Magisterutbildning i
demensvård för läkare
Distansutbildning, halvfart, 60 hp, HT 2023 – HT 2025

I samarbete med

Magisterutbildning i
demensvård för läkare
Magisterutbildningen i demensvård är en unik utbildning för
dig som är läkare. Utbildningen ges på distans och halvfart
så att du kan kombinera studier med arbete.
Magisterutbildningen är framtagen i samarbete med
Silviahemmet. Efter examen erbjuds du titeln Silvialäkare,
Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av
H.M. Drottningen.
Modern demensvård
Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de
drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Genom den här
utbildningen får du ökad kompetens att utveckla en evidensbaserad och
effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård. Du kommer kunna
implementera strategier som gagnar patienten, dess anhöriga, din
arbetsgivare och i förlängningen även samhället i stort.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig är läkare och som vill få stöd i förändringsoch utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.
Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med
demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller
neurolog. Efter avslutad utbildning kommer du ha utarbetat exempelvis
behandlingsriktlinjer eller vårdplaner som du kan använda i ditt dagliga
arbete.
Utbildningens mål
Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som vill:
✓ Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens
✓ Hantera ditt arbete med större djup och trygghet
✓ Ha kunskap att möta patientens behov i tid

KURSLEDNING
”Demenssjukdomar är exempel på
åldersrelaterade tillstånd som ökar kraftigt
i samhället. Sjukdomarna är komplicerade
på många sätt i och med att man är sjuk
under en lång tid. Dessutom kan de
symptom man uppvisar variera under hela
sjukdomstiden. Därför är det viktigt att
känna igen sjukdomarna tidigt, att ha
kunskap om hur de utvecklas och hur man
kan hantera de olika komplikationer som
kan uppstå”.

Lars-Olof Wahlund, kursansvarig,
seniorprofessor, Institutionen för
neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
(NVS), KI.

Dorota Religa, professor, NVS, KI.
Överläkare på den medicinska enheten
”Den åldrande hjärnan” som är del av
Tema Åldrande, Karolinska
Universitetssjukhuset.

✓ Bättre förstå samhällsaspekter kring demens

✓ Öka patientens trygghet, arbeta patientsäkert
Kursupplägg
▪ Interaktivt studentcentrerat lärande. Korta (5-15 min)
distansföreläsningar som du kan delta i när det passar dig via vår
internetbaserade läroplattform
▪

Egna studier och uppgifter kopplade till patientfall och din arbetsplats

▪

Under utbildningens gång kommer dina önskemål om kursinnehåll att
fångas upp vilket gör utbildningen mycket dynamisk

▪

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

▪

Undervisning sker på engelska

Björn Strindberg Lennhed, geriatriker,
Silvialäkare. Överläkare på
Minnesmottagning och Hjärnskaderehab,
Region Dalarna.

TID OCH PLATS

Studierna bedrivs på distans via
internetbaserad lärplattform på halvfart i
två år. Kursstart 2023-09-21.
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KOGNITIVA OCH EMOTIONELLA SYSTEM, 5 HP
Genom förståelse av den normala hjärnan utvecklar du förmågan
att bedöma de fall där hjärnans funktioner är skadade.

DEMENSSJUKDOMAR, 10 HP
Kursen är indelad i tre avsnitt: 1. Klinik och patogenes 2. Empati
och bemötande 3. Epidemiologi. Här utvecklar du dina kunskaper
och insikter om demenssjukdomarna. Du kommer förbättra din
förståelse för personer med demenssjukdom så att du bättre kan
hjälpa dem till ett så bra liv som möjligt.

MEDICINSK UNDERSÖKNING OCH UTREDNING, 10 HP
Kursen belyser demensutredningens innehåll och du får en bättre
förmåga att ställa diagnos utifrån klinisk bild och diagnoskriterier. Du
kommer även öka förståelse för hur du går vidare när diagnos väl är
ställd.

BEHANDLING OCH UTVÄRDERING, 5 HP
Här får du lära dig hur du på olika sätt, t.ex. med läkemedel eller
rehab-insatser, kan följa och stötta personer med demenssjukdom
under sjukdomens förlopp.

BEHANDLING I SENARE DEL AV
SJUKDOMSFÖRLOPPET INKL. BETEENDESTÖRNING, 6
HP
Under kursen utvecklar du din kompetens och förmåga att hitta
lösningar på de problem som uppstår när den demenssjukes
autonomi avtar och denne blir alltmer beroende av en förstående
omgivning.

PALLIATIVA INSATSER, 3 HP
Den här delkursen behandlar viktiga frågeställningar som är aktuella
inom vård i livets slut vid demenssjukdom.

KVALITETSSÄKRING & PRIORITERING AV
DEMENSVÅRD, 6 HP
Kursen belyser vårdens förmåga att effektivt och med kvalitet svara
upp till de behov och riktlinjer som finns inom demensområdet. Den
bygger på kursdeltagarnas arbete och återkopplingar med lärarna.
Du kommer själv ge förslag på hur demensvården nära dig kan
utvecklas i framtiden.

EXAMENSARBETE FÖR MAGISTEREXAMEN I MEDICIN INRIKTNING DEMENSVÅRD, 15HP
Du kommer genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form
av en empirisk studie eller en systematisk litteraturstudie.

*Observera att kursindelning och därmed även fördelning av högskolepoäng
per kurs kan komma att justeras.

”Jag rekommenderar utbildningen till läkare,
oavsett specialitet, som har intresse för
demenssjukdomar och viljan att vara med och
utveckla demensvården.”
Dag Salaj, Medicinskt ledningsansvarig på Capio AO Äldre och
Mobil vård, deltagare i utbildningen 2012- 2014
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171 77 Stockholm
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