Pressemeddelelse
Neurovidenskabens ‘sorte bog’ udkommer nu i en
længe ventet anden udgave
I 2009 udkom Klinisk neuropsykologi for første gang. Bogen blev hurtigt et
hovedværk for neuropsykologer, -psykiatere, -kirurger og andre fagpersoner,
der arbejder med neurologiske og psykiatriske sygdomme og skader i hjernen. Forskningen på området har bevæget sig hastigt de seneste 11 år og er
blevet mere og mere relevant for samfundsdebatten, og nu er bogen derfor
klar i en gennemarbejdet og opdateret 2. udgave.
Bogens forfattere og redaktører er alle eksperter inden for deres respektive felter, men de har alle
gjort sig store anstrengelser for at forklare begreber og nødvendige fagtermer på et niveau, hvor
de fleste kan være med – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det betyder, at bogen er nem
at gå til, uanset om man er fagperson eller studerende på både videregående, mellemlange eller
kortere uddannelser.
Klinisk neuropsykologi er inddelt i fire dele, der hver især har fokus på:
1.
2.

3.
4.

Symptomer og syndromer, som typisk er bestemt af skadens lokalisation snarere end af dens
årsag.
Sygdomsenheder. Kognitive og andre neuropsykologiske karakteristika og problemstillinger
med diskussion af sygdommenes hyppighed, typiske forløb, klassifikation og fund ved
billeddannelse.
Neuropsykologisk rehabilitering.
Grundlag og metoder, herunder neuropsykologisk testning og undersøgelse,
hjernescanningsmetoder og rehabiliteringsforskning.

Randi Starrfelt er bogens hovedredaktør. Hun er professor (mso) i neuropsykologi ved Institut
for Psykologi, Københavns Universitet. Redaktør Christian Gerlach er professor (mso) i
kognitionspsykologi ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Redaktør Anders Gade er
lektor emeritus ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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