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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• redogöra för psykiatriska sjukdomar och tillstånd samt dess behandling
• redogöra för uttryck och konsekvenser i dagligt liv vid psykiatriska tillstånd för 

personer utifrån ålder, kön, genus och kultur
• redogöra för och teoretiskt förankra problematik kring suicid

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att identifiera och bedöma personers behov av vård för att främja 

psykisk hälsa
• beskriva och dokumentera vård och omsorg
• visa förmåga att behärska hjärt- lungräddning (HLR) hos barn och vuxna samt kunna 

använda en hjärtstartare (AED)
• visa förmåga att genomföra en systematisk litteratursökning relaterat till 

ämnesområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över den psykiatriska diagnosens betydelse utifrån ett individuellt - och 

närståendeperspektiv
• reflektera över kulturella-, etiska-, köns- och genusaspekters inverkan på 

vårdprocesser vid psykisk sjukdom

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamina, en praktisk examination 
(HLR), tre seminarium 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.
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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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap
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Kursens innehåll
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste psykiatriska sjukdomar och dess 
behandling. Du ska efter kursens slut ha kunskaper om att identifiera och bedöma behov av 
omvårdnad för att främja psykisk hälsa. Som stöd i bedömning av personers funktionsnivå 
kommer du i kursen att få en introduktion till att använda ICF (klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Dessutom ska du kunna reflektera över den 
psykiatriska diagnosens betydelse utifrån ett individuellt- och närståendeperspektiv samt 
beakta kulturella, etiska och genusaspekters inverkan på vårdprocessen.
Kursens huvudsakliga innehåll
vård och omvårdnad av personer med psykisk sjukdom och tillstånd,
teorier om psykiatriska sjukdomar och tillstånd avseende, orsak, yttringar, behandling och 
förlopp,
psykiatrisk diagnostik och klassifikation,
uttryck och konsekvenser vid; påverkad sinnesstämning, förändrad verklighetsuppfattning, 
ångestproblematik, beroendeproblematik, förvirringstillstånd, personlighetsrelaterad 
problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och medicinsk behandling ,
personens, familjens och det sociala nätverkets situation och delaktighet vid psykisk 
sjukdom,
suicidprocessen samt suicidprevention,
basal hjärt- lungräddning,
dokumentation och rapportering,
etik,
styrdokument med anknytning till psykiatrisk vård och omvårdnad.
Våld och hot,
skyddsteknik
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