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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för patofysiologi, symptom, diagnostik och behandling vid vanligt förekommande

psykiatriska sjukdomstillstånd
• redogöra och förklara läkemedels verkningsmekanismer, effekter, användningsområde och
biverkningar vid sviktande psykisk hälsa
• redogöra för omvårdnad vid sviktande psykisk hälsa.
Färdighet och förmåga
• analysera och identifiera behov av omvårdnad vid sviktande psykisk hälsa med beaktande av

patientens och dess närståendes perspektiv
• diskutera och problematisera konsekvensen av samskapande omvårdnad i relation till
sviktande psykisk hälsa
• visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att ingen persons hälsa eller säkerhet
riskeras.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera kring och diskutera hur det egna förhållningssättet och vårdmiljön påverkar

mötet med patienten och dess närstående
• reflektera över stigmatisering i samband med sviktande psykisk hälsa
• identifiera och diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid omvårdnad i samband med
sviktande psykisk hälsa.
Innehåll
- psykopatologi, behandlingsmetoder, farmakologi och omvårdnad inom:
• psykos
• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• ångest och sömnsvårigheter
• suicid
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• bipolär sjukdom
• depression
• beroendeproblematik
- återhämtningprocessen hos:
• patient
• närstående
• vårdpersonal
• samhälle
- stigmatisering
- närståendes situation och roll
- teorier, modeller och begrepp i psykiatrisk vård

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, praktisk tillämpning på
kliniskt träningscenter (KTC) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Undervisningen bedrivs på engelska.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper.
Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi
och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk
omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser
inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi,
vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande
förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och
säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och
farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter,
tillämpningsövningar på kliniskt träningscenter (KTC) och verksamhetsförlagd utbildning.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Skriftlig individuell tentamen

2,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Seminarier

1 hp

U/G

Inlämningsuppgifter

0,5 hp

U/G

Praktisk tillämpning

0,5 hp

U/G

Verksamhetsförlagd utbildning

3 hp

U/G
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Övrigt
Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 3,5 hp av kursens totala 7,5 hp.
Närvarobestämmelser
Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan
praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när
hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning
eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/ oskicklighet får inte
delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att
studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande
ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell
plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns,
vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga
rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.
Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas
som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma
kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre
gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.
Kurslitteratur
Nicholson, B., McKimm, J., & Allen, A.K. (Ed.). (2016). Global Health. London: Sage.
Varcarolis, E.M. (2017). Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: A Communication
Approach to Evidence-Based Care. New York: Elsevier.
alternativ till Varcarolis,
Skärsäter, I. (Red.). (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå. Lund:
Studentlitteratur.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.

