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Välkommen! 
Vidareutbildning inom demensområdet kommer att ge dig ett fördjupat förhållningssätt för att 

möta personen med demenssjukdom på allra bästa sätt! Du är en mycket viktig del i dagens 

och morgondagens vård och omsorg för personen med demenssjukdom.  

 

I Sverige beräknas mellan 130 000–150 000 ha en demenssjukdom. Statistik visar att 20 000–

52 000 kommer att insjukna i demenssjukdom varje år i Sverige. År 2030 beräknas 180 000–

190 000 personer att ha en demenssjukdom i Sverige. Siffrorna för 2030 utgår från att dagens 

befolkningsprognoser stämmer och att inte förebyggande åtgärder eller nya 

behandlingsmetoder påverkar detta (Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom, 2017).  

 

Ansvarig för yrkeshögskoleutbildningen demensspecialiserad undersköterska är 

utbildningsledare/lärare Annelie Svensson. I detta dokument kommer du att få viktig 

information kring utbildningen, men även i nedanstående filmlänk eller genom att använd 

QR-koden: 

https://s3m.io/YcXsz  

 

 
 

 
Annelie Svensson och Annetthe Dahlberg 

 

På grund av covid-19 kommer den första inplanerade närträffen genomföras digitalt på 

distans. Du kommer sedan kontinuerligt bli informerad vad som gäller kring övriga planerade 

närträffar. De angivna datumen och tiderna för närträffarna hittar du i slutet av detta 

dokument. Under den här Digitala Närträffen kommer vi att använda Zoom. Zoom är ett 

verktyg för distansundervisning. Zoom ger möjlighet att skapa onlinemöten, som liknar en 

vanlig lärsituation i fysisk miljö. Du kommer att kunna följa föreläsningar och du kommer att 

kunna delta i gruppdiskussioner i mindre grupper (s.k. break out rooms). Det finns även 

möjlighet att interagera och ställa frågor via chatt. 

 

https://s3m.io/YcXsz
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Oavsett om vi möts på en verklig närträff eller inte så är det viktigt att visa respekt och 

använda ett vänligt språk. Vi som ansvariga lärare i kursen kommer att dela vår skärm, dvs. 

visa t.ex. olika dokument och PowerPoint-presentationer. Om du som studerande skulle vilja 

dela din skärm för att visa material så behöver du fråga kursansvariga lärare först. Zoom har 

även vissa funktioner för inspelning, men för att göra detta måste samtliga deltagare godkänna 

detta. Tänk på att du inte får ta foto på någons bild under mötet. Du får inte dela med dig av 

länkar till personer som inte ska delta i mötet. Du får heller inte dela med dig av skärmdumpar 

från mötet.  

Ännu en gång: Varmt välkommen! 
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Instruktion inför Digital Närträff i Zoom 
 

Innan den Digitala Närträffen vill vi att du läser igenom följande instruktioner noga 
https://skovde.se/barn--utbildning/Vuxenutbildning/digitala-verktyg-for-elever/zoom/ 

 

Det är viktigt att du i god tid innan föreläsningen har kontrollerat att bild och ljud 

fungerar på din dator!  

Föreläsningarna i Zoom öppnas senast 5 minuter innan varje pass börjar. Om en Zoom-länk 

inte fungerar, kontrollera i V-klass om det finns en nyhet om förändring av länken. 

 

Under föreläsningarna ska du ”tysta” din mikrofon genom att klicka på mikrofonen i vänstra 

hörnet så att det blir ett rött streck över den: 

 

 
 

Har ni frågor till föreläsaren under föreläsningen så klicka på ”Chat” och skriv er fråga där. 

Om ni klickar på ”participants” (deltagare) har ni även möjlighet att ”räcka upp handen”, säga 

ja eller nej eller ge föreläsaren ”tummen upp”. 

 

 
 

 

Lathund för att ladda ner Zoom till ipad/padda för studerande hittar du här: 
https://skovde.se/globalassets/_2019/barn--utbildning/zoom_login.pdf 

 

För att delta i mötet klicka på zoom-länken nedan 

https://zoom.us/j/8366934232?pwd=eUxNSXNEMTM3c3pORWRrRHZuOGNrZz09 

För dig som önskar så är du välkommen att testa zoomlänken måndagen den 30 augusti klockan 

10.00-11.00 samt klockan 18.00-19.00. Då har du även möjlighet att ställa frågor till 

kursansvariga lärare/utbildningsledare. Om du har problem med zoomlänken tar du 

telefonkontakt med Annelie Svensson, telefon 072-501 86 38.  

 

  

https://skovde.se/barn--utbildning/Vuxenutbildning/digitala-verktyg-for-elever/zoom/
https://skovde.se/globalassets/_2019/barn--utbildning/zoom_login.pdf
https://zoom.us/j/8366934232?pwd=eUxNSXNEMTM3c3pORWRrRHZuOGNrZz09
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Utbildningen genomförs på distans med närträffar 

Utbildningen demensspecialiserad undersköterska bedrivs på halvfart distans (20 

timmar/vecka). Detta gör det möjligt för dig, att till viss del kombinera studier med arbete. 

Det krävs att du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och kan arbeta självständigt. Kraven 

på en distansutbildning är lika höga som på en reguljär utbildning.  

 

Lärplattform 

Skövde Yrkeshögskola använder sig av lärplattformen Vklass. En lärplattform är en virtuell 

byggnad. I lärplattformen Vklass kan studerande och lärare samarbeta och kommunicera. Du 

som studerande förutsätts ha datakunskaper och ha regelbunden aktivitet på lärplattformen. Vi 

använder oss också av mail- och telefonkontakt. Vi använder även Microsoft Teams och 

Zoom, som båda är digitala distansverktyg, vilket gör det möjligt att samtala i grupp med bild. 

Under den första närträffen kommer du att få en introduktion i lärplattformen. I anslutning till 

kursstart kommer du att få inloggningsuppgifter till lärplattformen Vklass. Detta skickas till 

den mejladress, som du angett i din ansökan till utbildningen. 

 

Upplägg och studiegrupper 
Du kommer att placeras i en studiegrupp. En studiegrupp ger möjlighet till ett stöd i lärandet, 

den ger också möjlighet för att reflektera och lösa uppgifter tillsammans. Utbildningen består 

av sju kurser (dessa kurser presenteras längre fram i dokumentet). Till varje kurs finns en 

studiehandledning med kursplan, kursplanering, litteraturlista och studieuppgifter. De olika 

kurserna i utbildningen har en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt att du 

följer kursplaneringen. Kursutvärderingar genomförs i samband med respektive kursavslut. 

 

Lärande i arbete (LIA) 

Under din studietid kommer du att genomföra kurs Lärande i arbete (LIA) vid ett tillfälle. 

LIA:n är kopplad till de teoretiska delarna i utbildningen. Perioden pågår under 8 veckor på 

halvfart, så det finns möjlighet att arbeta samtidigt. Utbildningsanordnaren kommer att 

organisera LIA-placeringarna och försöker så gott det går att tillgodose dina önskemål. LIA-

platserna sker på olika verksamheter inom demensområdet. Du kommer att tilldelas en 

placering inom demensområdet i ditt närområde. Resekostnader under LIA bekostar du själv. 

 

Särskilt pedagogiskt stöd 

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 

behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildnings-

anordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva 

särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Annelie Svensson (se 

kontaktinformation) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. 

Utifrån detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 

 

Litteratur 

Kurslitteratur för kursen Demenssjukdomar samt kursen Personcentrerad vård och omsorg, 

etik och värdegrund hittar du på nästa sida. Det är viktigt att du införskaffar denna litteratur så 

snart som möjligt. Litteraturen bekostar du själv. En del av litteraturen kommer du att 

använda till fler kurser under utbildningen. 
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Kurs: Demenssjukdomar, 20 Yhp 

Obligatorisk kurslitteratur: 

 

Edberg, A-K. (red.). (2020). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.  

(Kapitel 5, 13 och 17). 

 

Hejlskov Elvén, B., Agger, C. och Ljungmann, I. (2015). Beteendeproblem i äldrevården. Att 

förstå och möta. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Skog, M. (2019). Detta är DEMENS. Fakta om en folksjukdom. Stockholm: Gothia  

Fortbildning. 

 

Wadensten, B. (2010). Det naturliga åldrandet. Om vägen till gerotranscendens. Malmö: 

Vårdförlaget. 

 

 

 

Internetkällor/artiklar tillkommer 

 

 

Kurs: Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund, 60 Yhp 

Obligatorisk kurslitteratur: 
 
Edberg, A-K. (red.). (2020). Att möta personer med demenssjukdom. Lund: Studentlitteratur.  

Skog, M. (2019). Detta är DEMENS. Fakta om en folksjukdom. Stockholm: Gothia 

Fortbildning. 

 

 

 

Internetkällor/artiklar tillkommer 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer 
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Studieuppgifter vecka 35–36 
Under hösten 2021 kommer du att läsa kurs Demenssjukdomar och kurs Personcentrerad vård 

och omsorg, etik och värdegrund. Dessa kurser pågår parallellt under hösten. Kurs 

Demenssjukdomar avslutas 24 december 2021.  

 

Uppgift ”Presentera dig” 

Börja med att presentera dig själv! Denna presentation gör du på max en PowerPoint-bild. 

Förutom ditt för- och efternamn kan din presentation innehålla t.ex. bostadsort, 

yrkesbakgrund och intressen. Lägg gärna in ett foto på dig själv. Mejla in presentation till 

utbildningsledare/lärare Annelie Svensson (annelie.svensson@skovde.se) senast v. 35, söndag 

den 5/9. Du kommer att få presentera dig själv vid närträffen utifrån din PowerPoint-bild, 

cirka två minuter. Din PowerPoint-bild visas då i helkass. Kursansvariga lärare kommer sedan 

att lägga ut presentationerna på lärplattformen. 

 

Studieuppgift i kurs Demenssjukdomar 
Den första studieuppgiften i kursen Demenssjukdomar hittar du på sidan 6–7 i detta 

dokument. Denna uppgift ska lämnas in på lärplattformen Vklass senast vecka 37, söndag 

19/9. Om du får problem med att lämna in i inlämningen på Vklass, så mejlar du uppgiften till 

annelie.svensson@skovde.se 

 

Studieuppgift i kurs Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 
Den första studieuppgiften i kursen Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 

hittar du på sidan 8 i detta dokument. Denna uppgift ska redovisas på den första näträffen 

vecka 37.  
  

mailto:annelie.svensson@skovde.se
mailto:annelie.svensson@skovde.se
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Kurs Demenssjukdomar 
Studieuppgift 1 

Gerontologi och gerotranscendens 

Syfte och mål 

Den studerande ska få fördjupade kunskaper i gerontologi och gerotranscendens. 

 

 

1a Gerontologi 
 

 

Inledning 
Gerontologi handlar om människans åldrande. Det är viktigt att du har kunskap om det friska 

normala åldrandet. Åldrandet är inte samma sak som sjukdom. 

 

Uppgift 
Börja med att se Powerpoint-presentationen om gerontologi på nedanstående länk 

https://s3m.io/oZBhb  

Se följande filmer med docent Marie Ernsth Bravell "Det naturliga åldrandet - Senior alert". 

(Del 1 och del 2). Du hittar filmerna på nedanstående länkar eller genom att använda         

QR-koderna. 

Del 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=liKU6j6ZrPE eller använd QR-koden 

 

 

 

 

Del 2 

https://www.youtube.com/watch?v=7_0tgdi4ijY&t=8s eller använd QR-koden 

 

 

 

 

 

• Gerontologi är läran om den friska ålderdomen. Beskriv utförligt vad som händer i 

kroppens organ vid åldrandet? 

• Hur kan den friska ålderdomen påverka det dagliga livet för personen? 

Ge exempel. 

 

Inlämning 
Individuell skriftlig inlämning, cirka 2 sidor 

https://s3m.io/oZBhb
https://www.youtube.com/watch?v=liKU6j6ZrPE
https://www.youtube.com/watch?v=7_0tgdi4ijY&t=8s
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1b Gerotranscendens 
 

Läs  
Wadensten, B. (2010). Det naturliga åldrandet. Om vägen till gerotranscendens. Malmö: 

Vårdförlaget. 

 

Inledning 
Gerotranscendens kan beskrivas som det goda åldrandet. Det är en positiv utvecklingsprocess 

för att äldre ska kunna nå vishet. Det är viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap 

kring bemötandet av äldre för att kunna stödja den äldre personen för att nå gerotranscendens. 

 

Uppgift 
Se nedanstående två filmer, genom att använda länkarna eller QR-koderna. I filmerna blir du 

introducerad i teorin om gerotranscendens. 

 

Film om Gerotranscendens del 1  https://s3m.io/j4AuP  

 

 
 

Film om Gerotranscendens del 2 https://s3m.io/mwBM3  

 

 
 

 

• Redogör utförligt för vad gerotranscendens innebär. 

• Redogör för riktlinjerna som främjar gerotranscendens. Riktlinjerna är uppdelade i tre 

olika områden (individuella, aktiviteter och organisatoriska aspekter). 

• Reflektera över på vilket sätt gerotranscendens kan användas inom vård och omsorg 

vid demenssjukdom 

 

 

Inlämning 
Individuell skriftlig inlämning, cirka 2 sidor 
 

 

 
  

https://s3m.io/j4AuP
https://s3m.io/mwBM3
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Kurs Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 

Studieuppgift 1 

Etiska begrepp och värdegrundsfrågor inom demensområdet kopplat till styrdokument 

och diskrimineringsgrunder 

Syfte och mål: 
Den studerande ska ha fördjupade kunskaper och färdigheter om etiska begrepp och 

värdegrundsfrågor inom demensområdet kopplat till styrdokument och 

diskrimineringsgrunder 

 
Inledning 

Ordet dilemma kommer från grekiskan och betyder svår situation. Ett etiskt dilemma 

kännetecknas av att det finns motstridiga moraliska krav och klara uppenbara lösningar 

saknas. Vård- och omsorgspersonal kommer ofta i kontakt med etiska frågeställningar eller 

etiska dilemman.  

 
Uppgift 

Den här uppgiften är indelat i fyra delar, del A, del B, del C samt del D. 
 

 
Del A: Etiskt dilemma 

Välj ett etiskt avidentifierat dilemma från ditt verksamhetsområde. Beskriv ditt valda 

dilemma. Hur hanterades dilemmat? Vilka reflektioner fördes? Ditt etiska dilemma kommer  

du att få presentera för din studiegrupp vid första närträffen. Skriv gärna ner stödanteckningar  

och ta med dig.  

 
Redovisning 

Muntlig presentation i studiegrupp vid första närträffen. 

Om du inte kan närvara vid närträffen gör du en skriftlig inlämning på lärplattformen 
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Program för Digital Närträff vecka 37 (måndag och tisdag)* 
 

Länk till den Digitala Närträffens dagar: 

Zoom-länken 

https://zoom.us/j/8366934232?pwd=eUxNSXNEMTM3c3pORWRrRHZuOGNrZz09 

 

Måndag 13 september, klockan 9.00–16.00 

Tid Vad? Var? 

9.00 Välkommen och upprop! 

Presentation och information om 

Yrkeshögskoleutbildningen 

Demensspecialiserad undersköterska 

Information: studeranderepresentant 

 

Presentation i studiegruppen 

Förväntningar på utbildningen/studiegruppen 

Förslag på studeranderepresentant 

  

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 

 

 Kursintroduktion 

Studiehandledning: Kurs Demenssjukdomar 

Studiehandledning: Kurs Personcentrerad 

vård och omsorg, etik och värdegrund 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 LUNCH  

13.00 Återsamling 

Information LIA, Personcentrerat 

förhållningssätt inom demensområdet 

(Önskemål kring LIA) 

 

Redovisning i studiegruppen, kurs 

Personcentrerad vård och omsorg, etik och 

värdegrund, studieuppgift 1, del A: Etiskt 

dilemma 

 

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 
 
 

 

 
 

 

14.45 Återsamling och återkoppling av 

redovisningen 

 

Föreläsning: ”Etik och etiska 

beslutsmodeller” (24.24 min) 

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 
 

Se filmen på länken 

https://s3m.io/hfKtl  

 

 Återsamling och återkoppling av 

föreläsningen. 

 

 

 

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 
 

 

 

https://zoom.us/j/8366934232?pwd=eUxNSXNEMTM3c3pORWRrRHZuOGNrZz09
https://s3m.io/hfKtl
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Tisdag 14 september, klockan 9.00–16.00  

Tid Vad? Var? 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

Se filmerna 

Information om Skövde Yrkeshögskola och 

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) (25.34 

min) 

 

Likabehandlingsplan (8.52 min) 

 

 

Välkommen och upprop! 

Återkoppling och frågor från gårdagen 

Sekretess och publicering av bilder  

 

Information om skrivmall för 

inlämningsuppgifter 

 

Se filmen 

https://s3m.io/t5dl3 

 

 

 

Se filmen 

https://s3m.io/Rs0En 

 

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 
 

10.30 Föreläsning: ”Demenssjukdomar” 

 

Introduktion (2.35 min) 

 

 

Demenssjukdomar (36.40 min) 

 

 

Demensutredning (11.59 min) 

 

 

Läkemedel vid demenssjukdom (10.24 min) 

Se filmerna 

 

Introduktion 

https://s3m.io/UBk1j  

 

Demenssjukdomar 

https://s3m.io/TgEC0  

 

Demensutredning 

https://s3m.io/8NQRm 

 

Läkemedel vid 

demenssjukdom 

https://s3m.io/9ubOR   

 

12.00-13.00 LUNCH  

13.00 Återsamling och diskussion kring föreläsningen 

Demenssjukdomar 

 

Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 
 

13.30 Skriva och referera del 1 - 3 

Del 1 (13.38 min) 

Del 2 (11.43 min) 

Del 3 (14.43 min) 

 

Se filmerna 

https://s3m.io/nVugJ 

https://s3m.io/sRzPk 

https://s3m.io/kvgiW  

 

14.30 Introduktion till lärplattformen (45.08 min) Se filmen 

https://s3m.io/zmpUG  

 

15.30 Avslut och möjlighet för frågor Gå in på Zoom-länken 

(gulmarkerad ovan) 

 
 

  

https://s3m.io/t5dl3
https://s3m.io/Rs0En
https://s3m.io/UBk1j
https://s3m.io/TgEC0
https://s3m.io/8NQRm
https://s3m.io/9ubOR
https://s3m.io/nVugJ
https://s3m.io/sRzPk
https://s3m.io/kvgiW
https://s3m.io/zmpUG
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Länkar till föreläsningen om ”Demenssjukdomar”: 

Se del 1 och 2 av filmerna MMSE. Del 1: 6.30 Del 2: 5.34 

https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/skalor-checklistor/skalor-mmse-klocktest-rudas-

moca/mmse-sr-instruktionsfilmer 

 

Film RUDAS 15.05 

https://players.brightcove.net/3193745440001/default_default/index.html?videoId=5662228483001 

 

RUDAS Manual 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-

demens/migrationsskolan/rudas---s-test-svenska-20171213.pdf 

  

https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/skalor-checklistor/skalor-mmse-klocktest-rudas-moca/mmse-sr-instruktionsfilmer
https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/skalor-checklistor/skalor-mmse-klocktest-rudas-moca/mmse-sr-instruktionsfilmer
https://players.brightcove.net/3193745440001/default_default/index.html?videoId=5662228483001
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-demens/migrationsskolan/rudas---s-test-svenska-20171213.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-demens/migrationsskolan/rudas---s-test-svenska-20171213.pdf
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Kontaktuppgifter 
 

Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 

Joakim Wetterskog 

Tel: 0500 - 49 77 06 Mail: joakim.wetterskog@skovde.se 

 

Utbildningsledare och lärare 

Annelie Svensson 

Tel: 072 501 86 38  Mail annelie.svensson@skovde.se 

 

 

 
  

mailto:joakim.wetterskog@skovde.se
mailto:annelie.svensson@skovde.se


14 
 

Studietider och tider för närträffar 
Yrkeshögskoleutbildningen demensspecialiserad undersköterska 8 
 

Den totala studietiden: 2021-08-30 --- 2023-06-02  

 

Hösten 2021 

Kursstart: v.35, måndag 2021-08-30 

Kursslut:  v.2, fredag 2022-01-14 

 

Närträffar: måndag & tisdag 
Vecka Veckodag 

37 Måndag 

Tisdag 

42 Måndag 

Tisdag 

48 

 

Måndag 

Tisdag 

 

Våren 2022 

Kursstart:  v.3, måndag 2022-01-17 

Kursslut: v.22, fredag 2022-06-03 

 

Närträffar: måndag & tisdag 
Vecka Veckodag 

2 Måndag 

Tisdag 

17 Måndag 

Tisdag 

 

LIA: v. 3–10 (halvfart) 

 

Hösten 2022 

Kursstart: v.35, måndag 2022-08-29 

Kursslut: v.2, fredag 2023-01-13 

 

Närträffar: måndag & tisdag 
Vecka Veckodag 

36 Måndag 

Tisdag 

46 Måndag 

Tisdag 

 

 

Våren 2023 

Kursstart: v.3, måndag 2023-01-16 

Kursslut: v.22, fredag 2023-06-02 

 

Närträffar: måndag & tisdag 
Vecka Veckodag 

5 Måndag 

Tisdag 

21 Måndag 

Tisdag 
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Kursbeskrivning Yrkeshögskoleutbildningen demensspecialiserad 

undersköterska 
 

I utbildningen ingår sju kurser 

• Demenssjukdomar (20 Yhp) 

• Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund (60 Yhp) 

• LIA, Personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet, (20 Yhp) 

• Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, (40 Yhp) 

• Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet (20 Yhp) 

• Kvalitet och utveckling inom demensområdet, (20 Yhp) 

• Examensarbete inom demensområdet (20 Yhp) 

 

1 vecka heltidsstudier motsvarar 5 Yrkeshögskolepoäng (Yhp) 

 

 

Kurs Demenssjukdomar 

Yh-poäng: 20 

 

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i gerontologi och 

gerotranscendens. Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om demenssjukdomar, 

symtom och behandling. Kursen ska även ge den studerande kunskaper om demensutredning. 

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter om beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Kursen ska också ge den studerande 

kunskaper och färdigheter om demenssjukdomens konsekvenser utifrån individ, familj och 

samhälle. 

 

 

Kurs: Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 

Yh-poäng: 60 

 

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter om 

personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom relaterat till 

styrdokument. Kursen ska även att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter 

om etiska begrepp och värdegrundsfrågor inom demensområdet kopplat till styrdokument och 

diskrimineringsgrunder. Den studerande ska ha fördjupade kunskaper om anhörigstöd och 

förståelse för anhörigas situation samt den anhöriges relation till personen med 

demenssjukdom. Den studerande ska ha kunskap om kvalitetsregister inom demensområdet. 

Kursen ska ge den studerande kunskaper och förståelse om psykisk ohälsa för personen med 

demenssjukdom. Den studerande ska ha fördjupad kunskap och förståelse för 

diskrimineringsgrundernas betydelse för personer med demenssjukdom utifrån en 

personscentrerad vård och omsorg. Den studerande ska ha fördjupad kunskap och förståelse 

om palliativ vårdfilosofi vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom. 

 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
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Kurs: LIA – Personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet 

Yh-poäng: 20 

 

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper i/om 

personcentrerad vård och omsorg i mötet med personen med demenssjukdom. Den studerande 

ska även visa fördjupad praktisk tillämpning av personcentrerad vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom. Kursen ska göra den studerande uppmärksam på förbättringsområden 

för personer med demenssjukdom utifrån personcentrerad vård och omsorg inför kommande 

examensarbete inom demensområdet. Kursen ska ge den studerande kompetens att genomföra 

aktiverande åtgärder utifrån en personcentrerad vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom. 

 

 

Kurs: Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 

Yh-poäng: 40 

 

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper om miljön och 

hemmets betydelse för ett värdigt liv och välbefinnande för personen med demenssjukdom. 

Kursen ska även ge den studerande fördjupade färdigheter om personcentrerad vård och 

omsorg utifrån ett funktionsbevarande förhållningssätt för personer med demenssjukdom. 

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om miljöns betydelse vid 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Kursen ska ge den 

studerande fördjupade färdigheter om tydliggörande miljö och dess betydelse för personer 

med demenssjukdom. Kursen ska ge kunskap om välfärdsteknologins användbarhet inom 

demensområdet. 

 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 

 

 

Kurs: Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 

Yh-poäng 20 

 

Kursens mål och syfte är att ge fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder inom 

området ledarskap relaterat till vård och omsorg. Kursen har som syfte och mål att ge 

fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder inom området handledning för vård- 

och omsorgspersonal inom demensområdet. Kursen ska ge fördjupade kunskaper och 

färdigheter om kommunikationens betydelse för att handleda vård- och omsorgspersonal inom 

demensområdet. Kursen ska ge kunskap och färdigheter om betydelsen av ett 

multiprofessionellt teambaserat arbetssätt för att bidra till ett helhetsperspektiv för personen 

med demenssjukdom. 
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Kurs: Kvalitet och utveckling inom demensområdet 

Yh-poäng: 20 

 

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om 

evidensbaserad praktik för att kunna arbeta med kvalitet och utveckling inom demensområdet. 

Kursen ska ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna ta del av det aktuella 

forskningsläget inom demensområdet. Kursen ger kunskap om kvalitetsbegrepp och metoder 

för kvalitetsutveckling inom demensområdet. 

Kursen ska ge färdigheter i att arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ge fördjupade 

färdigheter i att reflektera och värdera den egna arbetsinsatsen inom demensområdet. 

 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 

 

 

Kurs: Examensarbete inom demensområdet 

Yh-poäng: 20 

 

Syfte och mål med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra ett 

examensarbete. Kursen ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i valt demensområde. 

Kursen ger kunskap i att formulera ett förslag (syfte) på kvalitets- och utvecklingsprojekt för 

personer med demenssjukdom. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter för att inhämta 

kunskap från flera källor med ett källkritiskt resonemang. Den studerande sammanställer, 

bearbetar, reflekterar och redovisar examensarbetet på ett systematiskt sätt (muntligt och 

skriftligt). I examensarbetet ska den studerande visa fördjupade kunskaper och färdigheter om 

demenssjukdomar utifrån en personcentrerad vård och omsorg, och ge förslag på ett 

genomförande av ett kvalitets- och utvecklingsprojekt. Examensarbetet innehåller även ett 

skriftligt opponentskap på en annan studerandes examensarbete. 
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Instruktioner för inloggning till Vklass för studerande vid Skövde 

Yrkeshögskola 
 

Du loggar in via adressen: www.skovde.se/vklass 

Vklass är inte helt kompatibelt med Internet Explorer. Använd en annan 

webbläsare, t.ex. Chrome eller Edge. 

 

Välj Inloggning för elever och personal

Följande bild kommer upp där du fyller i användarnamn och lösenord till

höger: 

 

http://www.skovde.se/vklass
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Användarnamn och lösenord 

Användarnamnet består av de två första bokstäverna i förnamnet, de två 

första bokstäverna i efternamnet (utan prickar över å,ä,ö) + månad och dag 

då du är född följt av @skovde.se. 

Exempel: Om du heter Åsa Fransson och är född 23 april så är ditt användarnamn 

asfr0423@skovde.se 

Innan kursstart ska du ha du fått ett e-postmeddelande med användarnamn 

och lösenord till den mailadress som du uppgav i din ansökan.  Om du inte 

har fått ett meddelande är lösenordet i de flesta fall Skolan2011. Det 

lösenordet bör du byta ut, se nedan. 

Om du inte kan logga in med dessa uppgifter, kontakta din lärare som kan 

kolla vilka inloggningsuppgifter du har. 

 

 

 

 

  

mailto:asfr0423@edu.skovde.se
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Vägbeskrivning till närträffar på Trängen 
Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har närträffar på Trängen, 

Regementsgatan 7, Skövde. 

 

 

  
 

 

En större bild hittar du på följande länk 
https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!

1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139 

 

Trängen 

 

 

Parkering 

Parkering finns i närområdet till skolan, men det är mycket begränsade parkeringsmöjligheter. 

Du kan även parkera på Mobilitetshuset Mode, för närmare beskrivning se följande länk 

https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/mobilitetshusetmode/  

 

 

 

https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139
https://www.google.se/maps/place/Regementsgatan+7,+541+46+Sk%C3%B6vde/@58.3959342,13.8561252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465b023244712845:0x5d2dc4b4777ecba3!8m2!3d58.3959342!4d13.8583139
https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/mobilitetshusetmode/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT_8z7qKPaAhXLDZoKHdDPBIwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.skovde.se/barn--utbildning/Vuxenutbildning/Svenska-for-invandrare-/&psig=AOvVaw1JzkMp7QDQF6rhsXbtJn9K&ust=1523024075593656

