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MOOC:

Detta läromedel är framtaget 
som en så kallad Massive Open 
Online Course (MOOC)
Fördelar:

• Kan nås från alla med säker 
internetanslutning

• Du väljer själv när du  
genomför kursen

• Kostnadsfri

INNEHÅLL:
 
Allt material som erhålls via 
denna MOOC grundar sig på 
evidensbaserad information inom 
åldrandet, kronisk njursjukdom 
och relaterade ämnen. Kursen 
berikas med nya insikter om det-
ta område från ett EU-finansierat 
projekt kallat  SCOPE* 
*(Screening for Chronic Kidney Disease 
among older People across Europe;  
referensnummer 634869)

Följande ämnen täcks in av  
kursen:

• Åldrandets fysiologi
• Njurarna hos äldre och deras 

påverkan på fysiologin
• Laboratorietester för att 

beräkna njurfunktionen med 
specialfokus på äldre

• Kronisk njursjukdom hos 
äldre och dess påverkan på 
vårdplanering i klinisk praxis

MÅLGRUPPER:

Medicinstuderande och andra 
studenter intresserade av vård 
av äldre personer, speciellt med 
fokus på medicinsk omvårdnad. 
All sjukvårdspersonal som är 
intresserad av vidareutbildning 
inom ämnet. 



HUR KURSEN GENOMFÖRS:

• Delta i alla tre modulerna, 
inklusive godkänt resultat  
(75 %) efter varje modul

• Instruktioner för allt innehåll 
som levereras tillsammans 
med inlärningsvideos och 
annat stödmaterial

• Diskussion med experter från 
SCOPE-konsortiet

• Slututvärdering av kursen  
online

INTYG OM DELTAGANDE:

För varje kurs utfärdas ett se-
parat intyg om deltagande efter 
godkänd utvärdering, som kan 
skrivas ut online. För medicine 
studerande är en ackredite-
ring för “elektiv kurs” möjlig 
och sedan klara av en skriftlig 
examen vid ett partneruniversi-
tet inom SCOPE-projektet över 
tröskelvärdet.

För certifierad ackreditering av medicine studerande  
(elektiv kurs) krävs tillägg av skriftlig examen vid:

Medizinische Universität Graz, Ben-Gurion University of the Negev,  
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Servicio Madrileno de Salud,  

Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

Tröskelvärden för 
 godkänt resultat  

(75 % korrekta svar)
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