Inbjudan
från GR

RUDAS (Rowland Universal

Dementia Assessment Scale)
– ett mångkulturellt kognitivt test

RUDAS är ett multikulturellt kognitivt screeninginstrument som utvecklades i Australien

2004 och som används internationellt. RUDAS är minimalt påverkat av språk, kultur och
utbildningsnivå. Genom film och föreläsning kommer vi att introducera er i utförandet
och tolkningen av detta test, samt informera kring användandet av tolk. De kognitiva
tester som används vid minnesutredningar idag är anpassade för personer med
västerländsk kultur. RUDAS är ett mångkulturellt kognitivt test som kan användas vid
minnesutredning av personer med låg utbildningsnivå och/eller från annan kulturell
bakgrund. I förslaget för nationella riktlinjer för svensk demensvård har RUDAS prioritet
två.

RUDAS översattes till svenska 2013 med syfte att användas i en internationell studie,
CNTB (The European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery) där Minneskliniken
på Skånes Universitetssjukhus deltar, och används nu på Minneskliniken.
MÅLGRUPP: Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor med erfarenhet av och
kunskap om MMSE och vana att utreda minnessvikt/demenssjukdom.

Tisdag 13 mars 2018 kl 09–16. Se baksida för anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

RUDAS (Rowland Universal

Dementia Assessment Scale) –
ett mångkulturellt kognitivt test
INNEHÅLL

Under dagen kommer du få ökad kunskap om
olika demenssjukdomar, RUDAS i teori och praktik genom olika övningar. Hur man arbetar med
hjälp av tolk och säkerställer att tolken förstår sitt
uppdrag för att kunna genomföra screeningen.
Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du
lärt dig RUDAS och får praktisera metoden.

MER INFORMATION OM RUDAS

https://www.fightdementia.org.au/resources/RUDAS
Artikel om RUDAS (pdf) https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-demens/rudas-sys-review---naqvi--cmaj-2015-1.pdf

MEDVERKANDE

Sousan Sarfaraz, Silviasjuksjuksköterska SDF Askim–Frölunda–Högsbo och
utbildad utbildare vid Migrationsskolan för jämlik vård vid Minneskliniken,
Malmö universitetssjukhus.

TID OCH PLATS

Tisdag 13 mars 2018 kl 09.00–16.00. Registrering från kl. 08.30.
Plats centralt i Göteborg meddelas med bekräftelse som skickas ut
ca 10 dagar innan kursstart.

AVGIFT

För deltagare inom GRs medlemskommuner: 9 50 kr exkl. moms/deltagare.
För övriga deltagare: 1 200 kr exkl. moms/deltagare.
Förtäring och kursmaterial ingår.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 20 februari 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista 
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

UPPLYSNINGAR OCH TAR EMOT AKTUELL FRÅGA

Karin Westberg, 031-335 53 88, karin.westberg@grkom.se
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

