
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. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSLITTERATUR

Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut 7,5 hp
Palliative care and caring of elderly at end of life 7.5 cr

Version
Gäller fr.o.m. Gäller till

2018-07-01 2022-06-30

2022-07-01  - 

Kurskod OMA034

Kurslitteratur
Andershed, B., Ternestedt, B-M., Alvariza, A., Andersson, M., Benkel, I. (Senaste upplagan).
Palliativ vård: begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. sidor:
Valda delar av 555 sid.

Josefsson, K. Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer.. Stockholm:
Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Se aktuell länk i studiehandledning

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Hylen Ranhoff, A. (red) (Senaste upplagan). Geriatrisk
omvårdnad:God omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber. Pearson Education, Inc..
sidor: Valda delar ca 200 av 520 sidor

Tabloski, P A. (Senaste upplagan). Gerontological Nursing. Upper Saddle River, New Jersey:
Pearson Education, Inc. sidor: Valda delar ca 100 av 912 sidor

Ternestedt, B-M, Österlind, J, Henoch, I, & Andershed, B. (Senaste upplagan). De 6 S:n : en
modell för personcentrerad palliativ vård.. Lund: Studentlitteratur AB. . sidor: 221

Vetenskapliga artiklar á 100 sidor tillkommer

Referenslitteratur
Silfverberg, G. (Senaste upplagan). Hemmets vårdetik – om vård av äldre i livets slutskede.
Lund: Studentlitteratur AB.

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Wijk, H., Öhlén, J., Andersson, A-C., Andersson, Å…et al.,
(Red.) (Senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom
sjuksköterskans specialistområde. Lund: Studentlitteratur.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=OMA034&revisionId=4880&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=OMA034&revisionId=4880&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Palliativ+v%C3%A5rd+begrepp+och+perspektiv+i+teori+och+praktik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Tio+punkter+f%C3%B6r+en+god+och+s%C3%A4ker+hemsjukv%C3%A5rd+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+personer.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Geriatrisk+omv%C3%A5rdnad%3AGod+omsorg+till+den+%C3%A4ldre+patienten
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Geriatrisk+omv%C3%A5rdnad%3AGod+omsorg+till+den+%C3%A4ldre+patienten
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Gerontological+Nursing
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=De+6+S%3An+%3A+en+modell+f%C3%B6r+personcentrerad+palliativ+v%C3%A5rd.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=De+6+S%3An+%3A+en+modell+f%C3%B6r+personcentrerad+palliativ+v%C3%A5rd.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Hemmets+v%C3%A5rdetik+%E2%80%93+om+v%C3%A5rd+av+%C3%A4ldre+i+livets+slutskede
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Omv%C3%A5rdnad+p%C3%A5+avancerad+niv%C3%A5+-+k%C3%A4rnkompetenser+inom+sjuksk%C3%B6terskans+specialistomr%C3%A5de
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Omv%C3%A5rdnad+p%C3%A5+avancerad+niv%C3%A5+-+k%C3%A4rnkompetenser+inom+sjuksk%C3%B6terskans+specialistomr%C3%A5de

