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Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
•
redogöra för och förklara vård och behandling vid psykisk ohälsa och sjukdom
•
redogöra för personcentrerat förhållningssätt vid vård och behandling av psykisk
ohälsa och sjukdom
•
redogöra för relevanta strategier för att återfå och upprätthålla hållbar hälsa
•
identifiera och redogöra för styrdokument som reglerar psykiatrisk vård och
omvårdnad
Färdighet och förmåga
•
tillämpa och argumentera för relevanta teorier och modeller för hälsofrämjande och
förebyggande vård och behandling vid psykisk ohälsa och sjukdom
•
bedöma och planera patientens behov av habilitering och rehabilitering vid komplex
psykiatrisk problematik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
reflektera över personcentrerat förhållningssätt vid vård och behandling av personer
med psykisk ohälsa och sjukdom
•
kritiskt granska och diskutera etiska frågeställningar relaterade till vård och
behandling vid psykiatriska tillstånd.

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen inom
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter med tillhörande
seminarier och salstentamen
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning på engelska kan förekomma.
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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.
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