KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation

Magisterutbildning i demensvård för
arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Webbaserad utbildning, 60 hp, VT 2019
En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och
fysioterapeuter.
Utbildningen 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

Efter utbildningen får du

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till
funktionshinder och beroende. Dem medför också
fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska
konsekvenser för patienter, vårdgivare, familjer och
samhället. Magisterutbildningen i demensvård har
utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut
och som önskar fördjupa dina kunskaper om
demenssjukdomar och din professionella roll.






Ökad kunskap och djupare förståelse om olika
demenssjukdomar, sjukdomsutveckling och
dess konsekvenser.
Evidensbaserad kunskap inom din profession
som kommer stärka din yrkesroll.
Verktyg för att förbättra och utveckla vården av
personer med demenssjukdom utifrån ett
teamperspektiv.

Kursupplägget ger deltagarna möjlighet att
evidensbasera sitt kliniska arbete och att bättre möta
personer med demens och deras behov. Utbildningen
vänder sig också till dig som vill få stöd i förändringsoch utvecklingsarbetet inom demensområdet på den
egna arbetsplatsen - du kommer att få ökad
kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv
demensvård enligt moderna metoder.

Undervisning helt på distans

Ur kursinnehållet

Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart i
två år. Kursstart 2019-04-15.

Gemensamma moment för arbets- och
fysioterapeuter:

Demenssjukdomar från cell till samhälle

Vetenskaplig metod och teori

Utbildningen har en unik webb-pedagogik som på ett
spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska
verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är
flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt
som du kompetensutvecklar dig på halvfart i två år.

Tid och plats

Pris

Moment som läses inom respektive profession:

Implementering av evidensbaserad
arbetsterapi/fysioterapi för personer med
demens

Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi

158 000 SEK exkl. moms. Det finns möjlighet att söka
stipendium hos Alzheimerfonden, för mer information
se hemsida: http://www.alzheimerfonden.se.
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Kursupplägg

Ansvarig institution



Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, sektionen för
arbetsterapi och sektionen för fysioterapi.







Interaktivt studentcentrerat lärande. Föreläsningar
och seminarier erbjuds via en internetbaserad
läroplattform.
Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt
eget kliniska arbete och där resultatet kan
användas på arbetsplatsen.
Kontinuerligt stöd av erfarna kursledare, rika
möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte över
nätet.
Undervisningen sker på engelska

Behörighetskrav
En kandidatexamen eller en yrkesexamen som
motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180
högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.
Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är
personalutbildning som arbetsgivaren beställer.
Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Anmälan
http://ki.se/uppdragsutbildning/demens
Sista anmälningsdatum är 2019-03-08
Observera att kursen genomförs under villkor
att vi får in tillräckligt antal kursdeltagare.

För mer information
Om du har frågor, vänligen kontakta oss för mer
information och personlig rådgivning. Du är alltid
välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se
Tel: 08-524 860 32

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Stiftelsen Silviahemmet startade på H.M.Drottningens initiativ
år 1996. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt
främjande av forskning inom demensområdet – för högsta möjliga
livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Silviahemmet leder tillsammans
med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm det nationella
kompetenscentret Svenskt Demenscentrum.
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