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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
• redogöra för vårdvetenskapens utveckling och centrala begrepp samt redogöra för 

teorier och aktuell forskning i relation till psykiatrisk omvårdnad
• identifiera och beskriva hälsorisker, stödja hälsa och hälsofrämjande resurser
• visa kunskap om kommunikationens och relationens betydelse för psykisk hälsa och 

för omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa
 
Färdighet och förmåga
 
• visa förmåga att identifiera och beskriva individers behov av omvårdnad samt 

planera, genomföra och utvärdera omvårdnadshandlingar i syfte att främja psykisk 
hälsa

• visa förmåga att följa och reflektera över en vård- och omsorgsgivande verksamhets 
arbetssätt, regler och föreskrifter

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• redogöra för och reflektera över psykisk hälsa ur ett normkritiskt perspektiv
• redogöra för och reflektera kring etiska begrepp, principer och förhållningssätt 

relaterat till omvårdnad
• reflektera över sin egen människosyn samt visa förmåga till ett reflekterande 

förhållningssätt

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

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

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Kursens innehåll
centrala begrepp, modeller och teorier inom vårdvetenskap och omvårdnad
det sociala nätverkets betydelse för psykisk hälsa och ohälsa
etik, värdegrund och människosyn
hälsa, livsstil och människans livsvillkor
livsvärldsperspektiv relaterat till ålder, kön, genus och kultur
omvårdnadshandlingar i det dagliga livet
omvårdnadsprocessen
psykisk hälsa och ohälsa
relationen och kommunikationen i omvårdnadsarbetet
styrdokument
verksamhetsförlagd utbildning
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