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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
• visa kunskap om hur komplex psykiatrisk problematik kan beskrivas utifrån 

medicinska, sociala, psykologiska och vårdvetenskapliga perspektiv samt hur detta 
påverkar människors livsvärld

• identifiera hur kultur, ålder, kön, genus och miljö inverkar på vårdrelationer och 
förhållningssätt vid komplex psykiatrisk problematik

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt och på ett systematiserat sätt använda 

omvårdnadsprocessen vid komplex psykiatrisk problematik på individnivå, och för 
samverkan med olika professioner samt personens nätverk

• visa förmåga till etiska ställningstaganden i relation till sin professionella 
yrkesfunktion samt till att diskutera problem och lösningar

• beskriva och värdera en vård- och omsorgsgivande verksamhets uppdrag och med 
ett reflekterande och värderande förhållningssätt följa dess arbetssätt, regler och 
föreskrifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera sin egen kunskapsutveckling och sitt behov av ytterligare kunskap och 

kompetens
• visa förmåga att analysera och värdera vård och föreslå kvalitetshöjande åtgärder

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom huvudområdet 
vårdvetenskap eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen, seminarier samt godkänd 
fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kursens innehåll
Etisk beslutsmodell
Instrument för bedömning
Integrerad behandling 
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Kultur, ålder, kön och genus
Kvalitet och förbättringsarbete i psykiatrisk vård 
Olika perspektiv vid komplex psykiatrisk problematik 
Pedagogiska metoder
Personcentrerad vård 
Prevention
Samsjuklighet
Samverkan och samarbete 
Vårdarrollens komplexitet 
Vårdmiljö

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-02-23 17:12


