
KURSPLAN

Kurskod: VPO100

Vård vid psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom, 10,5 hp
Care for Mental Ill Health and Psychiatric Disease, 10,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-04-21
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
• redogöra för och ge exempel på psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa avseende 
klassifikation, diagnostik, symtom, orsak samt behandling 
• förklara och ge exempel på neurobiologiska grunder, allmän farmakologi samt 
psykofarmakologi med relevans för psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa 
• redogöra för och teoretiskt förankra problematik kring suicid

Färdighet och förmåga
• identifiera, bedöma och planera personers behov av psykiatrisk vård för att främja psykisk 
hälsa
• tillämpa dokumentation av personcentrerad vård med stöd av vårdprocessen och 
vårdvetenskapens konsensusbegrepp
• tillämpa hjärt- lungräddning (HLR) hos barn och vuxna samt kunna använda en 
hjärtstartare (AED)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över normers och etiska aspekters inverkan på vårdprocesser vid 

psykiatrisk sjukdom
• reflektera över behov av ytterligare kunskap i relation till vårdande vid psykiatriska 

sjukdomar för den kommande yrkesrollen

Behörighetskrav
Fullgjord 15 hp inom huvudområdet vårdvetenskap eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamina, praktisk examination (HLR), 
seminarium samt examinerande skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens innehåll
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• Vård av personer som lider av psykisk sjukdom
• Psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa, orsak, symtom, behandling, förlopp samt 

psykiatrisk diagnostik och klassifikation
• Uttryck och konsekvenser vid; påverkad sinnesstämning, förändrad 

verklighetsuppfattning, ångestproblematik, beroendeproblematik, 
förvirringstillstånd, personlighetsrelaterad problematik, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, kognitiva funktionsnedsättning hos äldre, exekutiva 
funktioner och medicinsk behandling

• Neurobiologiska grunder
• Allmän- och psykofarmakologi
• Suicidprocessen samt suicidprevention
• Hjärt- lungräddning
• Etik och normmedvetenhet
• Dokumentation av personcentrerad vård

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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