
 

 
 
 

Välkommen till Forshaga Yrkeshögskola! 

Demensspecialiserad undersköterska 200 yhp 

 

Här kommer kallelse till kursstart och kortfattad information om utbildningen och den 

första kursträffen.  

 

Utbildningen genomförs som distansutbildning med kursträffar  

Utbildningen bedrivs på halvfart under två år. Upplägget med halvfartsstudier på distans 

möjliggör att du till viss del kan studera på tid och plats som du själv bestämmer. Detta 

ger fördelar i form av flexibilitet när det gäller tid och rum samt möjliggör att du kan 

kombinera studierna med arbete. Det är ditt eget lärande som står i centrum och du 

förväntas att vara aktiv och samarbeta med andra för att nå kursmålen. Du kommer att 

placeras i en studiegrupp för att lösa gruppuppgifter och för gemensamma diskussioner och 

kunskapsöverspridning. Kursträffar genomförs på plats på lärcenter i samband med varje 

kurs. Däremellan genomförs examinationer digitalt via lärplattformen Canvas.  

  

Lärplattformen Canvas 

En stor del av dina studier och kunskapsredovisning kommer att ske via vår digitala 

lärplattform Canvas. Du kommer att få introduktion i Canvas vid den första kursträffen. För 

att Canvas ska fungera som ett bra redskap för dig i dina studier behöver du ha 

grundläggande datakunskaper och kunna hantera ett ordbehandlingsprogram, exempelvis 

Word. På Canvas kommer en del undervisning att ske genom föreläsningar som genomförs 

digitalt, både i realtid och förinspelade. Handledning, examinationer och diskussioner sker 

via digitala seminarium och forum. För att detta ska fungera behöver du ha en dator med 

stabil internetuppkoppling, webbkamera (inbyggd eller separat) och headset (hörlurar med 

mikrofon). Det finns möjlighet att komma åt Canvas även via en app i surfplatta eller 

mobiltelefon, men då utbildningen kommer innebära att du redovisar en större del av din 

kunskap i form av skriftliga arbeten rekommenderar vi att du använder en dator.  

 

Utbildningens kurser och kursträffar  

Varje kurs har en egen tidsram med start och slutdatum. Varje kurs har även ett eget 

kursrum i Canvas där du finner studiehandledning och studieuppgifter som genomförs enligt 

kursens tidsplan.  

 



 

 
 
 

Under det första studieåret kommer du studera följande kurser: 

1. Demenssjukdomar 30 yhp. Kurstid v. 33 - v. 44 

2. Personcentrerad vård och omsorg 40 yhp. Kurstid v. 44 – v. 8 

3. Värdegrund och förhållningssätt 30 yhp. Kurstid v. 9 – v. 20  

Studieår 1 pågår 15 augusti 2022 – 19 maj 2023. 

 

Det andra studieåret innehåller följande kurser: 

1. Måltidssituation och näring 20 yhp 

2. Vård i livets slut och anhörigstöd 20 yhp 

3. Välfärdsteknik 15 yhp 

4. Kvalitetsutveckling och handledning 25 yhp 

5. Examensarbete 20 yhp 

 

Studieår 2 pågår 14 augusti 2023 – 17 maj 2024. 

 

Kursträffarna genomförs i samband med kursavslut och kursstart. Varje kursträff är 

obligatorisk och innehåller examinerande moment. Under det första studieåret träffas vi 

vid 4 tillfällen. Under det andra studieåret ingår 6 kursträffar. Varje kursträff genomförs 

under 1 -2 dagar. Några kursträffar genomförs på plats på Forshaga lärcenter, andra 

kursträffar genomförs digitalt via dator. Mer information om utbildningens kurser och 

kursträffar ges i samband med kursstart.  

 

För dig som behöver ordna boende i Forshaga vid kursträffarna, kontakta Besöksservice på 

tel: 054/ 17 23 59 för mer information.  

 

Litteratur 

Litteratur anskaffas och bekostas av den studerande. Litteraturlista kommer att lämnas ut 

tre veckor innan varje kursstart. Litteraturlista till den första kursen Demenssjukdomar 

bifogas detta välkomstbrev.   

 

Studiemedel 

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du söker själv studiemedel hos Centrala 

studiestödsnämnden CSN. 

 



 

 
 
Utbildningsstart och första kursträffen 

Du är kallad till introduktion och kursstart tisdag 16/8 och onsdag 17/8. 

Utbildningen introduceras med en kursträff på plats på Lärcenter i Forshaga. Kursträffen 

omfattar två obligatoriska dagar. 

  

Plats: Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A, Forshaga.  

Lärare möter upp i lärcenters huvudentré från kl 12.45.  

 

Program tisdag 16/8:  

13.00 – 14.00 Information om utbildningens upplägg och genomförande  

14.00 – 14.20 Paus 

14.20  – 15.15 Studiegrupper  

15.15 – 15.30 Paus 

15.30 – 17.00  forts Information om utbildningens upplägg och genomförande   

 

Lokal: Aulan Lyckan, plan 2 Forshaga Lärcenter 

 

Program onsdag 17/8: 

9.00 – 10.15 Introduktion lärplattformen Canvas  

10.15 – 10. 45 Paus 

10.45 – 12.00 Introduktion kurs 1 Demenssjukdomar  

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 15.00 (inkl paus) Föreläsning Det normala åldrandet 

15.00 – 15.30 Avslutning av kursträffen   

 

Lokal:  9.00 – 12.00 Aulan Lyckan, plan 2, 13.00 – 15.30 sal 212, plan 2 

 

 

 



 

 
 
Ta om möjligt med egen dator till den första kursträffen  

Under kursträffen så kommer du att få introduktion och genomgång i lärplattformen 

Canvas där en stor del av dina studier kommer att genomföras och redovisas. Du kommer 

att få möjlighet att testa lärplattformen på din egen dator här på lärcenter under 

introduktionen.  

 

Kursen Demenssjukdomar 30 yhp. 

Utbildningens första kurs handlar om olika demenssjukdomar, symtom i sjukdomarnas olika 

faser samt om utredning och behandling. I kursen ingår även kognitiv svikt samt hur 

demenssjukdom utvecklas och tar sig uttryck hos individ med tidigare intellektuell 

funktionsnedsättning. Kursen ska ge kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt 

och socialt samt om risk- och friskfaktorer kopplat till demenssjukdom och aktuell 

forskning inom området.  

 

Nästa kursträff på Forshaga Lärcenter 

Torsdag 3 november kl 9.00 – 17.00. 

 

Kontakt 

Har du frågor som rör kursstarten kontakta någon av utbildningens lärare: 

Johanna Nilson  

mail: johanna.nilson@forshaga.se  telefon: 054/17 21 42 

Maria Keck 

mail: maria.keck@forshaga.se  telefon:  054/17 22 03 

 

Har du fått förhinder och inte kan påbörja din utbildning ta snarast kontakt med studie- 

och yrkesvägledare Britt Carlsson via mail: 

britt.carlsson@forshaga.se  

eller  

telefon: 054/17 20 49 

 

Varmt välkommen till Forshaga Yrkeshögskola och utbildningen 

Demensspecialiserad undersköterska! 
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