet. Ingen direktefly fra
Norden til konferansebyen er et problem for nordisk rekruttering.
6. Facebook/Nettsiden.
Gjennom Facebook når vi ut til stadig flere. Lokalt lagede oppslag kan nå ut til flere tusen.
Nytt i år er å opprette FB-arrangement for å spre interessen.
Nettsiden: Plattformen som brukes til nettsidene til NPF og NNF er upraktisk og kronglete.
Bildearkiveringen er et problem. Hvis vi skal arkivere bilder som historisk arkiv, bør vi tenke
på andre løsninger enn nettsiden. Alexander foreslår en sikker skylagringsløsning. Rune
foreslår Jottacloud, som er et norsk firma. Foreløpig går det fint uten, men Alexander følger
med. Knut og Nina Dalen sitter på et stort arkiv over bilder fra årsmøtene, og vi vil koordinere
med dem hvordan dette bør lagres over tid og gjøres tilgjengelig. Trafikk på siden er for det
meste kontaktskjemaet, som til tider genererer flere eposter i uka.
7. Samarbeid med NPF.
Det er ikke avholdt møte med leder og generalsekretær for NPF i årsmøteperioden, men tas
sikte på et møte til våren.
Styret i NNF 9/10-2018

