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Välkommen! 
 

Till kursen Kvalitet och utveckling inom demensområdet, kursen är en enstaka kurs i 

yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen ger dig kunskaper 

och färdigheter om evidensbaserad praktik, kvalitetsbegrepp och metoder för att kunna arbeta 

med kvalitet och utveckling inom demensområdet. Du lär dig använda ett kritiskt 

förhållningssätt samt hur du kan reflektera och värdera den egna arbetsinsatsen. Kursen ger dig 

också kunskap för att kunna ta del av det aktuella forskningsläget inom demensområdet.  

Vi som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska och 

kursen Kvalitet och utveckling inom demensområdet är lärare Annetthe Dahlberg, Anna 

Ekstrand, Annelie Svensson samt utbildningsledare Kristina Samuelsson. I detta dokument 

kommer du att få viktig information kring utbildningen. Ännu en gång: Varmt välkommen!  

Utbildningen genomförs på distans med närträffar 

Kursen Kvalitet och utveckling inom demensområdet bedrivs på distans och deltid (25%). Detta 

gör det möjligt för dig, att till viss del kombinera studier med arbete. Det krävs att du är aktiv i 

din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Kraven på en distansutbildning är lika 

höga som på en klassrumsutbildning.  

 

Lärplattform 

Skövde Yrkeshögskola använder en lärplattform som heter V-klass. Du kommer i anslutning 

till utbildningens start den 29 augusti få ett automatgenererat mail skickat till dig med mer 

information om V-klass samt dina personliga inloggningsuppgifter. Mailet går till den e-

postadress du angav i samband med ansökan till utbildningen. Observera att endast begränsad 

information syns i lärplattformen innan det datum som utbildningen startar. Se länk till 

instruktion för inloggning i v-klass. https://skovde.se/globalassets/instruktion-for-hur-man-

loggar-in-i-vklass.mp4  

Hör av dig till någon av oss om du har problem med din inloggning när utbildningen startar den 

29 augusti. 

Upplägg och studiegrupper 

I samband med att utbildningen startar kommer du att placeras i en studiegrupp. En studiegrupp 

ger möjlighet till ett stöd i lärandet, den ger också möjlighet för att reflektera och lösa uppgifter 

tillsammans. Till utbildningen finns en studiehandledning med en översikt över utbildningen, 

litteraturlista och studieuppgifter. Det är viktigt att du följer utbildningens planering. 

Utvärdering genomförs i samband med utbildningens slut. 

 

Särskilt pedagogiskt stöd 

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 

behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildnings-

anordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva 

särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Kristina Samuelsson (se 

https://skovde.se/globalassets/instruktion-for-hur-man-loggar-in-i-vklass.mp4
https://skovde.se/globalassets/instruktion-for-hur-man-loggar-in-i-vklass.mp4
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kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån 

detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 

 

Litteratur 

Litteratur för kursen Kvalitet och utveckling inom demensområdet (20 Yhp) hittar du på nästa 

sida. Det är viktigt att du införskaffar denna litteratur så snart som möjligt. Litteraturen bekostar 

du själv.  Studiehandledning för utbildningen kommer vi att maila till dig under vecka 34.  

 

Välkommen! 
 

 

   

Anna, Annetthe, Annelie och Kristina 
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Kurs: Kvalitet och utveckling inom demensområdet (20 Yhp) 

 

Obligatorisk kurslitteratur: 

 

Skog, M. (2012). Bättre demensvård NU! Hur du förbättrar den dagliga vården och 

omsorgen för personer med demenssjukdom. Stockholm: Liber. 

 

Internetkällor/artiklar tillkommer 
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Kontaktuppgifter 
 

Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 

Joakim Wetterskog 

Tel: 0500 - 49 77 06 Mail: joakim.wetterskog@skovde.se 

 

Lärare 

Annetthe Dahlberg 

Tel: 0500-49 7717 Mail: annetthe.dahlberg@skovde.se 

 

Anna Ekstrand 

Tel: 076 – 832 58 05 Mail: anna.m.ekstrand@skovde.se 

 

Annelie Svensson 

Tel: 072 - 501 86 38  Mail: annelie.svensson@skovde.se 

 

Utbildningsledare 

Kristina Samuelsson 

Tel: 0500 – 49 77 28 Mail: kristina.samuelsson@skovde.se 

  

 

 

 
  

mailto:joakim.wetterskog@skovde.se
mailto:annetthe.dahlberg@skovde.se
mailto:anna.m.ekstrand@skovde.se
mailto:annelie.svensson@skovde.se
mailto:kristina.samuelsson@skovde.se
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Studietider och tider för närträffar 
Enstaka kurs Kvalitet och utveckling inom demensområdet 

Den totala studietiden: 220829 – 221216 

 

Kursstart: v.35, måndag 2022-08-29 

Kursslut: v.50, fredag 2022-12-16 
 

Närträffar:  

Vecka Veckodag Datum 

36 Tisdag 2022-09-06 

46 Tisdag  2022-11-15 
 

Närträff den 6 september klockan 8.00 – 16.00 
Närträffen genomförs i Vuxenutbildningens lokaler på Wennerbergs gata 2 i Skövde. 

Lokal: Studiehallen våning 2.  Vi kommer att maila programmet för närträffen till dig under 

vecka 34. 

 

Kursbeskrivning Kvalitet och utveckling inom demensområdet, 20 Yhp 
En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. 

Syfte och mål 

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om 

evidensbaserad praktik för att kunna arbeta med kvalitet och utveckling inom demensområdet. 

Kursen ska ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna ta del av det aktuella 

forskningsläget inom demensområdet. Kursen ger kunskap om kvalitetsbegrepp och metoder 

för kvalitetsutveckling inom demensområdet. 

Kursen ska ge färdigheter i att arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ge fördjupade 

färdigheter i att reflektera och värdera den egna arbetsinsatsen inom demensområdet. 

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer. 
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Vägbeskrivning till närträffar  
Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har närträffar i studiehallen, 

våning 2 i vuxenutbildningens lokaler på Wennerbergs gata 2 i Skövde. 

 

 

  
 

 

 

 

Parkering: På skolan finns det tyvärr inte möjlighet att parkera, se bifogad länk på karta över 

andra parkeringsmöjligheter i Skövde.  https://skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/ 

 

 

https://skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/

