KURSPLAN

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och
psykisk funktionsnedsättning 7,5 hp
Caring for People with psychiatric Illness and Disabilities 7.5 cr
Fastställd av Institutionsstyrelsen för vårdvetenskap och sociologi
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2012-03-29

HT2009

2016-07-11

HT2016

Fördjupning

G1N

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

OM914A

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Ämnesgrupp

Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde

Vårdområdet 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva vård och omsorg vid de vanligaste psykiska sjukdomarna och psykisk
funktionsnedsättning
2. Redogöra för bemötandets och förhållningssättets betydelse vid psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning

Kursens innehåll

- omvårdnad vid psykisk ohälsa/funktionsnedsättning
- relationsarbete i psykiatriskt omvårdnadsarbete
- psykiatriska förklaringsmodeller
- lagar och författningar
- vårdmiljö/vårdkultur
- symtom, behandling och orsaker vid de vanligaste psykiska störningarna
- dubbeldiagnoser
- neuropsykiatriska tillstånd
- evidensbaserad socialpsykiatri
- samverkan kommun/landsting

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Undervisning

Litteraturstudier, föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Individuell skriftlig tentamen och genomförda obligatoriska skriftliga studieuppgifter

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationtillfälle ges möjlighet
till ytterligare fem examinationstillfällen. Två examinationtillfällen ( ordinarie
examinationstillfälle och ytterligare ett examinationstillfälle) ges i anslutning till kursens
genomförande, övriga hänvisas till nästkommande kurs. Student som inte blivit godkänd efter
tre examinationstillfällen hänvisas till studievägledning.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om obligatorisk
närvaro hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 SKriftlig individuell tentamen

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

