
Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder kursus om WAIS IV  

Underviser chefpsykolog Per Bjerregaard Knudsen.    
 
Formål: Kurset er et metodekursus i praktisk udførelse af WAIS-IV testning. Formålet er at deltagerne får en 
grundlæggende viden om prøven og begyndende færdighed i håndtering af testmateriale, vurdering af 
undersøgelsesresultater, dokumentation og mundtlig feedback til patient og rekvirent.  
 
Indhold:  
Formiddag: Gennemgang af WAIS-IV prøvens struktur, domæner og intelligensbegreb. Gennemgang af 
WAIS-IV delprøverne og deres administration.  
Eftermiddag: WAIS-IV prøvens resultater i form af råscore, skalascore, indeksværdier og IK gennemgås, og 
der fokuseres på dokumentation af resultater. (Skal man i testrapporten anføre point, råscore, skalascore, 
indeksscore og IK?  Hvilken klassifikation af begavelsesniveau kan anvendes, eksempelvis ICD 10 
klassifikation efter standardafvigelser eller WAIS-IV prøvens egen klassifikation?) Præsentation af cases ud 
fra PC-udskrift af forskellige WAIS-IV profiler, herunder drøftelse af dokumentation og formidling af 
prøvens resultater.  
Dokumentation i SP Sundhedsplatformen og håndtering af testskemaer mv.  
 
Form: Oplæg ved underviseren vekslende med drøftelse i mindre grupper. Slides vil være tilgængelige for 
kursisterne før kursusdagen.  
 
Underviser:  
Specialpsykolog Per Bjerregaard Knudsen har mangeårig erfaring fra psykiatrien og har solid erfaring med 
psykologisk testmetodik. Per Bjerregaard Knudsen har afholdt talrige kurser i psykologisk testning, og er 
ekstern lektor på KU, hvor han underviser i faget psykologisk testning. Per Bjerregaard Knudsen er 
medforfatter til bogen Psykologisk undersøgelsesmetodik – en basisbog, v. Birgitte Brun & Per Knudsen, 
Dansk psykologisk Forlag, 2006. 
 
Kursusbevis udleveres. 
 
Pris (inkl. frokost/kaffe-te): 750 kr for medlemmer af Selskabet og 950 kr. for ikke-medlemmer. 
Tid:  15.9  - 2020 fra 9.30-17.00  
Sted: Dansk Psykologforening. Stockholmsgade 27.    
 
Tilmeldingsprocedure: 
Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive at det omhandler tilmelding til WAIS IV kursus, dit 
navn og medlemsnummer i psykologforeningen.  
Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også skrive arbejdssted og deres EAN 
nummer, så sender vi en regning direkte 
Skal du selv betale, så skal du indsætte 750 kr. eller 950 kr. på vores konto i lån og spar 0400 4012612244 
og angive ”kursus i WAIS IV”. 
Frist for tilmelding d.  
Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: spp@dp-decentral.dk med angivelse af medlemsnr. i 
Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover, samt ved 
indbetaling af 100 kr. på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmelding” & eget navn. 
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