
KURSPLAN

Kurskod: PVR100

Psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering, 15 hp
Psychiatric care, rehabilitation and habilitation, 15 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-11-01
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: V17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
• visa kunskap om och förståelse för hälsofrämjande åtgärder och förhållningssätt med 

fokus på psykisk hälsa
• beskriva styrdokument som reglerar psykiatrisk vård och omsorg
• redogöra för habilitering och rehabilitering med fokus på individens förmåga och 

psykiska hälsa
• redogöra för närståendes delaktighet och personals medverkan i habiliterings- och 

rehabiliteringsprocessen.
Färdighet och förmåga
• identifiera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad vid psykisk ohälsa.
• visa förmåga att följa och reflektera över en vård- och omsorgsgivande verksamhets 

arbetssätt, regler och föreskrifter utifrån ett kritiskt förhållningssätt
• systematiskt söka och granska aktuell forskning med relevans för rehabilitering och 

habilitering vid psykisk ohälsa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga till ett reflekterande förhållningssätt och kommunikation i omvårdnad 

relaterat till psykisk ohälsa
• identifiera och analysera ålders-, köns- och genusaspekter liksom kulturella samt 

etiska aspekters inverkan på rehabiliterings- och habiliteringsinsatser vid psykisk 
ohälsa

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet 
vårdvetenskap eller motsvarande

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

Kursens innehåll
bedömning av funktion
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etik
habilitering och rehabilitering vid psykisk ohälsa
normmedvetenhet
närståendes betydelse i samband med habilitering och rehabilitering
omvårdnadsprocessen/vårdprocessen
pedagogiska metoder
professionella relationer
samverkan i syfte att förbättra individens möjlighet att återfå sin roll i samhället
styrdokument
systematisk litteratursökning
verksamhetsförlagd utbildning

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap
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