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Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 hp
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Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
• identifiera och redogöra för pedagogiska teorier, modeller och metoder relevanta för 

personcentrerad psykiatrisk omvårdnad
• redogöra för specialistsjuksköterskans samordnande funktion inom komplex 

psykiatrisk omvårdnad
 
Färdighet och förmåga
• använda pedagogiska metoder i omvårdnaden av personer med komplex psykiatrisk 

problematik
• bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande 

stödinsatser i samråd med patienter i psykiatrisk omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska och värdera evidens i pedagogiska metoder inom psykiatrisk 

omvårdnad
• kritiskt granska e-hälsoalternativ för personer med psykisk ohälsa
• diskutera hur patienters och närståendes delaktighet i vårdandet kan främjas

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt 
kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuell klinisk 
examination i simulerad miljö samt närvaro vid obligatoriska moment.

Kursens innehåll
• e-hälsa
• etisk beslutsmodell
• handledning
• kognitiva behandlingsmetoder
• nationella riktlinjer
• samtalsmetodik
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• patienters och närståendes delaktighet
• patienters lärande
• personcentrerad omvårdnad
• psykopedagogiska metoder
• pedagogiska och terapeutiska förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad
• vårdmiljö

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Vid underkänt resultat efter genomförd VFU (klinisk examination) har studenten rätt till 
förnyad VFU vid ett (1) tillfälle.
Vid underkänt resultat på klinisk(a) examination(er) under VFU har studenten rätt till 
förnyad VFU och klinisk(a) examination(er) vid ett (1) tillfälle.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter 
och förhållningssätt att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta 
sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är 
förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår 
vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt 
VFU-tillfälle på denna kurs.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursen utgörs av 1,5 hp.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Omvårdnad
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