
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. jämföra olika teorier och forskning om åldrande, visa fördjupad förmåga att analysera samt
bedöma hur synen på åldrande kan påverka utformningen av omvårdnad för äldre avseende
hälsa, hälsoproblem och ohälsa med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
2. visa fördjupad kunskap, självkännedom och empati samt förmåga att beskriva och diskutera
begrepp så som person-centrerad omvårdnad, transkulturell omvårdnad, socioekonomi,
gender, ålderism, missbruk och sexualitet, utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt
relatera dessa till sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen och utvecklandet av den egna kompetensen
3. visa fördjupad kunskap och förmåga att självständigt bedöma och observera komplexa
behov av vård och rehabilitering, planera preventiva åtgärder, utföra undersökningar och
behandlingar, leda och samordna omvårdnadsåtgärder samt visa vårdpedagogisk förmåga med
att stödja äldre och dess närstående till ett gott åldrande, såväl fysiskt som psykiskt, med
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och utvecklandet av den egna kompetensen
4. visa fördjupad kunskap och förmåga att kritiskt bearbeta och jämföra forskning om äldres
hälsa, hälsoproblem och ohälsa i relation till omvårdnad samt diskutera sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
5. med ett professionellt förhållningssätt bedöma, planera, genomföra och utvärdera
omvårdnadsåtgärder i arbetet med äldre och deras närstående
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll - teorier om åldrandet
- begrepp inom gerontologi
- att vara äldre i samhället
- person-centrerad omvårdnad,  transkulturell omvårdnad, socioekonomisk bakgrund, gender,
ålderism, missbruk och sexualitet
- verksamhetsförlagd utbildning inom äldre sjuksköterskans ansvarsområde
- att åldras i ett livsloppsperspektiv
- prevention och hälsopromotion
- klinisk bedömning av äldre personers hälsotillstånd i olika livssituationer, inkluderat livets
slutskede ur ett hälsofrämjande och omvårdnadsperspektiv
- kliniska bedömningsmetoder och dialog med den äldre om dennes hälsotillstånd

Undervisning Seminarier och föreläsningar

Förkunskaper Akademisk yrkesexamen för sjuksköterska på kandidatnivå
Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras 

Examinationsform Skriftlig tentamen samt klinisk individuell examination. Aktivt deltagande vid obligatoriska
seminarier samt genomförande av studieuppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle
och ytterligare två examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student
som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd
och nytt examinationstillfälle nästa kursomgång

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 1) i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning
vård av äldre. För information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om
obligatorisk närvaro hänvisas till studiehandledningen. 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010    Individuell skriftlig hemtentamen 3 hp Betyg: UV

0020   Klinisk examination 2 hp Betyg: UG

0030   Muntlig gruppexamination 1 hp Betyg: UG

0040   Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp Betyg: UV


