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Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
 
Kunskap och förståelse
• visa fördjupad förståelse för åldrandeprocessen utifrån ett livslopps-, individ- och 

samhällsperspektiv samt hållbarhetsperspektiv.
• identifiera biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorers påverkan för 

individen under åldrandeprocessen och vilken betydelse dessa kan ha för 
omvårdnaden av äldre.

Färdighet och förmåga
• tillämpa teorier och modeller inom gerontologi och omvårdnad i arbetet med äldre
• självständigt bedöma och analysera behov samt planera, omsätta och utvärdera 

hälsofrämjande, preventiva åtgärder och omvårdnadsåtgärder för att stödja äldre i 
deras åldrande

• beakta komplexiteten av livsloppsperspektivets betydelse för äldres hälsa och 
välbefinnande vid planering av omvårdnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över den personliga synen på åldrandet och visa insikt i hur den påverkar 

omvårdnaden av äldre
• kritiskt granska etiska aspekter och dilemman i samband med omvårdnad av äldre.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 
180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras i form av tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter varav en med 
kamratgranskning, samt gruppdiskussioner.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Kursen ges som en webbaserad distanskurs i form av föreläsningar, uppgifter individuellt och 
i grupp.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
OAH100

Nivå
Avancerad nivå

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

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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Kursens innehåll
• epidemiologi och demografi
• teorier och begrepp inom gerontologi och gerontologisk omvårdnad
• åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv
• åldrandet ur ett livsloppsperspektiv
• hälsofrämjande och preventiva åtgärder samt omvårdnadsåtgärder
• sexuell hälsa
• etiska aspekter
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