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WAIS-IV Narrativ är ett så kallat ”report writer-program” till WAIS-IV. Förutom scoringmodul för enkel 
 omvandling av råpoäng till normerade skalpoäng och beräkning av diskrepansanalyser samt starka och svaga 
sidor, innehåller programmet följande funktionalitet:  

• Möjlighet att mata in såväl utvidgad bakgrundsinformation om testpersonen som fördjupad information om 
remitteringsorsak och frågeställning. 

• Möjlighet att notera testpersonens beteende i testsituationen och göra en bedömning av i vilken utsträckning 
resultaten kan ha påverkats av faktorer som till exempel psykisk sjukdom, svårigheter med tal och språk, 
 fysiska hinder och/eller sjukdomar, bristande uppmärksamhet och motivation med mera. 

• Möjlighet att i det utlåtandeunderlag som genereras från programmet, infoga rekommendationer rörande 
fortsatta åtgärder för testpersonen. 

• Då utlåtandeunderlaget genereras som en Word-fil möjliggörs redigering direkt i dokumentet, och/eller att 
hämta information ur underlaget till andra dokument. 

Mer omfattande och uttömmande underlag
Med hjälp av WAIS-IV Narrativ får psykologen ett mer omfattande och uttömmande underlag om varje test-
person och hans eller hennes resultat på testet. Den information som genereras i rapportunderlaget kan enkelt 
redigeras och infogas i psykologens utlåtande. Genom att programmet innehåller en stor mängd fördefinierade 
variabler som är viktiga att belysa i varje testning, förenklas psykologens arbete och underlättar hög och jämn 
kvalitet i den information som slutligen infogas i ett utlåtande.  

Infoga rekommendationer om interventioner
En viktig nyhet i WAIS-IV Narrativ är möjligheten att i utlåtandeunderlaget infoga rekommendationer. Det 
finns ett stort antal rekommendationer organiserade under ett tiotal ”huvudrubriker”. Psykologen väljer själv 
 utifrån utredningsresultatet och sin kliniska bedömning vilka rekommendationer han eller hon önskar ta med i 
 rapportunderlaget – i redigerad form om så önskas. På så sätt kan ett betydande mervärde tillföras det slutliga 
utlåtandet i form av praktiska förslag till åtgärder, baserade på den enskilde testpersonens resultat och situation. 

Tekniska specifikationer
Programmet är utvecklat för operativsystemen Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7 och kräver    
Microsoft Word (2003–2010). 256MB RAM-minne och bildskärmsupplösning på 1024x768 rekommenderas. 
Programmet  laddas ner från Internet och installeras lokalt med hjälp av licensnyckel som erhålls vid beställning. 
Lokala  adminstratörsrättigheter krävs för installation. Licensen omfattar en användare och tillåter obegränsad 
användning. 
 
WAIS-IV Narrativ kan inte installeras på Mac OS X.

Beställning
Från och med vecka 45 kommer information om WAIS-IV Narrativ att finnas på vår hemsida, och du kan även 
förhandsbeställa programmet. WAIS-IV Narrativ kommer att släppas vecka 49. 
 
Artikelnummer och pris:
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WAIS-IV Narrativ är utvecklat av Psychsoft AB på grundval av den amerikanska originalversionen WAIS-IV 
 Report Writer. Programmet har anpassats för svenska förhållanden av psykolog, specialist i neuropsykologi 
 Håkan Nyman samt psykolog, specialist i neuropsykologi och handikappsykologi, Sylvia Mellfeldt Milchert.
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