SDN-ÅRSMØDE
d. 20.-21. september 2018, Nyborg Strand
Tema: Den alsidige neuropsykolog: fra psykometri til etiske overvejelser
Torsdag (4 timer): Psykometri og neuropsykologi
09.00 – 10.00 Registrering og ophængning af posters
10.00 – 10.15 Ro Robotham: Velkommen og introduktion til programmet
10.15 – 11.00 John Crawford: Psykometri, tolkning af tests, mm I
11.00 – 11.20 Pause
11.20 – 12.00 John Crawford: Psykometri, tolkning af tests, mm II
12.00 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.14 John Crawford: Psykometri, tolkning af tests, mm III
14.15 – 15.00 Pause og posterpræsentation
15.00 – 15.30 Kasper Jørgensen: Danske normer til neuropsykologiske tests
15.30 – 16.00 Pause
16.00 – 18.00 Generalforsamling
19.30

Middag med buffet
Prisoverrækkelse: Uddeling af fortjenstmedaljen
Neuro-nørde quiz
Jubilæumsfest med DJ Mads

Fredag (4 timer): Patienten i fokus - etiske overvejelser for neuropsykologer
08.00 – 09.00 Morgenmad
09.00 – 10.00 Erik Lohmann-Davidsen: Introduktion til etiske overvejelser som psykolog
10.00 – 10.20 Pause og posters
10.20 – 11.05 Stine Ahlskog Enevoldsen: Anosognosi og etiske overvejelser i det neuropsykologiske arbejde
11.05 - 11.50 Christina Engelmann: Etiske overvejelser ift. det neuropsykologiske arbejde i neurokirurgisk klinik,
Rigshospitalet.
11.50 – 12.50 Frokost
12.50 – 13.35 Center for Hjerneskade: titel og oplægsholder følger
13.35 – 14.05 Opsamling på dagens oplæg
14.05 – 14.55 Ph.d. - oplæg ved:
Maria Kirk: Selvbiografisk hukommelsessvækkelse ved Alzheimers sygdom
Kristine Swierkosz Kristjansen: Tourette syndrome is more than just a matter of tics
Uddeling af pris for bedste poster
14:55 – 15.00 Afslutning – tak for i år og på gensyn.

Om programmet
John Crawford, professor, neuropsykolog og statistiker, University of Aberdeen, vil tale om psykometri i det
neuropsykologiske arbejde. John Crawford vil fortælle om overvejelser i forbindelse med tolkning af testresultater og
om de udfordringer, der er ved at anvende norm- og referencemateriale, som er baseret på små grupper. John
Crawford vil komme med bud på, hvordan disse udfordringer kan håndteres.
Erik Lohmann-Davidsen, cand.jur., ekstern lektor, underviser psykologer i etik blandt andet på Københavns Universitet
og har desuden har skrevet bøgerne Jura for Psykologer og Psykologen og klienten - retligt set. Erik Lohmann-Davidsen
vil introducere de retlige og etiske spørgsmål som psykologer kan stå overfor i klinisk praksis. Efter dette introducerende
oplæg vil tre eksempler på etiske dilemmaer følge, præsenteret af tre af SDNs medlemmer.

