
Temadag tirsdag d. 24. maj i 
Social- og BeskæftigelsesPsykologisk Selskab (SBPS) 

 
om arbejdsmarkedsrettede udredninger af borgere med anden 

etnisk baggrund end dansk 

  
  
Underviser er Rune Nielsen, Neuropsykolog, ph.d. 

Rune har siden 2008 forsket i problemstillinger relateret til demens blandt etniske minoriteter, 

senest som post.doc. i Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, hvor han også 

indgår i flere af Hukommelsesklinikkens øvrige forskningsprojekter. Runes forskning har 

primært haft fokus på klinisk neuropsykologiske problemstilliner, overvejende udfordringer og 

mulige løsninger ift. tværkulturel kognitiv testning.  

 
Temadagens fokus:  
Hvordan forholder vi os bedst som psykologer, når vi bliver bedt om at lave udredninger af 

borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Hvilke udfordringer er det vigtigt, at vi er 

særligt opmærksomme på? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i vores "almindelige" 

testbatteri? Er non-verbale test f.eks. "kulturfri"? IQ og vurdering af dette på tværs af sprog, 

kultur og uddannelse vil desuden blive diskuteret. 
Temadagen vil være relevant for alle, som laver kognitive vurderinger på tværs af kultur og 

sprog inden for voksenområdet. 
Dagen indeholder ca. 4 timers forelæsning og gennemgang af tværkulturelle tests, efterfulgt af 

2 timers gennemgang og diskussion af cases. 
 
Hvis du har en case, du gerne vil have gennemgået kan du sende den senest 1/5 2016 til 

socidp@gmail.com att. Lene Kirkegaard. 
 
Praktisk: 

Temadagen afholdes tirsdag d. 24/5 2016 kl. 9 – 16 på Hotel Radisson, Claus Bergs gade 7, 

5000 Odense C. 
 
Pris for medlemmer af SBPS 1250 kr. Pris for øvrige 1500 kr. Tilmelding til arrangementet og 

samtidig indmeldelse i selskabet 1350 kr. Prisen inkluderer forplejning og lokaleleje. Tilmelding 

gerne så hurtigt som muligt og senest 11/5 2016. 
 
Tilmelding sker ved at sende mail til socidp@gmail.com og indbetale kursusgebyret på 

kontonr. 0400 4020024009 i Lån og Spar Bank. 
Bemærk at tilmelding først er gældende, når betalingen er registreret.  

Vigtigt: Husk at oplyse dit fulde navn samt om du er medlem af hhv. SBPS og Dansk Psykolog 

Forening (også medlemsnr) – dette både på mail og ved indbetaling. 
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