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Socialt arbete – missbruk, beroende och psykisk ohälsa, 7,5 hp
Social work - substance abuse, addiction and mental ill-health, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2022-11-23
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V23
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• redogöra för centrala teoretiska perspektiv och använda aktuell forskning inom 

området missbruk, beroende och psykisk ohälsa,
• redogöra för och analysera samspelet mellan utsatta livsvillkor exempelvis våld i 

nära relationer och livssituationen för personer med missbruk, beroende och psykisk 
ohälsa,

• tillämpa metoder för utredningar och interventioner inom området med fokus på 
samverkan med de som berörs och andra aktörer,

• redogöra för och kritiskt granska arbetsmetoder och förhållningssätt inom socialt 
arbete med personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa,

• tillämpa och kritiskt reflektera över relationsskapande kommunikation samt kritiskt 
ta ställning till intersektionella perspektiv och etiska aspekter inom 
verksamhetsområdet missbruk beroende och psykisk ohälsa.

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i huvudområdet socialt 
arbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Kommunikationsövning (1 hp) (U/G)
• Gruppuppgift med individuell muntlig redovisning (3 hp) (U/G)
• Obligatorisk närvaro för moment med Personlig och professionell utveckling (PPU) 

(0,5 hp) (U/G)
• Individuellt skriftlig hemtentamen (3 hp) (U/G/VG)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursens fokuserar socialt arbete inom området missbruk, beroende och psykisk ohälsa där 
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yrkesmässigt handlande ska bygga på reflekterad kunskap och förståelse.
Inledningsvis behandlas centrala teoretiska perspektiv, begrepp och aktuell forskning med 
relevans för att förstå samspelet mellan människors livssituation och psykisk ohälsa, samt 
missbruks- och beroendeproblematik.
Kursen ger kunskaper och färdigheter i olika utredningsmodeller, metoder och 
förhållningssätt i det sociala arbetet med psykisk ohälsa, missbruk- och beroende.
Frågor som delaktighet, lagarbete, etik och normmedvetenhet är centrala. Olika former av 
utsatthet så som fattigdom, hemlöshet, fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, våld i nära 
relationer, mäns våld mot kvinnor, men också det sociala nätverkets betydelse för 
återhämtning behandlas. Intersektionella perspektiv används för att reflektera kring 
individer och gruppers utsatthet och sociala situation. Brukarnedverkan och relationernas 
betydelse mellan brukare och socionomen är centralt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl 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
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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