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INBJUDAN TILL WORKSHOP 

 

“Challenges in cross-cultural neuropsychological assessment”. 
  

Neuropsykologisk utredning av personer med annan kulturell, språklig och 
akademisk bakgrund - vilka är utmaningarna och hur löser vi dem? 

 
 

 
 

T. Rune Nielsen, Neuropsychologist, Ph.D. 
Memory Clinic and Danish Dementia Research Centre; Department of Neurology, Neuroscience 

Centre, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet. 
 

Freys Hotell, vid Stockholm Central, måndag 14 mars 2016, 0900-1630. 
 
Workshopen hålls på engelska. 

 
PROGRAM 
0845-0900: Registrering 
0900-0920: Introduktion till tvärkulturell neuropsykologi 
0920-1015: Kulturens och skolgångens inflytande på kognitiva processer, IK och 
personlighet 
1015-1030: Kaffe 
1030-1200: Utmaningar vid tvärkulturell neuropsykologisk utredning (som t.ex. bruk av tolk). 
1200-1300: Lunch 
1300-1400: Introduktion till valda test ur European Cross-Cultural Neuropsychological Test 
Battery, CNTB 
1400-1415: Kaffe 
1415-1630: Gemensam diskussion av fall med tvärkulturella frågeställningar (genomgång av 
2-4 fall inklusive paus).  

                         
  

Pris: 2500:- + moms. I priset ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.  
Anmälan mailas till: info@elsewaaler.se senast 14e februari 2016. Vid anmälan ange namn, 
yrkestitel, arbetsplats och ort. Ange även önskemål om särskild kost (allergier, vegetarisk, annat). 
Anmälan är bindande. 
Eftersom dagen hålls i ett workshopformat är antalet deltagare begränsat. 
Arrangör: Waaler KBT & Neuropsykiatri AB. www.elsewaaler.se  
 

mailto:info@elsewaaler.se
http://www.elsewaaler.se/


Waaler KBT & Neuropsykiatri AB  

 
T. Rune Nielsen, neuropsykolog, PhD  
 
T. Rune Nielsen er neuropsykolog och har sedan 2008 forskat på problemställningar relaterade 
till neuropsykologi och etniske minoriteter. Senast var han verksam som post.doc. vid Nationalt 
Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, där han samtidig har varit projektledare för den 
danska delen av det 3-årige dansk-svenske EU-projekt Migrationsskole for demensomsorgen i Region 
Øresund. Dessutom ingår Rune i flera av Hukommelsesklinikkens (sv. Minnesklinikens) övriga 
forskningsprojekt, bl.a. epidemiologiska studier i Libanon.  
 
Runes egen forskning har primärt haft fokus på klinisk neuropsykologiska problemställningar, 
utmaningar och möjliga lösningar i samband med tvärkulturell kognitiv testning. Han er en del av 
skandinaviske och europeiska forskningsnätverk med fokus på demens bland etniske minoriteter, 
har publicerat flera vetenskapliga artiklar och andre publikationer om ämnet, och er en frekvent 
föredragshållare på konferenser och temadagar, såväl nationellt som internationellt. 
 
 


