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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
• kunna analysera och visa fördjupad förståelse för den äldre individens situation i 

relation till organisation, samt lagar och författningar
• kunna analysera och problematisera äldres hälsotillstånd utifrån ett salutogent och 

holistiskt perspektiv med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet
• visa fördjupad kunskap om prevention, rehabilitering och behandling vid psykisk 

och/eller fysisk ohälsa hos äldre
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
• kunna använda ett livsvärldsperspektiv i relation till äldre personer med fysisk och/

eller psykisk ohälsa
• kunna kritiskt granska och värdera forskning inom aktuellt område för att kunna 

implementera detta i praxis
• kunna planera och genomföra en personcentrerad vård till den äldre i samverkan 

med personer av betydelse
• kunna identifiera, bedöma, analysera och värdera komplexa behov, symtombilder 

och uttryck hos äldre personer samt utföra och utvärdera relevanta 
omvårdnadsåtgärder

• kunna identifiera behov av, och ta ansvar för, vidare kunskapsutveckling samt 
reflektera över vetenskapens möjligheter och begränsningar i omvårdnaden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten
• kunna visa insikt om specialistsjuksköterskans ansvar och roll i teamet och i 

omvårdnaden till den äldre personen
• kunna visa insikt om det vetenskapliga förhållningssättets betydelse för utveckling 

av kunskap inom vård till äldre

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med 
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
VFU: Bedömning sker individuellt utifrån kursens mål och provmoment samt utifrån kriterier 
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enligt ett standardiserat formulär. För varje provmoment anordnas ett ordinarie 
verksamhetsförlagt utbildningstillfälle. Student som inte uppnår godkänt resultat vid första 
utbildningstillfället erbjuds ytterligare ett utbildningstillfälle. Vid omprövning gäller samma 
regler som för ordinarie verksamhetsförlagd utbildning.  Antalet verksamhetsförlagda 
utbildningstillfällen är begränsat till totalt två. Student som underkänts två gånger får 
avbryta utbildningen. 

Avbrott/examination av verksamhetsförlagd utbildning kan ske i förtid om studenten 
beroende på bristande kunskaper och färdigheter begår allvarliga misstag på praktikplatsen. 
För student som måste avbryta VFU eller blir underkänd vid förtida examination skall en 
individuell plan upprättas. De brister som uppdagats skall förtecknas, det stöd som studenten 
kan få beskrivas och tidpunkter för examination och eventuell re-examination av bristerna 
anges. Först när studenten visat att bristerna är åtgärdade kan verksamhetsförlagd utbildning 
ske.

Teori: För varje provmoment anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Student 
som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå 
förnyad examination vid senare tillfälle. Antalet examinationstillfällen är begränsat till totalt 
sex för varje provmoment. Student som underkänts två gånger vid examination för 
provmoment eller del av provmoment kan hos programdirektören begära att annan 
examinator utses. Student som underkänts sex gånger får avbryta utbildningen.

Provmoment
1. Somatiska, psykiska och kognitiva hälsoproblem hos äldre, 2 hp Betygsskala: Godkänd, 
Underkänd, Skriftlig individuell hemtentamen 

2. Komplexa hälsoproblem hos äldre, teori och VFU, 5,5 hp Betygsskala: Godkänd, Underkänd 
Skriftlig individuell hemtentamen och muntlig framställning i grupp, individuell bedömning. 
Muntligt formativt och summativt enligt fastställda kriterier.

För godkänd kurs krävs att alla provmomenten är godkända.

Student som har godkänts i kursen kan erhålla betygskala A-F

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Avancerad nivå

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-02-23 17:11



KURSPLAN

Kurskod: GEO601

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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