
I kurshelheten  Den äldre människan i vården behandlas det naturliga åldrandet och den äldre 

människans sårbarhet och resurser samt fysiska och psykiska hälsa. 

I de fyra delkurserna fokuserar vi på det naturliga åldrandet och naturliga grundbehov, 

sjukdomsbilden ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv samt bedömning av patientens hälsobehov.  

Åldrande och gerontologiskt vårdarbete (5 sp) 

Den äldre människans sjukdomsbild, fysisk funktionsnedsättning (5 sp) 

Den äldre människans sjukdomsbild, psykisk funktionsnedsättning (5 sp) 

Bedömning av den geriatriska patientens hälsobehov (5 sp) 

Förkunskap: Gärna sjukskötarexamen eller YH examen eller närvårdarexamen med inriktning på 

äldreomsorg. 

Åldrande och gerontologiskt vårdarbete (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Syftet med kursen är att fördjupa kunskap om det naturliga åldrandet 

och tydliggöra den äldre människans sårbarhet och resurser samt visa på vikten av att värna om den 

äldres grundbehov. Vidare hur dessa kan beaktas utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv . Kursen 

förmedlar kunskap om den äldres livsvärld, gerontologi, gerontologiskt vårdarbete, personcentrerat 

förhållningssätt samt vårdvetenskap.  

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studerande kunna:   

- beskriva det naturliga åldrandet och visa på förståelse för personcentrerad omsorg,  

- Beskriva den äldre människan speciella särdrag för den grundläggande hälsan; nutrition och rörelse,   

- beskriva vad som avses med gerontologiskt vårdande,   

- ge exempel på hur den äldres resurser kan beaktas för att säkra delaktighet i vården,   

- beskriva centrala vårdvetenskapliga aspekt av betydelse för vården av den äldre människan. 

Den äldre människans sjukdomsbild, fysisk funktionsnedsättning (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Syftet med kursen är att fördjupa kunskap om vanliga geriatriska fysiska 

sjukdomstillstånd och diagnostisering och behandling. Vidare omfattar kursen kunskap i 

läkemedelsbehandling och risker för den äldre, gällande över-, underoch felbehandlingar samt risker 

för biverkningar. Kursen förmedlar också kunskap om evidensbaserade metoder för bedömning av 

tillstånd relaterade till den äldre människans sjukdom, hälsa och säkerhet.  

Lärandemål: Efter kursen skal studerande kunna:  

- beskriva den äldre människans fysiska sjukdomstillstånd och diagnoser,  

- beskriva risker och biverkningar med vanliga läkemedel i vården av äldre,  

- visa på kunskap och färdighet i att göra bedömningar kring äldre människans fysiska hälsa; 

näringstillstånd, risk för fall. 

Den äldre människans sjukdomsbild, psykisk funktionsnedsättning (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Syftet med kursen är att fördjupa kunskap om vanliga geriatriska psykiska 

sjukdomstillstånd så som depression och demenssjukdom samt diagnostisering och 

läkemedelsbehandling. Vidare omfattar kursen kunskap i risker för den äldre, gällande över-, under- 

och felbehandlingar samt risker för biverkningar. Kursen förmedlar också kunskap om 

evidensbaserade metoder för bedömning av tillstånd relaterade till den äldre människans psykiska, 

nedstämdhet, minnesstörningar, förvirringstillstånd.  

Lärandemål: Efter kursen skall studerande kunna:  

- Beskriva tecken, symtom och behandling av äldres depression.  

- Beskriva demenssjukdomars särdrag och förlopp  

- Visa på kunskap och färdighet i att göra bedömningar kring äldre människans psykiska hälsa; 

minnesproblem, nedstämdhet. 



- Ge exempel på, risker med ensamhet, isolering och brist på stimulans. -Visa på kunskap om vård 

handlingar som skapar trygghet och minskar oro. 

Bedömning av den geriatriska patientens hälsobehov (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Syftet med kursen är att ytterligare fördjupa kunskaper relevanta för den 

äldre människan i vården, utgående från ett helehetsperspektiv . Genom att ta del av en äldre 

persons livshistoria, sjukdomshistoria och vårdsituation kommer studerande att göra relevanta 

bedömningar med hjälp av samtal, observation och mätmetoder. Ge förslag på förändringar och 

förbättringar, samt beskriva en handlingsplan, åtgärd och uppföljning. Vidare kunna argumentera för 

sina val och beslut.  

Lärandemål: Efter kursen skall studerande kunna: 

- Presentera, muntligt och skriftligt, en fallstudie som berör en verklig äldre person.  

- Ge en helhetsbild av den äldre människans situation; resurser och sårbarhet/risker. 

- Beskriva aktuell problematik; näringstillstånd, läkemedelsbehandling, mm ensamhet, brist på 

stimulans, anhörigas betydelse.  

- Göra en helhetsbedömning, ge förslag och argumentera för sina val och beslut baserat på 

kurslitteratur samt ytterligare relevanta vetenskapliga artiklar. 


