
Nevropsykologers rolle i felles henvisningsmottak 
 

Bakgrunn 
Nevropsykologer kartlegger hvordan ulike sykdommer og skader i hjernen påvirker 

pasientens evne til å tenke, føle, vurdere, planlegge og styre sin egen hverdag. Praksisfeltet 

har utspring i det nevrologiske/somatiske området selv om nevropsykologer har 

psykologutdanning i bunnen.  

 

Spesialister i nevropsykologi har fem års videreutdanning, hvor det blant annet kreves 

praksis fra nevrologiske avdelinger, rehabiliteringsavdelinger eller andre spesialinstitusjoner. 

Dette gjør at nevropsykologer arbeider mer tverrfaglig og på mange måter er mer 

sammenlignbare med spesialister innen somatikk. 

 

En nevropsykologisk undersøkelse er vanligvis en høyspesialisert supplerende undersøkelse 

til annen utredning og behandling. Mange pasienter har allerede et utrednings- eller 

behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten. Henvisninger til nevropsykologisk undersøkelse 

sendes derfor i en del tilfeller direkte fra sykehusavdeling/poliklinikk hvor pasienten er 

vurdert og behandlet. 

 

Noen ganger vil tidspunktet for en nevropsykologisk undersøkelse kunne være avhengig av 

at f.eks. et rehabiliteringstiltak er gjennomført, medisinregime er utprøvd eller at pasienten 

er rusfri. Det vil da være naturlig at fastlegen bidrar til å vurdere riktig tidspunkt for 

undersøkelsen og ev. henviser pasienten selv om pasienten har avsluttet et utrednings- eller 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. 

En del henvisninger fra fastleger gjelder spesialisterklæringer, som f.eks. NAV ber om ved 

vurderinger av varige trygdeytelser el. Eller det kan være enkeltstående avgrensede 

undersøkelser fastlegen har behov for som grunnlag for sin egen videre oppfølging av 

pasienten. 

En oversikt over aktivitet i to nevropsykologiske avtalepraksiser viser at psykiske lidelser er 

årsak i ca. 30 prosent av henvisningene. Sentrale henvisere til nevropsykologisk 

undersøkelse er DPS, somatiske sykehusavdelinger/poliklinikker, fastleger, NAV og 

rusomsorgen. 

Nevropsykologer med avtalehjemmel har lang tradisjon for samarbeid på tvers av 

fagområder og opptaksområder. Sistnevnte skyldes også at det er mangel på 

nevropsykologer ved flere sykehus og avdelinger.  

 



Vurdering 

For pasienter som allerede er i et utrednings- og eller behandlingsforløp i 

spesialisthelsetjenesten er det ikke behov for rettighetsvurdering, da disse allerede er 

rettighetsvurdert.  

For pasienter som har vært i et utredning- og eller behandlingsforløp i 

spesialisthelsetjenesten, men hvor det er behov for en nevropsykologisk undersøkelse på et 

senere tidspunkt, kan det ved henvisning være aktuelt med en rettighetsvurdering.  

Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern har ansvar for å rettighetsvurdere henvisninger 

til DPS og avtalespesialister som gjelder psykiske lidelser.  

I tilfeller hvor NAV eller fastlege har behov for en nevropsykologisk undersøkelse som ledd i 

sin vurdering av videre oppfølging f.eks. en spesialisterklæring eller en førerkortvurdering, er 

dette en type oppdrag som ikke skal rettighetsvurderes.  

En henvisning til spesialisthelsetjenesten skal rettighetsvurderes dersom henviser vurderer 

at det er behov for helsehjelp i form av utredning og ev. oppfølgende behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Dersom henviser har behov for undersøkelsen som ledd i 

planlegging av egen oppfølging av pasienten, kan det stilles spørsmål om denne typen 

avgrensede tester/utredningsoppdrag faller i samme kategori som spesialisterklæringer og 

derfor ikke trenger å rettighetsvurderes. Dette bør avklares med Helsedirektoratet og 

eventuelt beskrives i rundskriv og i den generelle delen av prioriteringsveilederne.  

Anbefalinger 

Helse Sør-Øst RHF har i oppdrag å etablere felles henvisningsmottak i psykisk helsevern, 

herunder å sikre at alle henvisninger som gjelder psykiske lidelser blir rettighetsvurdert.  

 Henvisninger om behov for nevropsykologisk undersøkelse som ledd i en utredning 

eller behandling av en psykisk lidelse (f.eks. nevroutviklingsforstyrrelser, ADHD el.), 

sendes til og rettighetsvurderes i felles henvisningsmottak. Dersom nevropsykologer 

mottar slike henvisninger direkte fra førstelinjen, skal det gis beskjed til henviser og 

henvisningen skal videresendes til felles henvisningsmottak for vurdering.  

 

Prosjektet legger til grunn at det er kun henvisninger som gjelder psykiske lidelser 

som omfattes av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern.  

 

 Henvisninger fra fastleger som er knyttet til somatiske tilstander som hjernesvulster, 

CP, MS, Parkinson, hjerneslag mv. kan fortsatt sendes direkte til nevropsykolog, da 

det foreløpig bare er henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern som 

skal rettighetsvurderes.  

 

 Oppdrag om spesialisterklæringer og delutredninger på oppdrag fra NAV el., kan også 

sendes direkte til nevropsykolog.  



 

 Prosjektet vurderer det ikke som hensiktsmessig at nevropsykologer deltar i 

henvisningsmottaket fast. Men det bør etableres rutiner for konferering mellom 

henvisningsmottaket og nevropsykologer om henvisninger hvor det er tvil.  

 

 Prosjektet anbefaler at det etableres et samarbeid mellom Helsedirektoratet, RHFene 

og Norsk psykologforening for å klassifisere aktivitet hos nevropsykologer, som et 

grunnlag for å vurdere en hensiktsmessig bruk av denne kompetansen. Dette kan ev. 

være en del av evalueringsoppdraget av avtalespesialistordningen, jf. Oppdragsbrev 

til RHFene 2022.  

 

Det kan da være aktuelt å vurdere om og ev. i hvilket omfang nevropsykologer skal 

bidra med spesialisterklæringer ol. som ikke er å anse som helsehjelp.  

 

 Prosjektet anbefaler også at Helsedirektoratet blir gjort oppmerksomme på at det 

kan være oppgaver som i dag gjøres av nevropsykologer som ikke bør 

rettighetsvurderes (f.eks. avgrensede undersøkelser). 

 
Anbefalingene innebærer at det må presiseres overfor alle parter at det foreløpig kun er 

henvisninger til utredning eller behandling av psykiske lidelser som skal sendes til felles 

henvisningsmottak. Spesialisterklæringer ol. skal ikke rettighetsvurderes og henvisninger 

som berører andre fagområder skal foreløpig ikke rettighetsvurderes. Ved en ev. innføring av 

felles henvisningsmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste vil også de henvisninger som ikke 

antas å ha en årsak i en psykisk lidelse bli omfattet.   

 


