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Kursledere 
• Arne Holen er spesialist i klinisk psykologi med 

fordypning klinisk nevropsykologi. Han har tatt 
Psykologforeningens veilederutdanning og 
jobber ved Oslo Universitetssykehus HF, Senter 
for Rus og avhengighet. Han var norsk klinisk 
ekspert for Pearson Assessment i det 
skandinaviske WAIS-IV prosjektet. Er medlem i 
Testpolitisk utvalg (TPU) i NPF og 
representerer NPF som fagfelle i 
Kunnskapssenteret for helsetjenestens 
testprosjekt. 

	  
• Håvard Sørlie er spesialist i klinisk psykologi 

med fordypningsområde klinisk nevropsykologi. 
Han arbeider som sjefpsykolog ved Øverby 
Kompetansesenter som har et nasjonalt ansvar 
for fagområdet ervervet hjerneskade hos barn, 
unge og voksne innenfor opplæringssektoren, 
samt regionalt for sammensatte lærevansker. 

 
 
 
Hovedmålsetting 
• Kurset har som sin primære målsetting at 

deltakerne skal få et solid grunnlag for 
selvstendig, faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i 
sitt kliniske psykologarbeid og på tvers av ulike 
psykologsettinger.  

 
• Kurset forutsetter at deltakerne er godkjente 

psykologer eller er testteknikere i tett samarbeid 
med psykolog. Kurset forutsetter et visst 
kjennskap til Wechslertestene med  
grunnleggende statistikk og testteori, men det 
er ikke en forutsetning med inngående erfaring 
med tidligere versjoner av WAIS for å kunne 
oppnå kursets hovedmål.  

 
Innhold 
• Deltakerne får en innføring i sentrale 

bakgrunnsforhold ved kognitiv og 
intelligenstesting generelt og Wechslertestene 
spesielt, m.a. ut fra et historisk og 
samfunnsmessig perspektiv, fagetiske 
problemstillinger og retningslinjer for testbruk,  
samt typiske problemstillinger som kan oppstå 
ved bruk av WAIS i de vanligste kliniske 
psykologsettinger.  

 
• Deltakerne får en strukturert gjennomgang av 

den norske standardiseringen av WAIS-IV og 
de nordiske normene.  

 
• Det blir informert om sentral norsk og 

internasjonal litteratur som angår bruk av WAIS-
IV. 

 
• Kurset skal bidra til at deltakerne oppnår 

trygghet i administrering av WAIS-IV, med 
spesielt fokus på de nye deltestene.  

 
• Det blir fokusert på å unngå typiske feil i 

administreringen ved hjelp av innføring av enkle 
prosedyrer og støtte utover det som finnes i 
manualen. 

 
• Det blir også fokusert på håndtering av 

tvetydige responser og svar som kan oppstå 
under testing med WAIS-IV for å bidra til sikrere 
vurderinger av testresultatene.  

 
• Deltakerne blir gjort kjent med manual og 

testutstyr, bruk av de viktigste tabellene, 
protokoll, profilark, samt bruk av 
skåringsprogram.  

 
• Kurset skal videre bidra til at deltakerne får økt 

trygghet i tolkning av resultatene fra WAIS-IV 
med basis i en trinnvis modell for tolkning som 



 
 

gir mulighet for tolkning av både jevne og 
sprikende testprofiler, og som bidrar til å sikre at 
sentrale data íkke oversees i tolkningen. 

 
• Deltakerne vil få en gjennomgang av ulike 

nivåer som tolkningen kan innbefatte, fra mer 
globale og overordnede perspektiver med vekt 
på Fullskala-skåre og indekser til mer spesifikke 
og hypotesedannende perspektiver med vekt 
på deltester, sammenstilling av ulike deltester 
og bruk av adferds og prossessdata i 
tolkningen.  

 
• Kurset søker, gjennom case og drøftinger, mot 

en praksisnær bruk av WAIS-IV der spørsmål 
omkring diagnostiske overveielser, 
funksjonsutredninger, forløpsvurderinger, 
tiltaksplanlegging, utledning av tiltak og bruken 
av WAIS i tverrfaglige sammenhenger vil være 
en integrert del av de øvrige temaene som tas 
opp under kurset.  

 
• En målsetting med kurset er også at deltakerne 

få et godt grunnlag til å kunne reflektere og 
utarbeide presise og praktisk nyttige 
testrapporter fra WAIS-IV.  

 
• Tilbakemelding av undersøkelse, både til 

testtaker, samarbeidspartnere og aktuelle andre 
vil også bli problematisert.  

 
Materiell 
• Deltakerne vil få utlevert kopier av 

lysbildepresentasjoner. Deltakerne vil også få 
utlevert praktiske verktøy som kan øke trygghet 
og bidra til kvalitetssikring og mer effektiv bruk 
av WAIS-IV.  

 
• Deltakerne oppfordres til å ta med WAIS-IV til 

kurset for bruk under øvelser og 
demonstrasjoner.  

 
• Det oppfordres også til at deltakerne tar med 

anonymiserte testprotokoller for gjennomgang 
av kasus/resultater/problemstillinger.  

 
• Deltakerne vil få utlevert kursbevis for 

tilstedeværelsen på kurset.  

 
Kursets form  
• Kurset vil gå over 2 dager der formen vil veksle 

mellom tradisjonelle forelesninger, 
gruppearbeid med øvelser, plenumsdrøftinger 
og praktiske demonstrasjoner.  

 
• For å sikre at kurset kan gjennomføres som 

tiltenkt og derigjennom å øke muligheten for 
oppnåelse av kursets hovedmålsetting vil det 
være et tak på maksimalt 25 – 30 personer for 
kursdeltakelse. 

 
Evaluering  
• Kurset vil evalueres med tanke på mulige 

forbedringer som kan komme til nytte for andre 
psykologer som skal ha kurs om WAIS-IV.  

Kontakt 
• Arne Holen: 922 30 383 
• kurswais@nevropsykologholen.no eller 

www.nevropsykologholen.no 

 
• Håvard Sørlie: 950 57 949	  
• nevropsykolog@gmail.com

 


