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I samarbete med

Magisterutbildning i
demensvård för
arbetsterapeuter och
fysioterapeuter
Magisterutbildningen i demensvård är en unik utbildning för
dig som är arbets- eller fysioterapeut. Utbildningen ges på
distans och halvfart så att du kan kombinera studier med
arbete. Magisterutbildningen är framtagen i samarbete med
Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln
Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets
diplom samt dekoration, som utdelas av H.M. Drottningen.

Evidensbaserad demensvård
Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbetseller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om
demenssjukdomar och din professionella roll. Kursupplägget ger dig
möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta
personer med demens och deras behov. Du får även stöd i förändringsoch utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

Efter utbildningen
✓ Ökad kunskap och djupare förståelse om olika demenssjukdomar,
sjukdomsutveckling och dess konsekvenser.

KURSLEDNING

Camilla Malinowsky
Docent i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut
Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för
neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
(NVS) vid Karolinska Institutet,

Anna Brorsson
Med Dr, leg. arbetsterapeut, Sektionen för
arbetsterapi, NVS

Anna-Karin Welmer
Docent, leg. sjukgymnast
Sektionen för fysioterapi, NVS

✓ Evidensbaserad kunskap inom din profession som kommer stärka din
yrkesroll.
✓ Verktyg för att förbättra och utveckla vården av personer med
demenssjukdom utifrån ett teamperspektiv.

Kursupplägg
▪

Interaktivt studentcentrerat lärande. Föreläsningar och seminarier
erbjuds via en internetbaserad läroplattform.

▪

Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete
och resultatet kan användas på arbetsplatsen.

▪

Kontinuerligt stöd av erfarna kursledare, rika möjligheter till kollegialt
erfarenhetsutbyte över nätet.

▪

Utbildningen låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta
fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera
patienter med demens.

▪

Kursen ges på engelska.

TID OCH PLATS

Studierna bedrivs på distans via
internetbaserad lärplattform på halvfart i
två år.
Kursstart 2023-09-21.

KURSLEDAR

Kursinnehåll
DEMENSSJUKDOM FRÅN CELL TILL SAMHÄLLE, 15 HP
Du kommer få en bred kunskap om demenssjukdomar utifrån ett
biopsykosocialt perspektiv. Kursen ger dig förståelse för arbetssätt
och kompetenser inom arbetsterapi/fysioterapi samt oral hälsa då
den första delkursen även har tandläkare och tandhygienister som
deltagare. Du kommer också få kunskap om stöd och bemötande
rörande personer med demens och deras anhöriga. Denna delkurs
är tvärprofessionell och är öppen även för tandläkare,
tandhygienister, audionomer och logopeder.
Demenssjukdom ur ett biologiskt perspektiv
Du kommer få kunskap om de vanligast förekommande
demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression
och intervention, samt konsekvenser av sjukdomarna utifrån WHO:s
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt
utifrån yrkesrollen inom arbetsterapi respektive fysioterapi.
Demenssjukdom ur ett samhällsperspektiv
Du kommer lära dig om bemötande av personer med demens i
samhället utifrån olika stadier av sjukdomen. Reflektion över hur det
är att leva med demenssjukdom och som anhörig utifrån viktiga
begrepp inom området.

VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD, 15 HP
Du kommer få kunskaper och förståelse i vetenskaplig teori och
metod. Du kommer även få färdigheter och förmåga att delta i
utvecklingsarbete på din arbetsplats med ett fördjupat vetenskapligt
och forskningsetiskt förhållningssätt.
Vetenskapsteori och etik
Vetenskap- och kunskapsteroretiska grunder samt vetenskaplig
design och metod.
Vetenskaplig design och metod
Kvantitativ och kvantitativ forskningsmetodik, formulering av
forskningsfrågor, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och
statistiska analysmetoder. Kritisk granskning av vetenskaplig
litteratur.
Forskningsplan
Konstruktion av forskningsplan.

MOMENT SOM LÄSES INOM RESPEKTIVE PROFESSION
Implementering av evidensbaserad arbetsterapi/fysioterapi för
personer med demens (15 hp)
Du kommer få kunskap, förmåga och ett reflekterande
förhållningssätt för att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i
en interprofessionell kontext riktat till personer med
demenssjukdom.
Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi inriktning
demensvård (15 hp)
Du kommer efter genomgången kurs ha fördjupat dig inom ett
valfritt område kopplat till demenssjukdom och relaterat det till din
yrkesroll. De sista veckorna av läser professionerna tillsammans.

BEHÖRIGHETSKRAV
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”Jag har blivit en kunnig och ivrig
kunskapsförmedlare i arbetet för att utveckla den
personcentrerade demensvården på min
arbetsplats.”
"Jag har fått ökad kunskap, fler redskap och
strategier som jag kan använda mig av och ökade
möjligheter att anpassa träningen”.
Madelene Bruce Danielsson under sin diplomering
till Silviafysioterapeut. Madelene blev klar med
utbildningen 2018.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
171 77 Stockholm
E-post: uppdragsutbildning@ki.se | Fax: 08-508 846 20
ki.se/uppdragsutbildning
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