Søknad om godkjenning av nevropsykologisk praksis
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato:
Arbeidssted:
Søknad om forhåndsvurdering

Søkes endelig godkjent

Søkes forhåndsvurdering - så angir man nedenfor det som er planlagt - man må ved endelig godkjenning dokumentere at
praksis ble gjennomført slik som beskrevet ved søknad om forhåndsvurdering.

Stillingsprosent:

Prosent av stilling som er nervrofaglig :

Praksis søkes godkjent som:
Valgfritt år
Fordypning

Barnepraksis
Totalt må minimum 24 mnd være
spesialinstitusjon, inntil 24 mnd
kan være fordypningspraksis
(inkl. forskning), 12 mnd er
valgfritt

Man må ha min. 12 mnd totalt av
den praksistype man har minst av
når det gjelder barn/voksen

Voksenpraksis

Spesialinstitusjon
Praksisperiode

Start:

Slutt:

Sum fravær i praksisperioden (mnd.):
Praksislengde omregnet til 100% - fratrukket fravær (mnd.):
Praksislengde skal justeres fra fravær og fratrekkes eventuelt redusert stillingsandel.
Praksis under 6 mnd. godkjennes ikke, praksis før autorisasjon er ikke tellende for spesialisering.

Antall pasienter i praksisperiode med fullverdig utredning / oppfølgning:
Med fullverdig utredning / oppfølging menes undersøkelser og behandling som innbefatter:
-Inntak / anamnese
-Testing eller annen utredning med bruk av mer omfattende metoder/tester enn bare IQ test,
spørreskjema og korte orienterende undersøkelser
-Tilbakemelding til / oppfølging av pasient/pårørende/m.m.
Totalt skal man ha minimum 100 fullverdige saker i løpet av sin praksis

Veileder(e) for praksisperioden:

Pasientgrupper i praksisen:
diagnose/problemstilling,
psykologens oppgave i saken,
antall av ulike typer, kjønn,
aldersgruppe (oppsummert):

Vennligst beskriv gruppen så godt
som mulig, f.eks.:
-10 MS pasienter, fulle utredninger,
alder 35-49 år, 4 kvinner, 6 menn.
-5 hjerneslagpasienter, utredning for
førerkort, alder 50-70 år, 3 kvinner 2
menn.
-Osv.
(Ved forhåndsvurdering angir man
omtrentlig det man forventer å se i
mengde og variasjon av tilstander)

Beskriv fagmiljøet man er en
del av i stillingen:

Vennligst beskriv hvilke andre
yrkesgrupper man arbeider sammen
med (f.eks. Nevrologer, psykiatere,
ergoterapeuter, m.m.), frekvens og
type samarbeid, og størrelsen på det
nevropsykologiske fagmiljøet på
arbeidsplassen (antall i utdanning og
antall ferdige spesialister i klinisk
nevropsykologi man kommer til å
jobbe med).

Hvilke utredningsverktøy har
man tilgang til og bruker i sitt
arbeid på praksisstedet:

Type arbeid på praksistedet kandidaten vil utføre / har utført:
Fullverdige nevropsykologiske utredning (se beskrivelse side 1)
Behandling av personer med nevropsykologiske problemstillinger
Kognitiv rehablitering eller annen oppfølging av kognitive vansker
Arbeid med nevrologiske skader / sykdommer
Arbeid med medfødte nevrologiske lyter/skader
Arbeid med nevropsykiatriske tilstandsbilder

Dato:

Jeg bekrefter med dette at opplysningene
ovenfor er korrekte.

Veileder / arbeidsgiver bekrefter med dette at
opplysningene ovenfor er korrekte.

Underskrift kandidat

Underskrift arb.giver/veileder

