
 
 
 

 

INVITASJON TIL KURS 

 

Kognitiv svikt og demens hos  

personer med minoritetsbakgrunn 
 

 

 

 

Oslo Kongressenter 

 9. november 2022 
 

 

 



 
 
 

Kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn 

Antall eldre med minoritetsbakgrunn vil øke vesentlig de nærmeste årene, og er en gruppe helse- og 

omsorgspersonell må være forberedte på å møte oftere – og dermed bør ha mer kompetanse om. 

Det gjelder ikke minst personer med minoritetsbakgrunn med mistanke om demens. 

Hovedfokus på dette kurset vil være på utredning av kognitiv svikt og demens hos personer med 

minoritetsbakgrunn – spesielt i de tilfeller der lavt utdanningsnivå, reduserte norskspråklige 

ferdigheter og/eller personens kulturbakgrunn kan skape utfordringer i utredningen og kreve 

tilpasninger, for eksempel gjennom bruk av tolk og valg av kognitive tester. På kurset gjennomgås 

sentrale aspekter ved demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn, aktuelle 

undersøkelsesmetoder og tester, sentrale aspekter ved vurdering av testresultater, samt oppfølging 

etter diagnose.  

Kurset vil i tillegg gi en introduksjon til kognitiv svikt og demens hos personer med 

minoritetsbakgrunn, og betydningen av individuell tilrettelegging og familieperspektiv. 

 

Praktisk informasjon: 

Sted: Oslo kongressenter, Sal D, Folkets hus, Youngsgate 11, Oslo. 

Dato: Onsdag 9. november 2022 

Timetall: 7,5  

Pris:  2 400 kr (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te) 

Målgruppe: Helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten som arbeider med utredning og oppfølging 

av kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for: 

• legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- 

og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi, psykiatri og 

samfunnsmedisin  

• spesialitetene i klinisk psykologi, og klinisk sykepleie  

Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter 

gjennomgått kurs 

Ansvarlig: Nasjonalt senter for aldring og helse 

Påmeldingsfrist 7. oktober 2022 

Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser 

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser


 
 

 
PROGRAM 

 

Kognitiv svikt og demens hos  

personer med minoritetsbakgrunn 

onsdag 9. november 2022,  

Oslo kongressenter, Sal D 
 

 

 Kl. 08.00-08.30 Registrering, kaffe/te 

 

Kl. 08.30-08.40 Velkommen  

v/kursansvarlig Jørgen Wagle, Nasjonalt senter for aldring og helse 

  

Kl. 08.40-09.40 Kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn – 

individuell tilrettelegging og familieperspektiv 

Psykologspesialist/forsker Reidun Ingebretsen, NOVA, Oslo Met 
  

Kl. 09.40-09.55 Pause 

 

Kl. 09.55-12.00 
 

Utredning av kognitiv svikt og demens hos personer med 

minoritetsbakgrunn.  

• Kognitiv testing hos innvandrere med varierende utdanningsnivå og 

norskkunnskaper. Hva er viktig å ta hensyn til i konsultasjonen?  

• Bruk av tolk 

• Gjennomgang av kognitive tester, inkl  

o RUDAS  

o Multicultural Cognitive Examination (MCE)  

o The European Cross-Cultural Neuropsychological Test 

Battery (CNTB) 
 

Overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo 

Universitetssykehus HF  
 

Kl. 12.00-13.00 LUNSJ 
 

Kl. 13.00-15.15 
 

Tema fortsetter 

 

Kl. 15.15-15.30 Pause 
 

Kl. 15.30-16.30 
 

Oppfølging av personer med minoritetsbakgrunn med demens.  

• Hva er spesielt med oppfølging av denne gruppa? 

• Pårørendearbeid  

Demenskoordinator /sykepleier Mona Bekkhus-Wetterberg, Ås kommune 
  

 

                             Med forbehold om endringer i programmet  



 
 

 

Påmeldingsinformasjon:              

 

Kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn 

 

Sted:  Oslo Kongressenter, Sal D, Folkets hus, Youngsgate 11, Oslo 

Dato:  9. november, 2022 

Pris:   2400,-  

 

Nettpåmelding:  https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/kognitiv-svikt-

hos-personer-med-innvandrerbakgrunn 

Påmeldingsfrist: 7.oktober 2022 

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. Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst. 

 

https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/kognitiv-svikt-hos-personer-med-innvandrerbakgrunn
https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/kognitiv-svikt-hos-personer-med-innvandrerbakgrunn

