
 

 

 

 

 

 

 

Studiehandledning 

Vård och omvårdnad av äldre 15.0 hp 

O0104H 

 

 

  

 

Omvårdnad och medicinsk vetenskap  

Höstterminen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

ALLMÄN INFORMATION 

Sjuksköterskeprogrammets Pedagogiska idé 

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU) utbildar handlingskraftiga 

sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar och fatta beslut i partnerskap 

med patient, närstående och vårdteam. Sjuksköterskor med examen vid LTU har ett uttalat etiskt 

förhållningssätt. Fokus för utbildningen ligger vid ledning och planering av omvårdnad, utifrån 

ett vetenskapligt förhållningssätt vad gäller kliniska beslutsprocesser angående patienter och 

närståendes behov. Det vetenskapliga förhållningssättet präglas av ett systematiskt 

kunskapssökande och värdering av evidens, samt kunskap om situationer där beslut behöver 

fattas, trots att evidens eller beprövad erfarenhet saknas. I vår pedagogiska grundsyn som präglar 

utbildningen ingår att visa respekt för din kunskap och erfarenhet som student. Vi ser dig som 

aktiv och delaktig i din utbildning, och att du tar ansvar för din egen inlärningsprocess. Vår 

strävan är att du som student utvecklar en självständighet i ditt lärande, som går mot ett livslångt 

lärande. Utbildningen fokuserar på kompetenser som en sjuksköterska behöver utveckla för att 

kunna verka med självständighet och för ett kontinuerligt lärande i en föränderlig framtid.  

 

Fusk och plagiat  

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 

försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas (SFS 

1993:100, 10 kap 1§). En studieprestation kan vara en tentamen, rapport eller quiz. Vid LTU 

plagiatkontrolleras inlämnade skriftliga uppgifter och rapporter med plagiatkontrollverktyget 

Urkund. Kontrollverktyget skyddar dina uppgifter och rapporter från att plagieras och kan även 

kan spåra plagiat. Lärare är skyldiga att anmäla varje misstanke om fusk och plagiat till 

universitetets rektor för vidare utredning.  

Mer information hittar du via denna länk: 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281 

 

Ljudupptagning, fotografering och filmning 

Om du önskar spela in, fotografera eller filma föreläsningar måste lärare och andra studenter 

tillfrågas om de accepterar ljudupptagning, fotografering eller filmning. 

 

För studenter med funktionsnedsättning 

Om du som student har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
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du möjligheter till pedagogiskt stöd i dina studier. Vid universitetet finns en särskild samordnare 

för studenter med funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv kontakta 

samordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Du ansvarar själv för att informera exempelvis 

lärare och examinator om din funktionsnedsättning. 

 

Canvas  

Vid LTU används lärplattformen Canvas. Alla kurser har ett kursrum i Canvas där material till 

kursen finns tillgängligt.   

 

Zoom 

I kursen används kommunikationsverktyget Zoom. För att delta via Zoom behöver du tillgång till 

internet, dator med kamera och headset. Länk till Zoom finns i kursrummet i Canvas.  Mer 

information om Zoom hittar du via LTU:s hemsida, studentwebben. 

https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/IT-support-

student/Undervisning/Distansundervisning/E-mote-via-Zoom-1.175922    

 

Omtentamen 

Omtentamen sker vid nästa omtentamenstillfälle. Om du inte uppnår betyget Godkänd i den 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genomför du ny VFU när nästa kurstillfälle ges. 

 

Kursutvärdering 

Efter kursen får du en webbaserad kursutvärdering (EvaSys) via din studentmail. Dina 

synpunkter är betydelsefulla för att kursen ska kunna utvärderas och utvecklas, det är därför 

mycket värdefullt att du deltar i kursvärderingen. 

 

KURSSPECIFIK INFORMATION 

Kursbeskrivning 

Kurs O0104H är indelad i tre moment och är en fördjupning av teori och praktik i relation till 

vård av äldre personer där ämnet omvårdnad och ämnet medicinsk vetenskap ingår och är 

integrerade med varandra. Fokus i kursen är geriatriska sjukdomstillstånd och behandling, 

teoretiska perspektiv på åldrande samt vård och omvårdnad av äldre personer. Du genomför VFU 

under sex veckor inom kommunal äldreomsorg. Med utgång från kursens mål ingår även 

https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/IT-support-student/Undervisning/Distansundervisning/E-mote-via-Zoom-1.175922
https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/IT-support-student/Undervisning/Distansundervisning/E-mote-via-Zoom-1.175922
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föreläsningar, simulering, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursplan med 

kursinnehåll, kursmål och kurslitteratur hittar du på LTU:s hemsida, studentwebben. 

 

Litteratur  

Kurslitteratur framgår i kursplanen som är tillgänglig via LTU:s hemsida, studentwebben. 

Läshänvisning finns i kursrummet i Canvas för respektive moment. Vetenskapliga artiklar 

tillkommer. 

 

Kursansvarig/momentansvarig och examinatorer 

Kursansvarig:  

Therese Lindh, universitetsadjunkt/doktorand  

therese.lindh@ltu.se Tel: 0920-49 32 69 

 

Examinatorer: 

Catharina Melander, universitetslektor  

catharina.melander@ltu.se Tel: 0920-49 34 69 

Johanna Sundbaum, universitetslektor  

johanna.sundbaum@ltu.se Tel: 0920-49 38 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:therese.lindh@ltu.se
mailto:catharina.melander@ltu.se
mailto:johanna.sundbaum@ltu.se
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Kursöversikt 

Undervisning sker på campus eller via Zoom (se schema). Länkar till Zoom finns i Canvas. 

Vecka Aktivitet 

41 Kursintroduktion 

Seminarium Äldre och läkemedel (Moment 1), se schema och 

seminariegrupper i Canvas 

Resurstid VFU för samtliga studenter 

42 Simulering med skådespelare (Moment 2), se schema och gruppindelning 

i Canvas 

Simulering med simuleringsdocka (Moment 1), se schema och 

gruppindelning i Canvas 

Seminarium med fokus på vård i livets slut (Moment 1), se schema och 

seminariegrupper i Canvas 

Senast 18/10 kl. 23.59 lämna in reflektionsfrågor efter seminarium vård i 

livets slut   

43-48 VFU för samtliga studenter 

Senast 28/10 genomför studieuppgift 1 (Moment 2 - Sexuell hälsa), 

kommentera på två andra studenter senast 15/11. 

Genomför studieuppgift 3 (Moment 3 - Observation) innan reflektionsträff 

med lärare/AKA 

13/11 kl. 23.59 inlämning skriftlig sammanställning (Moment 3 - 

Utvecklingsarbete), efter mittbedömning genomför presentation av 

utvecklingsarbete på din VFU-plats. 

25/11 kl. 23.59 Inlämning av färdig rapport inför seminarium (Moment 2) 

49 Examination med opponentskap för samtliga studenter (Moment 2), se 

information via Canvas samt schema 

6/12 kl. 23.59 inlämning av Hemtentamen (Moment 1) 
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Resurstid 

Under kursens genomförande erbjuds du ett tillfälle att träffa lärare för frågor rörande kursens 

innehåll och uppgifter via resurstid. Du har då möjlighet att ta upp frågor som är relevanta och 

viktiga för dig och dina studiekamrater.  

  

Examinationer 

Examinationerna sker kontinuerligt under kursens gång genom muntliga, skriftliga och praktiska 

uppgifter både individuellt och i grupp. Examinationerna finns beskrivna under varje Moment. I 

denna kurs bedöms samtliga moment med betyget Godkänd eller Underkänd. 

 

Krav för Godkänd kurs 

Att du har uppnått betyget Godkänd i alla nio provuppsättningar som ingår i kursen samt 

genomför de obligatoriska studieuppgifterna. 

 

Moment 1: Geriatriska sjukdomstillstånd och behandling  

Syftet med Moment 1 är att du ska visa kunskap om geriatriska sjukdomstillstånd och 

behandling. Multisjukdom är vanligt hos äldre personer och det är viktigt att förstå vad det kan 

innebära för den äldre personen och dennes närstående. I momentet inhämtar du kunskaper om 

det normala åldrandet och hur det påverkar den äldre personen vid sjukdom och behandling. I 

detta moment ingår att förklara bakomliggande etiologi och patofysiologi vid demenssjukdomar, 

yrsel, Parkinsons sjukdom, osteoporos och konfusion. Du ska även inhämta kunskap om 

utredning och behandling vid vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och vid psykisk 

ohälsa hos den äldre personen 

 

I Moment 1 ingår tre examinationer; ett seminarium med fokus på äldre och läkemedel, ett 

seminarium med fokus på vård i livets slut samt en hemtentamen som utgår från patientfall.  

 

Examination 

Seminarium - Äldre och läkemedel 0.5 hp  

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. 
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Genomförande: 

Du deltar vid ett seminarium där vi diskuterar vad ålder hos patienten kan ha för betydelse vid 

behandling med vissa typer av läkemedel och vad som bör tas i beaktande vid 

läkemedelsbehandling av äldre.  

Betygskriterier: 

● Aktivt deltagande vid seminariet. 

Examinator: 

Catharina Melander 

 

Seminarium - Vård i livets slut 1.0 hp  

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. Det är mycket viktigt att du genomfört förberedelserna innan 

seminariet för att du ska kunna delta. 

Genomförande: 

Du deltar vid ett seminarium med utgångspunkt i den sortering du gjort av påstående som rör 

döden och vård i livets slut. Syftet är att själv reflektera över att allas, även ens eget liv, kommer 

att ta slut, att våga prata om döden och vad som skulle kunna ha betydelse för att ge god vård i 

livets slut. Efter seminariet ska du besvara ett antal reflekterande frågor som lämnas in i Canvas. 

Du hittar ytterligare instruktioner i Canvas under Moment 1. 

Betygskriterier: 

● Aktivt deltagande vid seminariet. 

Examinator: 

Catharina Melander 

 

Simulering - Simuleringsdocka 0.5 hp  

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas.  

Genomförande: 

Vid simuleringen kommer du att träna på medicinskt omhändertagande och omvårdnad av en 

patient, som utgörs av en simuleringsdocka, tillsammans med någon av dina kurskamrater. 

Patientfallen som tilldelas på plats kommer att spegla innehållet i kursen, där fokus ligger på det 
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akuta tillståndet hos den äldre patienten. Övriga studenter är observatörer och varje fall avslutas 

med reflektioner samt individuell feedback. 

Betygskriterier: 

● Aktivt deltagande vid simuleringen. 

Examinator: 

Johanna Sundbaum 

 

Tentamen - Hemtenta 2.0 hp 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas.  

Genomförande: 

Hemtentamen som utgår från patientfall 

Hemtentamen skrivs individuellt och läggs ut i kursens Canvasrum den är öppen under en 

begränsad tid. Instruktioner finns i Canvas under Moment 1. Du lämnar in din bearbetning av 

frågeställningarna i hemtentamen i inlämningsmappen som finns i Canvas. 

 

Hemtentan kommer att plagiatkontrolleras. 

För information om plagiat, se LTU:s hemsida, via nedanstående länk: 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281  

 

Betygskriterier: 

Krav för godkänt (G):  

● Minst 80 % av totala poängen på hemtentamen. 

Examinator: 

Catharina Melander 

 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
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Moment 2: Omvårdnad i relation till vård av äldre personer 

Syftet med Moment 2 är att du ska visa kunskap och förståelse för teoretiska perspektiv om 

åldrandet samt förutsättningar för sjuksköterskans ledarskap inom den kommunala 

äldreomsorgen. I Moment 2 ingår två examinationer; en simulering med skådespelare och ett 

seminarium med individuell skriftlig inlämning. Dessutom ingår en obligatorisk studieuppgift 

med fokus på sexuell hälsa för äldre personer.  

 

Studieuppgift 1 - Sexuell hälsa 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. 

Genomförande: 

Besvara de frågeställningar som du finner i Canvas och lämna in dina svar i anvisad 

diskussionsgrupp. Du ska även kommentera på minst två andra studenters inlämningar.  

För godkänt: 

● Lämnat in en bearbetning av samtliga frågeställningar. 

● Kommenterat på minst två studiekamraters inlägg. 

 

Examination 

Simulering - Skådespelare 0.5 hp 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. 

Genomförande: 

Du deltar vid en simulering med skådespelare där patient spelas av professionella skådespelare 

och sjuksköterska spelas av lärare. Ni kommer att vara aktiva åskådare som ger förslag på olika 

möjliga lösningar/idéer/strategier i situationen.  

Betygskriterier 

● Aktivt deltagande i simuleringen. 

Examinator: 

Catharina Melander 
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Seminarium med individuell skriftlig inlämning 1.0 hp 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas.  

Genomförande: 

Individuell skriftlig rapport 

Rapporten skrivs individuellt med stöd av föreläsningar, dina egna reflektioner, kursens litteratur 

samt annan relevant litteratur. Rapporten innehåller tre delar: Teoretiska perspektiv på åldrandet, 

Värdigt liv för äldre personer samt Sjuksköterskans ledarskap inom kommunal äldreomsorg. Du 

skall visa på förståelse och kritisk bearbetning av de olika delarna. Instruktioner och 

inlämningsdatum finns i Canvas under Moment 2. Se Canvas för rapportens formalia, utformning 

och innehåll. 

 

Rapporten kommer att plagiatkontrolleras. 

För information om plagiat, se LTU:s hemsida, via nedanstående länk: 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281  

 

Seminarium med opponentskap  

Fördelning av opponentskap presenteras genom en opponentlista i Canvas minst två dagar innan 

seminariet, maila arbetena till varandra. 

 

Tid för varje examinationsuppgift är 20 minuter varav 15 minuter utgör diskussion mellan 

respondent och opponent och 5 minuter för summering av lärare och övriga i seminariegruppen. 

Opponenten ansvarar för att tiden respekteras. I Canvas hittar du ett förberedande material med 

information om hur ett opponentskap går till samt möjliga frågeställningar för en opponent. 

Samtliga deltagare i respektive seminariegrupp ska ha läst igenom varandras rapporter. 

 

Examination 

Betygskriterier: 

Krav för godkänd omvårdnadsrapport och seminarium 

● Följt anvisningarna i studiehandledningen när det gäller rapportens innehåll och 

utformning.  

● Väl förberedd vid opponentskapet och aktivt deltagande vid seminariet. 

https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281
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Examinator: 

Catharina Melander 

 

Moment 3: Fördjupning av teori och praktik i relation till vård och 

omvårdnad av äldre personer (Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) Syfte 

med Moment 3 är att du ska kunna visa kunskap om vård och omvårdnad av den äldre personen, 

samt förmåga att kunna omsätta detta i omvårdnadshandlingar. Du ska kunna utföra omvårdnad 

med helhetssyn för att kunna möta äldre personer med komplexa omvårdnadsbehov. Vidare ska 

du visa kunskap och förmåga avseende läkemedelshantering och gällande lagar och förordningar.  

 

I Moment 3 ingår två examinationer; en skriftlig inlämningsuppgift med fokus på 

utvecklingsarbete och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning med stöd av 

bedömningsformuläret BeVut. Dessutom ingår en obligatorisk studieuppgift med fokus på 

värdighet i språk. 

 

Peer learning 

Peer learning är handledningsmodellen som används inom VFU vid sjuksköterskeprogrammet. 

Modellen innebär i korthet att ni handleds i par, där lärandet sker tillsammans. Du hittar mer 

information och film om Peer learning i Canvas under Moment 3. 

 

Studieuppgift 2 - Observation 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. 

Genomförande: 

Du ska genomföra en observation på din VFU-plats där du reflekterar över värdigheten i språk 

samt vårdkulturens betydelse för en värdig vård. Du hittar ytterligare information om 

studieuppgiften i Canvas under Moment 3. Du presenterar dina observationer och tankar i 

samband med ett reflektionstillfälle (se nedan). 

Reflektion: 

Vid reflektionstillfället kommer du att få berätta om det du observerat och de tankar och känslor 

som det väckt hos dig. Reflektionen är obligatorisk och genomförs i grupp tillsammans med 
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AKA eller lärare. Du hittar mer information om reflektionstillfället i Canvas under Moment 3. I 

kommuner där det finns AKAor (Boden, Piteå, Luleå och Kalix) så kommer AKAn att kontakta 

dig för att komma överens om tid och plats för reflektionen. 

För godkänt: 

● Aktivt deltagande vid reflektionstillfället. 

 

Examination 

Skriftlig inlämningsuppgift - Utvecklingsarbete 0.5 hp 

Förberedelse: 

Följ anvisningarna i Canvas. 

Genomförande: 

Skriftlig sammanställning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningens första del (innan mittbedömning) ska du identifiera 

ett område som kan utvecklas på din VFU-plats och föreslå förslag till förbättring med stöd av 

aktuell forskning. Som inspiration och stöd finns det i Canvas några exempel på områden som är 

vanligt förekommande inom den kommunala äldreomsorgen. Baserat på ditt valda område och 

föreslagna förbättringar så skriver du ner din plan på utvecklingsarbete och motiverar varför det 

skulle vara viktigt att genomföra förändringen. Du lämnar sedan in en skriftlig sammanställning 

av ditt planerade utvecklingsarbete enligt ovan med stöd av aktuell forskning. Ytterligare 

instruktioner finns i Canvas under Moment 3. 

Presentation på din VFU-plats 

Under din verksamhetsförlagda utbildning andra del (efter mittbedömning) ska du presentera ditt 

identifierade område med potential att utvecklas, dina förslag till förbättring och din motivation 

till varför det är viktigt att genomföra förändringen, för relevanta personer på din VFU-plats. Det 

kan till exempel vara på en arbetsplatsträff, inför handledare och enhetschef eller liknande. Vem 

du presenterar det för beror till stor del på vem som har ansvar för att genomföra förändringen 

och vem som påverkas av den. Ytterligare instruktioner finns i Canvas under Moment 3.  

Betygskriterier: 

● Att det tydligt framgår att du med ett helhetsperspektiv identifierat och planerat ett 

utvecklingsarbete utifrån ett problem/behov som är aktuellt inom omvårdnad i kommunal 

äldreomsorg. 
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● Att det tydligt framgår förslag på förbättringar med stöd av aktuell forskning. 

● Att du genomfört en presentation av ditt planerade utvecklingsarbete på din VFU-plats. 

Examinator: 

Catharina Melander 

 

Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning 9.0 hp 

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen omfattar sammanlagt 6 veckor inom kommunens 

äldreomsorgsverksamhet. VFUn omfattar minst 36 timmar per vecka. Du kommer att ha en 

handledare under VFUn och du följer din handledares schema så långt möjligt. Under VFUn 

genomförs två bedömningssamtal och instruktioner för dessa finner du i Canvas under Moment 

3. Bedömningsformuläret fylls i med bläck och signeras av student och handledare. Efter VFUn 

skickar handledaren in en kopia på ditt bedömningsunderlag till VFU-ansvarig lärare. Det är 

mycket viktigt att du själv behåller originalet. Underlaget ska vara underskrivet av både dig och 

din handledare.  

 

Innan din VFU gör du en studieplan där du skriver vilka moment du behöver öva på, 

tillsammans med din handledare uppdaterar du kontinuerligt studieplanen under VFUn. 

Studieplanen är till stöd för ditt lärande och följer med till kommande VFU. Du hittar 

studieplanen och exempel på utformning i Canvas under Moment 3.   

 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om du eller din handledare upplever osäkerhet om 

du kommer att uppnå kursens mål. Om det inträffar upprättar lärare, student och handledare en 

handlingsplan med åtgärder för att möjliggöra att uppnå kursmålen. Bedömningsunderlag (och 

instruktion) finns i Canvas under Moment 3. 

Betygkriterier:  

● Godkänd på VFU; samtliga delar bedömd som godkända i bedömningsunderlaget BeVut. 

Examinator: 

Catharina Melander 

 


