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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. kritiskt granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser för att förbättra hälsa
2. reflektera över förändringar hos individer eller sociala grupper som påverkar psykisk hälsa
under ett livslopp
3. beskriva och reflektera över relationers betydelse inom familj, arbetsliv och nätverk för
psykosocial hälsa

Kursens innehåll - teoretiska perspektiv vid psykisk hälsa/ohälsa och kriser i livets olika faser
- olika psykosociala perspektiv på behandling och stödinsatser för psykosocial ohälsa
- livsvillkor och livsvillkorens förändringar vid psykisk hälsa/ohälsa och betydelsen av kön,
klass och etnicitet
- insjuknande- och återhämtningsprocesser ur ett livsloppsperspektiv
- konsekvenser för nätverk och sociala relationer och arbetsliv vid psykisk ohälsa

Undervisning Föreläsningar, seminarier och grupparbeten

Förkunskaper Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Examinationsform Individuell hemtentamen och seminarieuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt i
grupp.
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Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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