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Disposition (kronologisk) 
------------------------------------------------------------------------------ 
1   Medvirkende i forskningsprojekt bl.a. omhandlende 
    langtidsvirkningen af stereotaktisk indgreb på kognitive 
    funktioner.  
2   Forundersøgelse til et forskningsprojekt af bybus- 
    chaufførers helbred herunder virkning af arbejde i 
    forurenet luft på kognitive funktioner. 
3   Hovedundersøgelse af bybuschaufførernes helbred. 
4   Udvikling af et universelt, computerbaseret testbatteri 
    til undersøgelse af personale på arbejdspladser i risiko for 
    kognitiv svækkelse. Befolkningsundersøgelse – normer  
5  Egen produktionsvirksomhed i samarbejde med ingeniør- 
    firma og teknisk håndværksvirksomhed. 2. generation af  
    testsystemet nu med registreret navn Cognitive Function 
    Scanner. 
6  Udvidet testbatteri. Ny befolkningsundersøgelse - normer 
7  3. generation af Cognitive Function Scanner med alt 
    programmel omskrevet til C og med automatisk logning af 
    svarprocessen i alle test.  
8  4. generation of Cognitive Function Scanner (mobilversion). 
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Formål	og	erfaringer	
--------------------------------------------------------------------------------	
Gennemgående	formål	gennem	mine	mere	end	40	år	med	
kognitive	test	har	været	at	skabe	et	værktøj	til	at	give	et	så	
nuanceret	indblik	i	en	persons	kognitive	funktion,	som	det	på	
den	tid	har	været	teknisk	muligt	–	først til forsknings-opgaver 
– senere på opfordring af kolleger til brug i den 
neuropsykologiske klinik.	

Mine	erfaringer	kommer	fra	mit	arbejde	på	
• 	Psykologisk	klinik,	psykiatrisk	afdeling,	Rigshospitalet		
• 	Arbejds-epidemiologiske	undersøgelser	af		
		erhvervsgrupper	udsat	for	neurotoksiske	påvirkninger	
• 	Folkesundhedsvidenskabelige	(epidemiologiske)	
		undersøgelser	af	store	repræsentative	stikprøver	(N=1.262	
		og	N=711)	af	almenbefolkningen	baseret	på	CPR-udtræk	
• 	Tæt	samarbejde	med	neuropsykologer	på	neurologiske	og	
		psykiatriske	afdelinger	på	hospitaler	i	Norden.	
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Kognitiv svækkelse  
som følge af sygdom eller ulykke 
------------------------------------------------------------------------------- 
Undersøgelse rettet mod kognitiv funktion sker ved hjælp af 
opgaver (kognitive test). 

Kognitive domæner*: 

1.   opmærksomhed 
2.   eksekutiv funktion, dvs. processering i forbindelse med 
      udførende handlinger, herunder arbejdshukommelse 
3.   hukommelse, verbal og nonverbal 
4.   percepto-motorisk funktion, fx øje-håndkoordination 

5.   sprogfunktioner, fx ordmobilisering, grammatik og  
      syntaks 
3.   sociale og emotionelle funktioner. 

* Der er ikke helt konsensus om taksonomien og antallet af domæner, men 
i store træk er de som anført. 
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1976-77, Rigshospitalet, psykiatrisk afdeling for voksne 
------------------------------------------------------------------------------ 

1   Medvirkende i forskningsprojekt bl.a. omhandlende 
langtidsvirkningen af stereotaktisk indgreb på kognitive 
funktioner.  

WAIS og mere demensrettede test som  
Ordpartest a.m. R.A. 
Visuel gestaltningstest a.m. R.A. 
Billedgenkendelse 
Historiegengivelse 
Ordmobilisering 
Kompleks koordination a.m. R.A. 

Udarbejdelse af skema med integration af testmateriale og 
resultatskema forberedt til efterfølgende computer-behandling 
og statistisk analyse. 
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1977, Statens medicinske Forskningsråd 
          Institut for social medicin, Københavns Universitet 
------------------------------------------------------------------------------- 

2  Testbatteri til arbejdsepidemiologisk undersøgelse af 
erhvervsgruppe (bybuschauffører) udsat for neurotoksiske 
stoffer (CO, Pb, etc.) under arbejdet. 

Forundersøgelse (N=20): samme testbatteri som til de 
neurokirurgiske patienter suppleret med reaktionstidstest 
udlånt fra RH, Neurologisk afdeling. 

•  I Danmark ingen erfaring med epidemiologisk anlagte 
   psykologiske undersøgelser af ikke-patienter – ud over 
   test af unge mænd på session 
•  Beskeden erfaring med laboratorieundersøgelser af 
  virkningen af organiske opløsningsmidler (i klimakamre  
  og med kontrolgruppedesign). 
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1978, Statens medicinske Forskningsråd og  
          Institut for social medicin, Københavns Universitet 
------------------------------------------------------------------------------- 
Erfaringerne fra forundersøgelsen var tydelige:  

•  Testene fra Rigshospitalet med dertil hørende normer var 
   uegnede til chaufførgruppen. De var for lette og normerne 
   af tvivlsom validitet pga. den anvendte indsamlingsmetode 
•   Alternativt projektdesign nødvendigt med alders-,  
   køns- og erhvervsmæssigt matchet kontrolgruppe  
   i stedet for de eksisterende normer. 

Tildelt kandidatstipendiatstilling, og indskrevet som 
licentiatstuderende på medicin på Københavns Universitet 
med fokus på arbejdsepidemiologisk metode. 

Studiebesøg: Arbetsmiljöinstituttet i Stockholm, 
     Arbejdspsykologisk afdeling. 

Brevveksling: Arbejdsmiljøinstituttet (Työterveyslaitos) 
     i Helsinki, Klinisk psykologisk afdeling. 
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Forundersøgelsesrapport 

Finske arbejdsmiljøinstituts 
neuropsykologiske testkatalog 



1978, Statens medicinske Forskningsråd og  
          Københavns Universitet, Institut for social medicin 
------------------------------------------------------------------------------------ 
3    I den efterfølgende hovedundersøgelse kom et noget 
anderledes testbatteri til at indeholde                                         
•   Verbal hukommelse, forskellige serier á 10 navneord 
•   Visuel hukommelse (Benton Visual Retention Test).  
•   Øje-hånd-koordination (Santa Ana Manual Dexterity Test) 
•   Visuel perception og bevidsthedsstabilitet (kanselleringstest) 
•   Visual skanning (Trail Making A) 
•   Auditiv reaktionstid og bevidsthedsstabilitet (RH). 

Projektdesign: kontrolgruppe bestående af lokomotivførere  
ved DSB matchet på alder, køn og lignende erhverv. 

Publiceret: 
Rapport 17, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, 
1980. 

Scandinavian Journal of Psychology, 1982; 23: 283-290. 
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Santa Ana Manual 
Dexterity Test 

Licentiatafhandling i medicin 
Københavns Universitet 

 1980 



1981 Arbejdsmiljøinstituttet 
------------------------------------------------------------------------ 

4  Udvikling af et universelt og computerbaseret  

testbatteri til undersøgelse af personale på arbejdspladser 
for kognitiv svækkelse pga. udsættelse for neurotoksiske 
stoffer i arbejdet. 

Hvorfor psykologisk testning på computer? 

•  være effektivt i forhold til tidsforbrug 
•  sikre standardiseret testning 
•  sikre højeste præcision mht. fx tidtagning 
•  sikre scoring uafhængig af psykologen  
•  være alsidigt parameteriseret og statistikegnet 
•  være normeret på repræsentative stikprøver 
•  være uafhængig af kultur og sprog 
•  have økologisk validitet 
•  have facevaliditet (være umiddelbart forståeligt og 
  motiverende for klienterne) 
•  kunne anvendes i mobil klinik (klinikbus). 
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Hvorfor skal kognitiv testning gøres med computer? 
------------------------------------------------------------------------------- 

Krav ud over det fagpsykologiske indhold: 

•  Egnet computerudstyr og øvrige tekniske 
  komponenter, som kan bringes til at fungere sammen og 
  dækkende de relevante kognitive funktioner? 
•  Kvalificeret personale til programmering og konstruktion 
  af specialudstyr? 
•  Tilpasning eller nyudvikling af test? 
•  Systemet skal være driftsklart til at indgå i næste runde af 
  Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, dvs. inden for 6 
  måneder? 
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1981 Arbejdsmiljøinstituttet 
------------------------------------------------------------------------------- 

Testbatteriets indhold (alle test modificeret eller nyudviklet): 

Indlæring og hukommelse* 
        Ansigtsgenkendelsestest og Talindlæringstest  
        (EW- og HB-inspireret) 
Visuomotorik  
        Figurtegningstest og Pen-til-Punkt-test (FI- og SE-insp) 
Visuospatial funktion  
        Parallelogramtest (fra Lurias bog Higher Cortical Functions) 
Visuel perception, opmærksomhed og vigilitet  
        Bourdon-Wiersma-test (FI-insp) 
Kompleks koordination, koncentration 
        Kontinuerlige Stregmønstre-test (RA) 
Reaktionstid og vigilitet. 
        Rigshospitalets reaktionstidstest (PE). 

* Ingen egentlig verbal test for at undgå problemer med 
ordblindhed og krav til korrekt stavning ved input. 
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1982 Indlærings- og hukommelse 
Ansigtsgenkendelsestest og Talindlæringstest 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ansigtsgenkendelse, 9 ansigter af 34  
Visning på computerstyret lysbilledapparat 
Umiddelbar genkendelse og retention. 
Besvarelse via specialtastatur med farvekodede taster 

•  CFS param.: antal ikke-genkendte ansigter 
•  CFS param.: antal fejl-genkendte ansigter. 

Talindlæring, 8 2-cifrede tal i intervallet 21-99 
Multiple visninger af stimuli afhængig af indlæringsforløb 
selektiv påmindelse, max 10 runder, a.m. Buschke & Fuld 
Indlæringsforløb og retention 
Besvarelse via specialtastatur med cifferblok. 

•  CFS param.: antal manglende tal pr. runde 
•  CFS param.: antal genkaldelsesfejl (retrievalfejl) pr. runde 
•  CFS param.: antal opdigtede tal pr. runde 
•  CFS param.: antal perseverationer pr. runde. 

Ansigtsgenkendelsestest,  
besvarelse med  
JA / NEJ-taster 

Talindlæringstest, 
besvarelse med 

numerisk tastatur 
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1982 Visuomotorik (øje-håndkoordination) 
Figurtegningstest og Pen-til-punkttest,  begge er nye test 
----------------------------------------------------------------------------------- 
I Danmark ses test af motorik sjældent i kliniske 
undersøgelser. 

Figurtegningstest, præcision i 1/10 mm: 
Testforlæg på digital tegneplade 
Kontinuerlig sporing af kurvet linje, 600 afstandsmålinger, 
første passage gælder, alle vinkler inkluderet 
Svarredskab: digital pen uden blæk  

CFS param.: udførelsestid og standardafvigelse for afstande. 

Pen-til-punkt-test, præcision i 1/10 mm 
Testforlæg på digital tegneplade 
Diskret pegning med digital pen på centre i krydser placeret 
lodret over hinanden, 29 målinger, første nedslag gælder 
Svarredskab: digital pen uden blæk  

CFS param.: udførelsestid og standardafvigelse for afstande. 
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Figurtegningstest 
øje-håndkoordination, 
ingen visuel feedback 

Pen-til-punkt-test 
øje-håndkoordination, 
ingen visuel feedback 



1982 Visuospatial funktion 
Parallelogram Test, modificeret 
------------------------------------------------------------------------------- 
I Danmark sker test af visuospatial funktion traditionelt ved 
hjælp af klodser (WAIS Blokmønstertest), tegning af urskive 
eller puslespil. 

Parallelogramtest, modificeret 
Testforlæg på digital tegneplade 
Mental rotation af 2-dimensionale figurer (parallelogrammer) 
med hjørnemarkering som skal udpeges i én af to tomme 
figurer, 10 opgaver, korrektion mulig 
Svarredskab: digital pen uden blæk. 

CFS param.: antal fejlbesvarelser 
CFS param.: summeret latenstid pr. delopgave. 
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Parallelogramtest 
Besvarelse på digital 

tegneplade 

Parallelogramtest 
Udpegning af korrekt hjørne 



1982 Visuel perception, skanning, bevidsthedsstabilitet 
Bourdon-Wiersma Test, modificeret 
------------------------------------------------------------------------ 
I Danmark sker test af visuel opmærksomhed typisk med 
kancelleringstest (d2, Broken Hearts, etc.) 

Bourdon-Wiersma Test, uafhængig af alfabet, kulturfri 
Testforlæg på digital tegneplade 
Modificeret matrice, 37x25 enheder 
Overstregning (kancellering) af prikgrupper indeholdende 
4 prikker, 9 / 25 pr. linje, spredt placering på linjerne 
Svarredskab digital pen med blæk. 

CFS param.: antal oversete elementer  
CFS param.: antal forkert markerede elementer 
CFS param.: total tid (37 linjer) 
CFS param.: mediantid pr. linje 
CFS param.: fluktuation i tid pr. linje. 
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Visuel perception og 
bevidsthedsstabilitet, 

Bourdon-Wiersma Test 
(Kanselleringsstest) 

Uddrag af  
Bourdon-Wiersma Test 



1982 Kompleks koordination 
Kontinuerlige stregmønstretest, modificeret 
------------------------------------------------------------------------ 

I dagligdagen er det nødvendigt at kunne huske, planlægge  
og udføre handlinger samtidig (eksekutiv funktion).  

Kontinuerlige Stregmønstre Test, kulturfri 
Reproduktion af rytmisk skiftende mønstre uden visuel 
feedback, 3 mønstre hver med 56 felter på linje på digital 
tegneplade. 

Svarredskab: digital pen uden blæk. 

Testen stiller krav til koordineret koncentration, 
arbejdshukommelse, bevidsthed om aktuel position i  
mønstret og motorfunktion. 

3 forskellige mønstre: 
CFS param.: antal fejl separat pr. mønster 
CFS param.; tid separat pr. mønster. 
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Kompleks koordinationstest 
Kontinuerlige Stregmønstre. 
Modellen er kun synlig til et 

defineret punkt i hvert mønster 

Eksempel på mønster i 
Kontinuerlige Stregmønstre. 

Mønstrene tegnes med digital 
pen uden blæk. 



1982 Reaktionstidstest a.m. Rigshospitalet 
Auditiv opmærksomhed inkl. bevidsthedsstabilitet 
------------------------------------------------------------------------ 

Kontinuerlig reaktionstidstest, sprogfri og kulturfri 
Auditiv test via hovedtelefoner 
75 lydsignaler, 440 Hz med 2-6 sekunders mellemrum 
3 lydsignaler til ’akklimatisering’ 
Ca. 7 minutters varighed 
Svarredskab: ergonomisk udformet reaktionsgreb. 

Specialinterface til Tektronix operativsystem. 

Testparametre: 
CFS param.: Median reaktionstid i millisekunder 
CFS param.: Fluktuation i reaktionstid i millisekunder. 

Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi     Peter Laursen, Cognitive Function Scanner Development Team  18 

Auditiv opmærksomhed og 
bevidsthedsstabilitet, 

Kontinuerlig reaktionstidstest 



1982-83 Befolkningsundersøgelserne i Glostrup 
----------------------------------------------------------------------- 
Undersøgelse af repræsentative stikprøver af den danske 
befolkning med henblik på oparbejdning af normer. 

Tektronix computer, 64 KB 
Tektronix 4956 digitizer 
Operativsystem i firmware 
Programmer i RAM, 256 KB 
Resultater lagres på bånd. 

Systemet anvender 
lysbilledapparat til 
ansigtsgenkendelsestesten 
da computerskærme på 
den tid ikke kunne vise 
fotografiske billeder i 
acceptabel kvalitet. 

Lysbilledapparatet er 
styret fra computeren via 
til-opgaven-udviklet 
interface. 

Særskilt klienttastatur til 
hukommelsestest med 
farvekodede taster.  

Klienttastaturet er koblet 
til computeren via  
til-opgaven-udviklet  
interface. 
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1986 Arbejdsmiljøinstituttet 
------------------------------------------------------------------------ 
Alle 32 testparametre analyseret statistisk for indvirkning af 
følgende 16 faktorer (disputatsarbejde,  
N=1.026 via repræsentativ stikprøver af almenbefolkningen: 

Testinstruktør *     Erhvervsaktivitet 
Alder       Psykisk stress  
Køn       Kardiovaskulær sygdom 
Skoleuddannelse     Stofskiftesygdom 
Socialgruppe      CNS skade eller sygdom 
Medicinforbrug     Tid på året 
Alkoholforbrug     Tid på dagen 
Rygning       Blybelastning (zpp). 

*  Fra eksperimentalpsykologien ved vi, at psykologen selv 
kan udgøre en signifikant faktor for udfaldet. Det er 
usædvanligt at inkludere testinstruktøren som faktor i forhold 
til udfaldet af kliniske undersøgelser. 

Disputats i psykologi 
Åbo Akademi, Finland 

1990 
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1986 Arbejdsmiljøinstituttet 
Testinstruktør-associerede forskelle i testudfald 
------------------------------------------------------------------------- 
Figurtegning,                             Kontinuerlig 
dominant hånd (N=892, p<0,05)  reaktionstid (N=910, p<0,05) 

Test- 
Instruktør -- Tid ----- Præcision   Median --- Fluktuation 
I              1,02      0,98    -      0,87 
K              0,86      1,01    -            0,94 
H              1,13      1,02    -      0,90 
S              0,99      1,21    -      0,79 
P              1,22      0,97    -      0,92 
O              1,06      1,02    -      0,97 
T              1,00      1,00    -      1,00 

Alle parametre i CFS scores automatisk uden indblanding af 
testinstruktøren. Alligevel ses statistisk signifikant variation.  

Hvordan mon det står til med indvirkningen i traditionelle 
test med manuel tidtagning og med et mere eller mindre 
subjektive elementer i scoringen?  

Ingen ved det. Få taler om det. 
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1986 Overensstemmelse mellem traditionel testning og 
testning med CFS testbatteriet (prototype) 
----------------------------------------------------------------------- 
19 patienter diagnosticeret af neuropsykologerne på KAS 
Gentofte med ’diffus organisk psykosyndrom’ blev 
efterfølgende undersøgt med Cognitive Function Scanner. 

Testudfaldene på CFS testene blev alene klassificeret på 
statistisk baggrund uden nogen form for klinisk vurdering. 

I alt 32 testparametre i CFS-undersøgelsen. 
90-percentiler fra undersøgelsen i Glostrup anvendtes som 
kriterium særskilt for hver parameter, idet der blev taget 
højde for sandsynligheden (10%) for tilfældig overskridelse  
på 3,2 parametre. 
15 af 19 patienter havde flere end 4 parametre over 90-
percentilen og klassificeres kognitivt svækkede. 
2 af 19 på vippen til at blive klassificeret kognitivt svækket. 
1 af 19 klarede sig så godt på CFS-testene, at der var  
grundlag for diskussion af diagnosen. 
1 af 19 var tvivlsom af andre grunde. 



1986 Arbejdsmiljøinstituttet – Etablering af normer 
------------------------------------------------------------------------ 
•  baseret på repræsentative stikprøver af befolkningen 
  så store, at man med rimelig statistisk sikkerhed kan  
  afdække tilfælde af kognitiv dysfunktion. 

•  Kan en norm blive for gammel? Måske og måske ikke. 

•  Miljøpåvirkninger har det med at ændre i styrke – ikke kun 
  kemiske påvirkninger men også psykosociale påvirkninger 
  (stress, både akut og kronisk, har direkte indvirkning på 
  kognitiv funktion).  

•  Brug af normer forudsætter, at testene er administreret og 
  instrueret på samme måde som ved normindsamlingen, 
  hvilket altid bør være til klientens forståelsesstandard. 

•  Man skal efter min mening ikke vige for at lade en klient  
  tage en test mere end én gang, hvis testinstruktionen ikke  
  er blevet rigtigt forstået i første omgang. 
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Normer og selektion, Tilfældige stikprøver 
Demografi og socioøkonomiske forhold i udtræksområdet 
------------------------------------------------------------------------------ 
Hvem deltager i folkesundhedsundersøgelser (selektion)? 

Folk som kan tage fri fra arbejdet uden omkostning 
Folk med kortere rejseafstande 
Folk med selvoplevet rimeligt helbred  
---- 
Folk med selvoplevet dårligere helbred 
Syge, folk på vej ind i en sygdomsperiode – eller ud af en.  
Folk med ’tungt’ medicinforbrug, stofmisbrugere, dårlige 
kostvaner, tobaksforbrug, alkoholforbrug  
Folk som er angste, depressive, paranoide, lider af stress 
Fraflyttede (årsag til fraflytning?) 
Indlagte (årsag til indlæggelse?) 
Døde (årsag til død?). 

Konklusion: resultaterne af folkesundhedsundersøgelser må 
anses for pæne i forhold til hvad de ville vise, hvis alle 
udtrukne lader sig undersøge – det gælder også resultaterne 
af psykologiske test. 
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1988 Egen produktionsvirksomhed, 2. generation 
        under navnet Cognitive Function Scanner (CFS) 
----------------------------------------------------------------------- 

5 Egen produktionsvirksomhed under navnet Cognitive      
Research Scandinavia, som med  

•  Ingeniørfirmaet Richter & Rosenstand I/S og  
•  FF Elektronik v/John Frederiksen 

som underleverandører samme år præsenterer  

Cognitive Function Scanner på WHO-konference ’Neuro-
Behavioral Methods’, Washington DC. 

•  Alt programmel omskrevet til PC/DOS-platformen 
•  Elektronikkort med interface til digital tegneplade  
  og reaktionstidstest blev udviklet til indsættelse i PC 
•  Klienttastatur udviklet 
•  Ergonomisk reaktionstidsgreb udviklet.  

Washington DC 1988 



1988-2008 Egenproduktion for PC / DOS operativsystem 
--------------------------------------------------------------------- 
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1992 Udvikling og indførelse af kunstig intelligens til 
testscoring 
--------------------------------------------------------------------- 

Thomas Sams forestår udviklingen af et neuralt netværk til 
scoring af testen Kontinuerlige Stregmønstre.  

Netværket trænes på 31.200 figurer produceret af 557 
personer. 

Artikel i tidsskriftet ’International Journal of Neural 
Systems’. 

Cognitive Function Scanner var nu i brug på 10 universitets- 
eller distriktshospitaler i Danmark, Finland og Sverige. 



1993-94 Befolkningsundersøgelserne i Glostrup 
finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd 
----------------------------------------------------------------- 
Genundersøgelse af kohorterne fra 1982-83 (N=711), som var 
blevet 11 år ældre. 

6  Testbatteriet, identisk med 1982-83-batteriet, men med 
udvidelse af antal testparametre fra 32 til 45 via: 

•  Indførelse af verbal hukommelsestest over samme læste  
  som eksisterende Ansigtsgenkendelsestest 
•  Tidtagning i alle test, herunder hukommelsestest. 

Desuden digitaliserede billeder, testscoring med 
specialudviklet kunstig intelligens, trådløse penne og  
tegneplade med MR-teknologi. 

Projektet publiceret og antaget som doktordisputats af 
Københavns Universitet (medicin). 

Disputats i medicin 
Københavns Universitet 

 1997 
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1996  3. generation af Cognitive Function Scanner 
----------------------------------------------------------------------- 

7 Komplet teknisk revision af alt programmel. 

Foruden 45 psykometriske parametre indeholder Cognitive 
Function Scanner til PC herfra: 

Automatisk logning af svarprocessen*, for at synliggøre   
klientens løsningsstrategi til gavn for beslutningsprocessen i  
differentialdiagnostiske situationer (inspireret af Edith Kaplan’s 
‘The Boston Process Approach’).  

De fleste brugere opdaterede deres systemer. Desuden kom 
Cognitive Function Scanner til at indgå i et antal 
forskningsprojekter inden for neurotoksikologien. 

* inklusive grafisk gengivelse af klientens præstation i  
  øje-håndkoordinationstest og kompleks koordinationstest. 



2016-  4. generation af Cognitive Function Scanner 
           Mobilversion 
----------------------------------------------------------------------- 

8 Alt programmel omskrevet til Android / Java. 

•  Grænsefladen ændret til berøringsbetjening 
•  Fuld integration af testforlæg, betjeningsinterface,  
  måling, resultatopsamling, normrelatering og print. 

Svarredskaber: 
•  Fingerberøring (hukommelsestest) 
•  Digital blyant (performancetest) 
•  Plekter (reaktionstidstest). 

Blyanttest kræver Samsung Galaxy Tablet S-serie med  
S-pen (magnetisk resonans-funktion). 

Uafhængighed af internettet  
Psykologen her fuldt ejerskab til egne undersøgelser, dvs. 
ingen krav om medlemsafgifter eller online-tid. 
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2018   4. generation computersystem 
----------------------------------------------------------------------- 
Testvalg m.m. via menuer 

Menu 1, Hukommelsestest: 
Ansigtsgenkendelse 
Ordgenkendelse 
Lydgenkendelse, NY test til blinde og svagtseende 
Talindlæring med selektiv påmindelsesproces og retention. 

Menu 2, Performancetest (eksekutiv funktion): 
Øvesektion til digital blyant 
Visuomotor funktion, dominant/ikke-dominant hånd 
Visuospatial funktion 
Visuel perception og bevidsthedsstabilitet 
Kompleks koordination 
Auditiv reaktionstidstest og bevidsthedsstabilitet. 
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2018    4. generation computersystem  
– alt på én mobil enhed 
----------------------------------------------------------------------- 
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Skærmbillede i 
Talindlæringstest 

for højrehåndet klient 

Skærmbillede 
Ansigtsgenkendelsestest 

genkaldelsesfase 

Skærmbillede 
Ansigtsgenkendelsestest 

med resultater af umiddelbar 
og retentionsfase. Bemærk 
percentiler ud for hver score 



2018  4. generation computersystem  
– output klart til statistisk analyse og digital arkivering 
--------------------------------------------------------------------- 

Cognitive Function Scanner genererer: 

•   Printbare resultatoversigter i JPG-format, parat til  
•   digital eller manuel arkivering 
•   Resultatfiler i ASCII-format parat til sammenkobling og  
   behandling med standard statistikprogrammer som  
   SPSS, SAS, Stata, R, m.fl. 

. 
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2022  Ny befolkningsundersøgelse 
          Østerbroundersøgelsen 
------------------------------------------------------------------------------- 

I 6. runde af Østerbroundersøgelsen (2023-2024) indgår 
Cognitive Function Scanner Mobile mhp:   

•   Analyse af  forholdet mellem kognitiv funktion og variation 
  i aldringsassocierede gener.  
•   Beregning af prævalensen af kognitiv dysfunktion i 
  almenbefolkningen 20-100 år. 

6. runde bygger på en kohorte på ca. 7.500 personer  
(i live pr. ultimo 2020), der suppleres med 1.000 nyudtrukne 

personer i alderen 20-29 år. 

. 
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Yderligere information på systemets hjemmeside: 
www.crs.dk. 

Download appen fra Google Playbutik 
Skriv ’CFSX’ i søgefeltet og vælg download og installer. 

Er du neuropsykolog sender jeg dig et sæt digitale nøgler,  
så du kan komme i gang. Skriv en mail til mig om hvor du 
arbejder og hvad du især vil bruge CFS til. 

Brug adressen crs@crs.dk. 

. 
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