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Nevropsykologisk utredning 
ofte nødvendig365

Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen 
kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 (1) 
vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri 
og rehabilitering (2). Vi takker for kom-
mentaren, som gir oss mulighet til å presi-
sere et poeng som nok ikke kom helt tydelig 
frem i vårt korte innlegg.

Hensikten med innspillet vårt var 
å henlede oppmerksomheten på tre skå-
ringsverktøy som vi tror kan være nyttige, 
og å oppfordre til bruk av ensartede og sist 
validerte norske versjoner der flere er 
i omløp. Dette siste momentet er særlig 
relevant for Mini Mental Status Evaluering 
(MMSE) og Barthel ADL-indeks.

Når det gjelder Screeninginstrument for 
nevropsykologiske symptomer ved slag 
(SINS), var det på ingen måte vår hensikt 
å lansere dette som et alternativ til nevropsy-
kologisk utredning. Dette lille instrumentet 
er, som navnet antyder, nettopp ment for 
screeningformål. Den undersøkelsen som er 
utført sammen med Schanke og Bergersen 
(3), synes vi indikerer at for nettopp et slikt 
formål kan instrumentet ha sin berettigelse, 
og kanskje gi minst like mye informasjon 
som noe større screeningtester (f.eks. Cogni-
stat). Nettopp fordi SINS er lite og raskt 
i bruk, håper vi det kan senke terskelen for 
å tenke på muligheten av kognitive funk-
sjonsforstyrrelser, og dermed bidra til at flere 
pasienter blir henvist til nevropsykologisk 
utredning. Vi er helt enig med Schanke & 
Bergersen i at langt grundigere undersø-
kelser enn SINS må gjøres der det er behov 
for det, og at det ofte vil være tilfellet.
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En rose er en rose 
er en rose365

Avgjørelsen om 
å erstatte navn 
som Aker syke-
hus med «syke-
husområdet på 
Sinsen» og lik-
nende, som ble 
kommentert 
på lederplass 
i Tidsskriftet nr. 
2/2010 (1), min-
ner meg om 
språkbruken i gamle DDR, hvor hva vi 
kjenner som «ku» ble omtalt som «melk-
produserende storfe-enhet».
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