Medicinska fakulteten

AUDB51, Medicin - vuxna, 4,5 högskolepoäng
Medicine - Adults, 4.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2020-03-09 och senast
reviderad 2022-01-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-01-25,
vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i audionomprogrammet, är obligatorisk i audionomexamen och ingår i
termin 5. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med
senare ändringar.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Medicin

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenterna förvärvar kunskaper som behövs för att
tolka och förstå muntlig och skriftlig information om de vanligaste neurologiska
symtomen, sjukdomarna och skadorna och om de vanligaste psykiatriska och
invärtesmedicinska sjukdomarna hos vuxna och äldre samt förstå konsekvenserna av
dessa. Vidare ska studenterna tillägna sig kunskap om hur medfödda och förvärvade
hjärnskador påverkar kommunikationsförmågan hos vuxna med flera
funktionsnedsättningar.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra översiktligt för:
Neurologi, geriatrik, demens och psykiatri
• etiologi, symtom, diagnostik och behandlingsmetoder vid vanliga
invärtesmedicinska, psykiatriska samt neurologiska sjukdomstillstånd och trauma
hos vuxna,
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• neuroanatomi och funktion av speciell relevans för kognition och språk,
• det normala åldrandet och diagnostik och behandlingsmetoder av de vanligaste
åldersrelaterade sjukdomarna,
• bakomliggande mekanismer vid psykosomatiska tillstånd hos vuxna,
Kommunikation hos vuxna personer med flera funktionsnedsättningar
• samhällets ansvar och relevanta författningar för vård och omsorg av äldre och
vuxna med flera funktionsnedsättningar,
• etiologi, diagnos och behandlingsmetoder vid kommunikationssvårigheter hos
vuxna med flera funktionsnedsättningar,
• sambanden mellan kommunikation, kognitiv funktion, begåvningsnivå,
erfarenheter, miljöfaktorer och psykologiska faktorer,
• alternativ och kompletterande kommunikation och dess förhållande till individer
på olika begåvningsnivåer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

Kursens innehåll
I provmomentet Neurologi, geriatrik, demens och psykiatri studeras det normala
åldrandet, åldersrelaterade sjukdomar, demens, neurologiska, psykiatriska,
invärtesmedicinska sjukdomstillstånd hos vuxna.
I provmomentet Kommunikation hos vuxna personer med flera
funktionsnedsättningar studeras samhälleliga insatser och teamarbete, bedömning
och behandling av vuxna med flera funktionsnedsättningar samt alternativ och
kompletterande kommunikation.

Kursens genomförande
Kursen utgår från föreläsningar, egna litteraturstudier och avslutande seminarium.

Kursens examination
Provmoment neurologi, geriatrik, demens och psykiatri examineras genom skriftlig
rapport.
Provmoment Kommunikation hos vuxna med flera funktionsnedsättningar examineras
genom skriftlig rapport.
Teoretiska kurser
För varje kurs anordnas ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle i direkt anslutning
till kursen. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har
möjlighet att genomgå förnyad examination vid senare tillfälle.
Ny examinator
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot
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det. (SFS 2006:1053)
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har student som antagits till audionomprogrammet, som är
godkänd i samtliga kurser terminerna 1-3 och som har genomfört termin 4 med minst
15 hp godkända.
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Prov/moment för kursen AUDB51, Medicin - vuxna
Gäller från H22
2201 Neurologi, geriatrik, demens och psykiatri, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Kommunikation hos vuxna med flera funktionsnedsättningar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H20
2001 Neurologi, geriatrik, demens och psykiatri, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Kommunikation hos vuxna med funktionsnedsättningar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

