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HARALD SANDNES
1956–2017

cellenettverkene som hjelper oss å huske, er
nemlig snare med å rydde bort, de utsetter
ikke til i morgen det de kan slette i dag. De
er rett og slett spesialister på å nullstille seg.
Får de det ikke til, får det følger: Kaja Norden
gen trekker frem Kim Peek (1951–2008), man
nen som filmen Rainman løselig bygger på,
og som kunne lese bøker på et par timer og
husket alt fra dem. Han greide ikke å kneppe
sin egen skjorte.
Forfatterne står på trygg faglig grunn, men
tør å forenkle. Ylva Østby er psykolog og forsker
med doktorgrad i nevropsykologi fra Univer
sitetet i Oslo; Hilde Østby er idéhistoriker og
forfatter med redaktørjobb ved Nasjonalbibli
oteket; Kaja Nordengen er lege og postdoktor
i nevrologi ved Akershus universitetssykehus
(hun har fått med søsteren Guro Nordengen
som illustratør, og nobelprisvinner May-Britt
Moser skriver forordet).
Bøkene Å dykke etter sjøhester og Hjernen
er stjernen er underholdende lesning. Der
søstrene Østby byr på levende fortellerkunst,
har Kaja Nordengen en konsis penn. Bøkene
anbefales alle som ønsker å forstå hva som
gjør hjernen så overlegen – til tross for at den
lekker som en sil og får deg til å gjøre ting du
garantert vil angre på og helst glemme. Her
kan selv etablerte fagfolk nyte godt av et dyp
dykk i trivelig selskap (gjenoppfriskning og
repetisjon er bra for hukommelsen). Les dem
gjerne sammen, som jeg.
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HARALD SANDES VAR leder i Østfold lokallag siden 90-tal
let. Det var med sorg at vi fikk melding om at Harald døde
etter kort tids sykeleie 28. juli 2017, bare 61 gammel.
Harald var fra Ås og tok psykologstudiet i Oslo. Han job
bet hele sin psykologkarriere i Østfold, hovedsakelig ved
BUP Fredrikstad, hvor han ble spesialist i barne- og ung
domspsykologi. Harald hadde et stort personlig engasje
ment for psykologifaget og praktiseringen av det, uten
at han begrenset seg til en enkel skoleretning. Det var
psykologifaget som var viktig, og det preget også hans
fagpolitiske engasjement hvor rammene for fagutøvelse
stod i sentrum.
De siste årene bidro Harald betydelig til at psykologene
i Østfolds kommuner fikk etablert et kontaktpunkt for å
drøfte felles problemstillinger. Forebygging av psykiske
plager var et av temaene han var opptatt av. På Psyko
logforeningens landsmøter og nasjonale lederkonferan
ser var Harald en av de mer aktive, og mange vil nok
savne han.
Vi i styret for Østfold lokalavdeling fikk glede av Haralds
lederskap hvor han alltid var godt forberedt. Han evnet å
få til gode samtalene og faglige diskusjoner under styre
møtene, og stilte alltid opp med servering av lokalt bak
verk og pulverkaffe. Men ikke minst skylder vi ham en stor
takk for det gode humøret og latteren.
Vi er takknemlige for den store innsatsen Harald Sand
nes gjorde for Psykologforeningen i Østfold lokalavdeling.
Styret Østfold lokalavdeling.

24/08/2017 11:50

