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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Moment 1 Äldres sjukdomar och omvårdnad
1. visa fördjupad kunskap, självkännedom samt förmåga att bedöma behov av och planera,
leda och samordna omvårdnadsåtgärder, utföra undersökningar och behandlingar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna vid komplexa och långvariga sjukdomstillstånd hos äldre för att
tillgodose grundläggande mänskliga behov i relation till hälsoproblem och ohälsa
2. utifrån en helhetssyn på människan utvärdera föreslagna åtgärder samt kritiskt reflektera
över alternativa omvårdnadsåtgärder, undersökningar och behandlingar, hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder samt visa fördjupad förmåga att identifiera sitt egna behov av
ytterligare kunskap och fortlöpande utveckling av sin kompetens avseende komplexa
frågeställningar inom vård av äldre
3. visa fördjupad vårdpedagogisk förmåga i handledning och samtal med kolleger, patient och
närstående
4. förklara patofysiologi, identifiera symtom, redogöra, diskutera och värdera
omvårdnadsåtgärder utifrån en helhetssyn på människan såsom prevention, hälsopromotion,
utföra undersökningar och behandlingar och hur diagnos ställs vid vanligt förekommande
sjukdomar hos äldre med särskilt beaktande av etiska aspekter
5. med ett professionellt förhållningssätt bedöma, planera, genomföra och utvärdera
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omvårdnadsåtgärder i arbetet med äldre och deras närstående
 
Moment 2 Sjukdomslära och farmakologisk behandling
6. visa fördjupad kunskap och förmåga att förklara patofysiologi och behandlingar för såväl
patient, närstående som övrig vårdpersonal utifrån en helhetssyn på den äldre människan samt
identifiera och värdera symtom, värdera eventuella biverkningar för att kunna föreslå och
förskriva de läkemedel som ingår i förskrivningsrätten

Kursens innehåll Moment 1
- vanligt förekommande sjukdomar och hälsoproblem hos äldre såsom demenssjukdomar,
osteoporos, psykisk ohälsa, smärta och nutritionsproblematik.
- klinisk bedömning av den äldre och användandet av olika bedömningsinstrument
- prevention och hälsopromotion
- komplexa bedömningar inom en begränsad tidsram
 - evidensbaserade omvårdnadsåtgärder
 
Moment 2
- läkemedelsbehandling av äldre
- sjukdomslära anpassad till förskrivningsrätt för sjuksköterskor enligt gällande styrdokument

Undervisning Seminarier, metodövningar och föreläsningar

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

Examinationsform Skriftliga tentamina samt kliniska individuella examinationer. Aktivt deltagande vid
obligatoriska seminarier, klinisk undervisning samt genomförande av studieuppgifter.

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

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

Moment 
0010   Skriftlig individuell examinationsuppgift
(lärandemål 1-2)

2 hp Betyg: UV

0020   Skriftlig tentamen (lärandemål 1- 2 och 4) 3 hp Betyg: UV

0030   Examinationsseminarier och klinisk
examination (lärandemål 1-5)

2,5 hp Betyg: UG

0040   Skriftlig tentamen Förskrivningsrätt (lärandemål
6)

5 hp Betyg: UV

0050   Examinationsseminarier och klinisk
examination (lärandemål 5, 6)

2,5 hp Betyg: UG


