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Socialpsykiatrisk vård, 180 hp 
Social psychiatric care, 180 HE credits 
____________________________________________________________________________

Programkod: VGPSY
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2015-01-28
Beslutande: 
Gäller för kull: H17
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Socialt arbete:

SPG100, Socialt arbete med personer med psykisk ohälsa, 15 hp, G1N 

SMG100, Socialt arbete, människa, samhälle och livsvillkor, 15 hp, G1N 

SAJ201, Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa, 7,5 hp, 
G1F 

SAM200, Socialt arbete, metoder och förhållningssätt, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Sociologi:

KKP100, Kriminologi - kriminalvård och psykisk ohälsa, 7,5 hp, G1N 

KTP100, Kriminologiska teorier och perspektiv, 7,5 hp, G1N 

Inom huvudområdet: Vårdvetenskap:

VPT100, Vård vid psykiatriska tillstånd, 15 hp, G1N 

VGR100, Vårdandets grunder i relation till psykisk hälsa och ohälsa, 15 hp, G1N 

PBU200, Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna, 7,5 hp, G1F 

PVR100, Psykiatrisk vård, rehabilitering & habilitering, 15 hp, G1F 

VTM100, Vetenskaplig teori och metod I - Socialpsykiatrisk vård, 7,5 hp, G1F 
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KPP401, Komplex psykiatrisk problematik, 15 hp, G2F 

VSO400, Vetenskaplig teori och metod II - Socialpsykiatrisk vård, 7,5 hp, G2F 

EVX500, Examensarbete i vårdvetenskap, socialpsykiatrisk vård, 15 hp, G2E 

Valmöjligheter inom programmet

Valbara kurserna är rekommenderade kurser och ges med platsgaranti för programmets 
studenter. Andra kurser kan också sökas inom ett relevant område för utbildningen i samråd 
med programansvarig. Vid val av andra kurser utlovas ej platsgaranti.

Inom huvudområdet: Socialt arbete:

SOS200, Socialt arbete, organisationsteori och samverkan, 7,5 hp, G1F 

SAS200, Socialt arbete, återhämtning och socialt stöd, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Sociologi:

KBP100, Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa, 7,5 hp, G1N 

KRR100, Kriminologi: viktimologi och psykisk ohälsa, 7,5 hp, G1N 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. 

Övriga föreskrifter
Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål

Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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Lokala mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall visa kunskap om och förståelse för
• psykisk hälsa och ohälsa hos individer och grupper i samhället ur genus-, ålders- och 

mångfaldsperspektiv
• människors utveckling, livsvillkor och socialiseringsprocess på individ-, grupp- och 

samhällsnivå
• psykiatriska tillstånd, bedömningar, samt behandlingar, rehabilitering, habilitering 

och stöd i relation till psykiatriska tillstånd
• insikt om betydelsen av samarbete, samverkan och teamarbete i och runt människor 

med psykisk ohälsa med särskilt fokus på komplex psykisk problematik
• välfärdssamhället, dess organisering och konsekvenser för personer med psykisk 

ohälsa och/eller kriminalitet
• grundläggande kriminologiska teorier och beroendelära
• samhälleliga förutsättningar, lagstiftningar och författningar som styr arbetet inom 

vård, omvårdnad, socialt arbete och kriminalvård
Färdighet och förmåga
Studenten skall visa förmåga och färdighet att
• göra bedömningar av vårdbehov hos personer med psykisk ohälsa och deras 

livssituation, utifrån teoretiska, samhälleliga och etiska aspekter
• möta människor i svåra livssituationer
• i dialog med utsatta personer och grupper, identifiera vårdbehov och analysera 

sociala problem och processer
• identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande, förebyggande och 

delaktighetsfrämjande arbete
• identifiera och förebygga självdestruktivitet, suicid och utåtagerande aggressivitet
• göra åtgärdsbedömningar utifrån normkritiskt förhållningssätt med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall visa
• reflektiv förmåga byggd på respekt och förståelse för människor i olika åldrar med 

olika erfarenheter och livssituationer
• självkännedom och empatisk förmåga
• förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot människor och deras olika 

uttryck för och upplevelser av psykisk hälsa och ohälsa
• förståelse för människors och deras närståendes möjligheter till och begränsningar 

av delaktighet med utgångspunkt i barnkonventionen och mänskliga rättigheter
• förmåga att värdera maktaspekter inom vård av personer med psykisk ohälsa med 

särskild utsatthet och komplex problematik med beaktande av mänskliga rättigheter
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