
K U R S U S 

 

Selskabet for Psykologisk Psykiatri udbyder i samarbejde med Dansk Psykolog Forening 

1-dags kursus i Kognitiv remediering: Fra neuropsykologiske målinger til behandlingsmuligheder. 

 

Undervisere: 

Lone Vesterager, Ph.D., specialist i psykoterapi, Psykiatrisk Center København 

Marianne Melau, spl. M.Sc., Ph.D., adjunkt 

 

Tid:  Fredag 22. januar 2016 9:30-16:00 

Sted:  Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 25, 2100 København Ø. 

Pris: 750 kr. for medlemmer af Selskabet, 900 kr. for ikke-medlemmer  

 

Kognitive vanskeligheder gør sig gældende ved en række psykiske lidelser.  De kognitive 

dysfunktioner ved skizofreni og affektive sindslidelser kan vise sig som en global nedsættelse af det 

kognitive funktionsniveau og som specifikke dysfunktioner inden for afgrænsede kognitive 

domæner. Kognitiv udredning er afgørende for tilrettelæggelse af sufficient behandling. Dette fordi 

individets subjektive oplevelse af sine kognitive vanskeligheder og psykologens/psykiaterens 

kliniske vurdering kan afvige betragteligt fra resultaterne fra neuropsykologiske test.  

Målsætningen for kognitiv remediering er bedring af individets funktionsniveau; daglig livsførelse 

og beskæftigelse.  Videnskabelige studier har vist vedvarende effekt af kognitiv remediering på 

såvel kognition som funktion.  

 

Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med klienter med kognitive dysfunktioner. Fokus 

er på de klinisk-praktiske aspekter af kognitiv remediering. Indledningsvis vil der være en 

gennemgang af effektstudier efterfulgt af et oplæg om behandlingsmuligheder, teknikker, materialer 

og trænertilgange. Ideelt set skræddersyes den kognitive behandling til patients kognitive profil. 

Patientcases vil blive gennemgået med henblik på udvikling af kognitiv caseformulering og konkret 

tilrettelæggelse af behandling.  Deltagerne opfordres til at indsende case-eksempler med kort 

anamnese og testkonklusion til drøftelse på kurset.  

 



Ud fra de indsendte kasuistikker vil vi udvælge et par stykker, som vil blive gennemgået på kurset. 

Kan sendes til Selskabets mailadresse:  psykologisk-psykiatri@hotmail.com 

 

Om underviserne:  

Lone Vesterager, Ph.D., specialist i psykoterapi, Psykiatrisk Center København 

Har skrevet ph.d. på baggrund af en randomiseret undersøgelse Neurocom af effekten af kognitiv 

remediering for patienter med første episode skizofreni. Arbejder til daglig med kognitiv 

remediering som gruppebehandling i forskningsprojekt om intensiveret beskæftigelsesindsats over 

for borgere med svær psykisk lidelse. 

Marianne Melau, spl. M.Sc., Ph.D., adjunkt 

Har mangeårig erfaring fra arbejdet med yngre voksne med psykoser i OPUS. Har skrevet ph.d. på 

baggrund af et randomiseret studie af 2 versus 5 års intensiv behandlingsvarighed for debuterende 

psykoselidelse. Varetog den kliniske del af den kognitive remediering i Neurocom-projektet 

 

Tilmelding: Senest 07.01.16 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-

psykiatri@hotmail.com med angivelse af medlemsnr. i DP, navn & adresse, arbejdsplads samt 

angivelse af ”kursus i kognitiv remediering” og evt. medlemskab af Selskabet, samt indbetaling af 

det aktuelle beløb på konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 mærket kursus ”kursus i kognitiv 

remediering” og eget navn.  

 

Indmeldelse i selskabet sker ligeledes ved mail til: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med 

angivelse af medlemsnr. i DP, navn & adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter 

fremover, samt ved indbetaling af kr. 100 på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket 

”indmelding” & eget navn. 

 

Birgitte Bechgaard 

 

 

 


