
UTBILDNINGSPLAN

Programmet för Socialpsykiatrisk vård, 180 hp
Programme in Social psychiatric care, 180 HE credits 

____________________________________________________________________________

Programkod: VGSPV
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2020-04-14
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Socialt arbete:

SIA100, Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp, G1N 

SLV100, Livsvillkor, vardagsliv och delaktighet för människor med psykisk ohälsa, 7,5 hp, 
G1N 

JHS100, Juridik och handläggning inom det socialpsykiatriska fältet, 18 hp, G1F 

SOC100, Socialt arbete, metoder digitalisering och förhållningssätt, 7,5 hp, G1F 

SAS100, Socialt arbete, återhämtning och socialt stöd vid psykisk ohälsa, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Sociologi:

KRG100, Kriminologi: Grundläggande perspektiv, 7,5 hp, G1N 

KKS100, Kriminologi: Kriminalvård ur samhälleliga och vårdande perspektiv, 7,5 hp, G1F 

KPK100, Kriminologi: Psykisk ohälsa, kriminalitet och samhälle, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Vårdvetenskap:

VAF100, Akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt inom det socialpsykiatriska fältet, 7,5 
hp, G1N 
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VIP100, Vårdande i praktiken, inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 10,5 hp, G1N 

VGP100, Vårdandets grunder i relation till psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp, G1N 

KPK100, Kriminologi: Psykisk ohälsa, kriminalitet och samhälle, 7,5 hp, G1F 

QQM100, Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder inom Socialpsykiatriskvård, 7,5 
hp, G1F 

QLM200, Kvalitativa vetenskapliga teorier och metoder, 4,5 hp, G1F 

KVT100, Kvantitativa vetenskapliga teorier och metoder, 4,5 hp, G1F 

MVH100, Metoder i vårdandet för hållbar hälsa och återhämtning hos personer med 
psykiatrisk problematik, 12 hp, G1F 

VPB200, Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna, 7,5 hp, G1F 

VPO100, Vård vid psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom, 10,5 hp, G1F 

VKP100, Vård vid komplex psykiatrisk problematik, 15 hp, G2F 

K0003753, Examensarbete i vårdvetenskap, socialpsykiatrisk vård, 15 hp, G2E 

Valmöjligheter inom programmet

Inom huvudområdet: Socialt arbete:

SOL100, Socialt arbete, organisation och ledarskap inom det socialpsykiatriska fältet, 7,5 hp, 
G1F 

Inom huvudområdet: Sociologi:

K0003754, Kriminologi: Viktimologi, 7,5 hp, G1F 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. 

Övriga föreskrifter
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För tillträde till kursen Vård vid komplex psykiatrisk problematik 15 hp, krävs fullgjorda 
kursfordringar om minst 45 hp inom huvudområdet vårdvetenskap eller motsvarande.
För kursen Examensarbete i vårdvetenskap, socialpsykiatrisk vård 15 hp, krävs fullgjorda 
kursfordringar om 54 hp inom huvudområdet vårdvetenskap eller motsvarande vilket skall 
inkludera godkänt resultat på kurserna Kvantitativa vetenskapliga teorier och metoder, 4,5 hp 
och Kvalitativa vetenskapliga teorier och metoder, 4,5 hp eller motsvarande. 

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

Lokala mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall visa kunskap om och förståelse för
• visa kunskap om betydelsen av ett arbetsintegrerat lärande vid psykisk hälsa och 

ohälsa hos individer och grupper i samhället ur ett normmedvetet perspektiv
• visa kunskap om människors utveckling, livsvillkor och socialiseringsprocess
• visa kunskap om betydelsen av ett arbetsintegrerat lärande vid psykiatriska 

sjukdomar, psykisk funktionsnedsättning och behandling samt återhämtning
• visa kunskap om betydelsen av samverkan och kunskap i samverkan för människor 

med psykisk ohälsa och komplex problematik
• visa kunskap om välfärdssamhället, dess organisering och konsekvenser för personer 

med psykisk ohälsa med eller utan kriminalitet
• visa kunskap om teorier och begrepp inom vårdvetenskap, socialt arbete och 

kriminologi relaterat till praxis
• visa kunskap om betydelsen av ett arbetsintegrerat lärande i förhållande till 

samhälleliga förutsättningar, lagstiftningar och författningar som styr arbetet inom 
vård, omvårdnad, socialt arbete och kriminalvård

• visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utifrån ett 
teoretiskt och praktiskt perspektiv

• visa kunskap om globala förhållanden som påverkar människors psykiska hälsa
• visa kunskap om betydelsen av ett arbetsintegrerat lärande vid ledning, organisering 
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och utvärdering inom det socialpsykiatriska arbetet

Färdighet och förmåga

Studenten skall visa förmåga och färdighet att
• visa förmåga att identifiera och göra bedömningar av vårdbehov hos personer med 

psykisk ohälsa och deras livssituation, utifrån ett hållbarhetsperspektiv och gällande 
teoretiska, praktiska och etiska aspekter

• visa förmåga att identifiera vårdbehov och analysera sociala problem och processer i 
dialog med vårdbehövande personer

• visa förmåga att utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv identifiera behov av 
och genomföra hälsofrämjande, förebyggande och delaktighetsfrämjande arbete

• visa förmåga att identifiera och förebygga självdestruktivitet, suicid och 
utåtagerande beteende utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv

• visa förmåga att identifiera och göra åtgärdsbedömningar utifrån normkritiskt 
förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna

• visa förmåga att tillämpa ett förhållningssätt som verkar för hållbar utveckling inom 
dagens och framtidens vård och omsorg i ett nationellt och globalt perspektiv

• visa förmåga att tillämpa relevanta lagar och författningar inom det 
socialpsykiatriska fältet

• visa förmåga att tillämpa en kommunikativ förmåga byggd på respekt, förståelse och 
teori för människors livssituation utifrån maktaspekter och intersektionellt 
perspektiv

• visa förmåga att utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv initiera, leda och 
medverka i interprofessionell samverkan inom och mellan organisationer för ett 
arbetsintegrerat lärande

• visa förmåga till reflektion över att leda och delta i olika grupper med fokus på 
arbetsintegrerat lärande

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall visa
• visa förmåga att utifrån ett arbetsintegrerat lärande förstå och respektera människor 

i olika åldrar med olika erfarenheter och livssituationer
• visa förmåga till reflektion över det egna ämnesområdet och ett professionellt 

förhållningssätt gentemot människor och deras olika uttryck för och upplevelser av 
psykisk ohälsa, kriminalitet och social problematik

• visa förmåga till reflektion över vård och vårdande i relation till mänskliga 
rättigheter och lika villkor

• visa förmåga till att värdera maktaspekter inom vård av personer med psykisk ohälsa
• visa förmåga till reflektion över människors möjlighet till delaktighet i 

vårdsituationer
• visa förmåga till att värdera och problematisera digitalisering inom det 

socialpsykiatriska fältet
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• visa förmåga till reflektion över sambandet mellan teoretisk och praktisk kunskap 
för ett arbetsintegrerat lärande i relation till yrkesrollen inom det socialpsykiatriska 
fältet
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