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KURSPLAN
Gerontologi, grundkurs med inriktning mot oral hälsa, 7,5
högskolepoäng
 

Gerontology, Basic Course with Focus on Oral Health, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
 

Kunskap och förståelse

beskriva det primära och sekundära biologiska och psykologiska åldrandet
beskriva det sociala åldrandet
förklara det primära och sekundära orala åldrandet
beskriva åldrandet och individen ur ett livsloppsperspektiv.

 

Färdighet och förmåga

tillämpa ett urval av centrala gerontologiska teorier
tillämpa kunskapen om primärt och sekundärt åldrande samt faktorer som främjar ett gott
åldrande
tillämpa kunskapen om uppsökande tandvårdsverksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa insikt om betydelsen av ett individuellt helhetsperspektiv vid prevention, vård och
omsorg av äldre
visa insikt om hur attityder och värderingar påverkar bemötandet av äldre människor.

 

Innehåll 
- introduktion till området gerontologi
- demografi och epidemiologi
- primärt och sekundärt biologiskt åldrande
- primärt och sekundärt psykologiskt åldrande
- socialt åldrande
- ålderism
- befrämjande av hälsa och funktion för ett gott åldrande
- uppsökande tandvård
 

Undervisningsformer
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Kursen genomförs i form av föreläsningar och gruppuppgifter.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 45 hp inom huvudämnet Oral hälsa

inklusive kurserna Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp och Oral hälsa, prevention

II, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper)..
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursen examineras i form av individuell skriftlig uppgift, seminarier och muntlig presentation.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Övrigt
Närvarobestämmelser 
Obligatorisk reflektionsuppgift.
 

Kurslitteratur
Axell, T. (2009). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: klinisk diagnostik och behandling.
Stockholm: Gothia Förlag.
Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2014). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders
Elsevier.
Ernsth Bravell, M. (Red.). (2013). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups
Utbildning.
Grip, A. (Red.). (2011). Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning - barn,
vuxna och äldre. Hovås: Mun-H-Center förlag. [Hämtad 2013-09-09]. http://www.nfh-

sverige.se/dokument/Konsensusboken_20110807.pdf 
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7,5 hp A/B/C/D/E/FX/F
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