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Kriterier for bedømmelse av praktikumeksamen på Nevropraktikum 

Nedenfor følger kriterier som oppgaven skal vurderes ut fra. Først kommer generelle kriterier for 

vurdering av praktikumseksamen, etterfulgt av spesifikke kriterier for dette semesterets oppgave.  

Generelle kriterier for bedømming av praktikumseksamen- 

I bedømmelse av oppgaven vektlegges følgende generelle kriterier: 

1. Evne til å anvende en integrativ forståelsesramme på et klinisk materiale. 

2. Vise faglig bredde (anvende relevant teori og empiri, både pensum og annen litteratur). 

3. Kunne forklare og anvende relevante begreper på en måte som viser at begrepene er forstått. 

4. Vise åpenhet for alternative tolkningsmuligheter av saken. (Er kandidaten innforstått med at 

klientmaterialet kan forstås på ulike måter, eller er han/ hun fastlåst i ett “spor”?) 

5. Vurdering av saken bør inkludere både forståelse av klientens ressurser og utvikling av 

symptomer.  

6. Rimelig fyldig besvarelse av alle punkter i eksamensoppgaven. 

7. Evne til fordypet forståelse (Ikke bare additiv oppramsing av pensum). 

8. Personlig integrasjon av stoffet/selvstendig refleksjon (Hører vi kandidatens egen “stemme”? 

9. Evne til refleksjon rundt seg selv som person/behandler i møte med kasus/klienten  

10. Bredde i referansebruk. Bruker flere referanser fra primærkilder. Dersom samme pensumbok 

repeteres gjennom hele oppgaven reflekterer det lite variasjon og snevert teoritilfang, noe som 

trekker ned. 

11. En tydelig struktur på oppgaven. 

 

Nevropraktikumspesifikke kriterier- 

12. Kandidatens evne til å fortolke en nevropsykologisk rapport, vurdere metodikk som er benyttet, 

samt evne til å la et utredningsforløp informere en klinisk helhetsforståelse av saken. 

13. Forståelse for de faktorer som kan bidra til problematiske forløp, og faktorer som kan 

understøtte resiliente forløp etter skade og sykdom. 

14. Kjennskap til ulike tilnærminger til rehabilitering etter ervervet hjerneskade. 

15. Kjennskap til ulike behandlingstilnærminger som kan ha relevans for å leve med 

følgevirkninger av skade og sykdom i nervesystemet. Det kan dreie seg som samtaleterapeutisk 

tilnærming til utfordringer knyttet til identitet, selvopplevelse og emosjonelle reaksjoner, 

familie og relasjonsorienterte temaer, kognitiv rehabilitering knyttet til spesifikke utfall, eller 

arbeidsrelatert rehabilitering. Her inngår drøfting av mulig samarbeid med andre instanser av 

relevans, så som fastlege, kommunalt rehabiliteringsteam, NAV, etc.  


