
Kreds Vejle afholder kursus i  
KOGNITIV UNDERSØGELSE AF EKSEKUTIVE FUNKTIONER  

- med særligt fokus på testbatteriet D-KEFS 
 
Dag 1: Overblik over de eksekutive funktioner samt eksekutive tests 

Formiddag: 
1.  Eksekutive funktioner – Hvad er de? Definitioner og afgrænsninger  
2.  ”Normal” udvikling af eksekutive funktioner igennem voksenlivet samt eksekutive vanskeligheder i 

forskellige sygdomme/forstyrrelser  
Eftermiddag: 

3.  Overblik over D-KEFS - den danske udgave + gennemgang af de forskellige deltest i batteriet  
 
Dag 2: Fokus på brug og fortolkning af D-KEFS  

Formiddag: 
1. D-KEFS’ psykometriske egenskaber  
2. Undersøgelse af eksekutive funktioner – overblik over de psykologiske testværktøjer på det danske 

marked samt deres psykometriske egenskaber.  
3. Kognitiv testning: generelle overvejelser samt specielle udfordringer i forhold til eksekutive 

funktioner 
4. DKEFS: Tolkningsprocessen med vægt på testens særlige procesmål  

Eftermiddag: 
5. Case eksempler 
6. Spørgsmål på baggrund af deltagernes afprøvning af D-KEFS samt øvelse og tolkning på deltagernes 

indsendte D-KEFS (del)test 
 

Underviserne: 
Psykolog Ann-Marie Low 

Specialist i neuropsykologi 

 
Psykolog Nina Madsen Sjö 

Specialist i børneneuropsykologi 
 

Ann-Marie er siden 01.12.13 ansat som neuropsykolog i PPR. Hun har brugt D-KEFS i klinisk praksis både i 
England og i Danmark til både voksne og børn. Hun har klinisk erfaring i psykiatri, neurologi, rehabilitering 
af erhvervet hjerneskade samt i VISO regi. Hun har bred erfaring med undervisning omhandlende 
forskellige emner inden for neuropsykologi som spænder fra undervisning på kandidathold på 
Københavns Universitet til specialistkurser for psykologer. 

Nina er erhvervs phd. studerende tilknyttet et forskningsprojekt på Rambøll og Syddansk Universitet, 
hvor 9.500 børns eksekutive funktioner og emotionelle status undersøges. Hun er tidligere ansat på 
Center for Hjerneskade, hvor opgaverne bestod af undersøgelser af børn med kognitive vanskeligheder 
samt rådgivning af børnenes skoler og forældre. Nina har været projektleder på et forskningsprojekt om 
kognitiv træning af børn herunder deres eksekutive funktioner. Nina er underviser på faget 
’børneneuropsykologi’ på kandidatdelen på Københavns Universitet samt er en del af universiteternes 
censorkorps.  
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Specialistgodkendelse: Kurset forventes godkendt til specialist uddannelsen i klinisk neuropsykologi 
indenfor 10.2 Assessment med 12 timer. 
 
Målgruppe: Psykologer, der tester voksne. 
Dato: 10. & 11. marts 2014. 1. dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16. 
Pris: Kr. 3.200.- inkl. moms. 
Tilmelding: pr. mail til psykolog@piagasberg.dk  senest 5. februar 2014. 
Kursus sted: Lokale ”Storebælt”, Kolding Sygehus, Skovvangen 2 - 8, 6000 Kolding. 
 
 


