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Kognitiv svikt hos personer med 

minoritetsetnisk bakgrunn  

 
Hovedfokus på kurset vil være vurdering av kognitiv svikt hos personer med 

minoritetsetnisk bakgrunn og varierende utdanningsnivå. Det er utviklet et testbatteri  

for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til bruk ved denne typen utredninger.  

 

På kursdagen legges det opp til innføring i og praktisk gjennomgang av testbatteriet der 

deltagerne vil få anledning til å prøve ut de ulike verktøyene. De delene av testbatteriet 

som ikke er copyrightbeskyttet vil bli utdelt til kursdeltagerne. Kurset vil i tillegg gi en 

introduksjon på temaene migrasjon og helse, kognitiv svikt og demens hos 

minoritetsetniske grupper samt bruk av tolketjenester.  

Det forutsettes at deltagerne har erfaringer med utredning av kognitiv svikt og demens. 
. 
 

Praktisk informasjon: 

 
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 

Dato: 24. september2013  

Timetall: 7 timer 

Pris:  kr. 1800,- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te) 

Påmeldingsfrist:  20. august 2013 

 

Målgruppe: Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og andre som arbeider 

med utredning av kognitiv svikt. 

 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanninger i 

fagområdene psykiatri, geriatri, nevrologi, alders- og 

sykehjemsmedisin og indremedisin. Kurset vil også bli søkt 

godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie 

og ergoterapi. 

Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. 

 

Ansvarlig: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid 

med Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) 
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PROGRAM 

Kognitiv svikt hos personer med minoritetsetnisk bakgrunn 
Tirsdag 24.september 2013 

 

 

 

Kursledere: Ragnhild Spilker, NAKMI 

           Per Kristian Haugen/ Mona Michelet, Nasjonalt kompetansesenter for 

                      aldring og helse 

 

  

 

 

09.00-09.45 

 

 

 

10.00-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

 

 

 

11.15-12.00 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

13.00-17.00 

Registrering, kaffe/te fra kl. 08.30 

 

Migrasjon og helse, en introduksjon  

Direktør Bernadette Kumar,  

NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) 

 

Hva vet vi om demens hos eldre innvandrere?  

Funn fra en kunnskapsoppsummering  

Prosjektkoordinator Ragnhild Storstein Spilker,  

NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) 

 

Familieperspektiv på demens hos eldre innvandrere 

Forsker Reidun Ingebretsen,  

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

og aldring) 

 

Kognitiv testing hos innvandrere med varierende 

utdanningsnivå og norskkunnskaper. Hva er viktig å ta 

hensyn til i konsultasjonen?  

Overlege Peter Wetterberg 

Hukommelsesklinikken Oslo Universitetssykehus HF 

 

Lunsj 

 

Gjennomgang av ulike kognitive tester 

(bildehukommelsestest, Colour trails, Five digits test, 

Fluency tester, RUDAS). Detaljert og praktisk opplæring 

og veiledning i tolking av testresultater 

Overlege Peter Wetterberg, 

Hukommelsesklinikken Oslo Universitetssykehus HF 

 

 

 Forbehold om endringer i programmet 
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Påmeldingsslipp    

 
Kognitiv svikt hos personer med minoritetsetnisk 

bakgrunn  

  
Sted:   Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11    
Dato:  24. september 2013   
Pris:   kr. 1800,- (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te) 

 

Påmelding sendes til:  

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

  Postboks 2136, 3103 Tønsberg 

  Tlf.:  33 34 19 50 

Faks:  33 33 21 53 

  E-post: post@aldringoghelse.no 

Se www.aldringoghelse.no for nettpåmelding 

 

Påmeldingsfrist: 20. august 2013. 
 

Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 uker før 

kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding må være 

skriftlig. 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________ 

Stilling: _________________________________________________ 

Arbeidssted: _____________________________________________ 

Adr.: _______________________________________________ 

Tlf.: ______________________  

Postnr.: ______________  Poststed:______________________ 

E-post: _____________________________________________ 

 

Fakturaadresse: ___________________________________________ 

Postnr.: __________________  Poststed: ______________________ 

Fakturaen skal merkes: ____________________________________ 

mailto:post@aldringoghelse.no
http://www.aldringoghelse.no/

