
Eldre med demens og psykiske lidelser 
Older people with dementia and mental disorders 

Innhold 
Emnet presenterer aldringsprosesser for eldre med 
demens og psykiske lidelser, samt organisering av 
helsetjenester til brukergruppene. Videre 
introduseres samfunnsmessige, psykologiske, 
sosiologiske, kulturelle og medisinske perspektiver 
på demenssykdom og på psykiske lidelser.  

Betydningen av demensvennlige samfunn og 
personsentrert omsorgsperspektiv blir introdusert, 
samt pårørendes rolle og betydning i tjenesten.  

Sykdomsforståelse og kartlegging av ulike 
funksjonsområder vil bli vektlagt da det gir nødvendig 
kunnskap for å kunne forstå og utvikle tilpassede 
tjenester til eldre med demens og/eller psykiske 
lidelser. Hensikter og utfordringer knyttet til 
kartlegging vil også beskrives. 

 
Hovedtemaer: 

• Utvikling og organisering av helsetjenester til 
eldre med demens og med psykiske lidelser  

• Aldringsprosesser og psykologiske, 
medisinske, sosiologiske og kulturelle 
perspektiv på demens og på psykiske lidelser  

• Pårørendes betydning og rolle i tjenester for 
eldre med demens og med psykiske lidelser  

• Sykdomsutvikling, symptomer og medisinsk 
behandling av ulike former for demens og for 
psykiske lidelser  

• Bruk av kartleggingsverktøy og systematisk 
vurdering av funksjonsområder og 
symptomer  

 
 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har spesialisert innsikt i den samfunnskonteksten eldre med demens og/eller psykiske 
lidelser er en del av 

• har inngående kunnskap om psykologiske, medisinske, sosiologiske og kulturelle 
perspektiver på demens og på psykiske lidelser 

Emnekode: MAELDRE5003 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo Velg et 
element. 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
25 timer  

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
5 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 



• har inngående kunnskap om symptomer, sykdomsutvikling og medisinsk 
behandlingsmulighet av ulike former for demens og psykiske lidelser hos eldre 

• har inngående kunnskap om kartlegging av funksjon og symptomer hos personer 
med demens, atferdsforstyrrelser og psykiske lidelser hos eldre 

• har inngående kunnskap om tjenestetilbud til og inklusjon av eldre med demens 
og/eller psykiske lidelser  

• kan kritisk vurdere faktorer som fremmer og hemmer medborgerskap i 
tjenesteutvikling for eldre med demens og/eller psykiske lidelser  

 
Ferdigheter: 
Studenten 

• kan anvende metoder og verktøy i kartlegging av funksjon og symptomer ved ulike 
tilstander hos personer med demens, atferdsforstyrrelser og psykiske lidelser 

• kan analysere styrker og begrensninger ved kartleggingsverktøy 
• kan anvende resultater fra kartlegging av funksjon og symptomer i behandling, pleie 

og omsorg til personer med demens og psykiske lidelser 

• kan initiere tverrprofesjonelt samarbeid i tjenester for eldre med demens og/eller 
psykiske lidelser.  

• kan analysere og kritisk vurdere hvordan verdisyn påvirker tjenestetilbud til eldre med 
demens og/eller psykiske lidelser  
 

Generell kompetanse:  

• kan analysere problemstillinger relatert til organisering av tjenestetilbud for personer 
med demens og psykiske lidelser  

• kan argumentere for nødvendigheten av fagkompetanse om demens og psykiske 
lidelser i klinisk virksomhet i egen virksomhet og i det offentlige rom  

• kan reflektere kritisk rundt diagnostisering og bruk av kartleggingsverktøy knyttet til 
demens og/eller psykiske lidelse  

• kan analysere og reflektere kritisk rundt perspektiver knyttet til egen praksis  
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Ressursforelesninger 
• Seminar med studenfremlegg 
• Enkel simulering 
• Grupparbeid 
• Veileidning 
• Obligatoriske aktiviteter 
• Selvstudium 
• Medstudentrespons 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Refleksjonsnotat knyttet til en av emnets sentrale tematikker.  
• Individuell oppgave med fokus på en gitt problemstilling i emnets hovedtematikk. 

Problemstillingen danner utgangspunkt for eksamen.  



 
Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen. 
 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig hjemmeeksamen  3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en skriftlig individuell hjemmeoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i 
problemstillingen de har arbeidet med i tidligere obligatorisk arbeidskrav. Problemstillingen 
drøftes i lys av relevante teoretiske perspektiv og forskning og annen relevant faglitteratur. 
 

Omfang: 3000 ord (+/- 10%). 
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