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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för utveckling och symtom vid psykiska sjukdomar hos äldre
• beskriva utredning, behandling, bemötande och psykosociala aspekter i förhållande till äldre
personer med psykisk ohälsa och deras närstående
• redogöra för ett etiskt förhållningssätt vid vård och omsorg.
Färdighet och förmåga

• identifiera förändringar i den äldre personens psykiska hälsa
• bedöma och motivera lämplig utredning och behandling
• motivera alternativa förhållningssätt och bemötande utifrån den enskilda personen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa insikt i ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt i mötet med den äldre personen.

Innehåll
- äldres psykiska hälsa
- psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar under åldrandet
- utredning, behandling, vård och omsorg
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- etiska aspekter
- närståendes situation

Undervisningsformer
Kursen genomförs som nätbaserad kurs i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom psykiatri eller vård och omsorg av äldre, eller
motsvarande kunskaper.
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter samt två diskussionsuppgifter i grupp.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examination

7,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur
Rolfner Suvanto, S. (Red). (2014). Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Prevention förhållningssätt och
arbetsmetoder. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
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Sparring Björkstén, K. (Red). (2013). Äldrepsykiatri: kliniska riktlinjer för utredning och behandling.
Svenska Psykiatriska Föreningen. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

