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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Redogöra för kunskap om centrala begrepp inom ämnet vårdvetenskap, i relation till 

psykisk hälsa och ohälsa
• Redogöra för vårdvetenskap som profession, verksamhetsfält och forskningsområde i 

relation till psykisk hälsa och ohälsa
Färdighet och förmåga
• Identifiera och beskriva individuella och samhälleliga hälsorisker samt resurser för 

att främja psykisk hälsa
• Identifiera, beskriva och diskutera etiska begrepp och dilemman relaterat till 

vårdandet vid psykisk ohälsa
• Visa förmåga att genomföra grundläggande vårdhandlingar i patientnära arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera över psykisk hälsa och ohälsa ur ett normkritiskt perspektiv
• Reflektera över och värdera eget behov av ytterligare kunskap samt fortsatt 

kunskapsutveckling inom vårdvetenskap i relation till personer med psykisk ohälsa

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningar, muntliga redovisningar, 
seminarier samt examinerande skriftliga reflektionsmoment i eportfolio

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.
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Kursens innehåll
• Centrala begrepp, modeller och teorier inom vårdvetenskap
• Det sociala nätverkets betydelse för psykisk hälsa och ohälsa
• Etik, värdegrund och människosyn
• Hälsa, livsstil och människans livsvillkor
• Livsvärldsperspektiv
• Normmedvetet perspektiv
• Vård- och omsorgsprocessen
• Psykisk hälsa och ohälsa
• Relationen och kommunikationen i vårdarbetet
• Styrdokument
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