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Krav på förkunskaper
Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård, samt kan
också ges som fristående kurs. Behörig att antas är den som har avlagt sjuksköterskeexamen
på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk
sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen. Vid fristående kurs är den behörig
som har sjuksköterskeexamen.
Kursbeskrivning
Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade
bedömningar och omvårdnadshandlingar inom ramen för omvårdnadsprocessen i psykiatrisk
vård. Vid sidan om teman som rör olika specifika ohälsotillstånd läggs vikt vid mera allmänt
användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik. Kursen innehåller
verksamhetsintegrerat lärande vilket omfattar färdighetstränande moment som tillämpas
kopplat till patientarbete i den egna verksamheten. En fördjupning av etiska frågeställningar
och samhälleliga utmaningar i relation till psykiatrisk vård sker också kopplat till begrepp
som utsatthet, ojämlikhet och hållbar utveckling.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Förklara diagnostik och behandling av psykiatriska tillstånd utifrån ett evidensbaserat
perspektiv.
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2. Utifrån fördjupade kunskaper och ett etiskt perspektiv analysera och bedöma
omvårdnadsbehov vid olika psykiatriska ohälsotillstånd.
3. Värdera och bedöma omvårdnadshandlingar i relation till principer för vetenskaplighet
och evidens för patienter inom psykiatrisk vård.
4. Utifrån fördjupade kunskaper i psykofarmakologi analysera och bedöma farmakologisk
behandling vid olika psykiatriska ohälsotillstånd.
5. Tillämpa och kommunicera olika delar av omvårdnadsprocessen.
6. Identifiera och motivera sitt behov av ytterligare kunskap i relation till profession och
vetenskaplighet.
Innehåll
Avancerade bedömningar vid olika typer av psykisk ohälsa
Omvårdnadsåtgärder vid olika typer av psykisk ohälsa
Psykopedagogik som verktyg i psykiatrisk omvårdnad
Specialistsjuksköterskan och omvårdnadsprocessen
Fördjupad psykofarmakologi
Specialistsjuksköterskans arbetsledande roll inom psykiatrisk vård
Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, interaktivt lärande,
litteraturstudier, seminarier, workshops, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande.
Examination
Former för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:
Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:
Tentamen I: Individuell skriftlig hemtentamen (1,5 hp). Lärandemål: 1. Betyg: underkänd,
godkänd.
Tentamen II: Individuell skriftlig hemtentamen (6 hp). Lärandemål: 2, 3, 5 och 6. Betyg:
underkänd, godkänd, väl godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs betyget godkänd på tentamen I och II.
För betyget väl godkänd på kursen krävs betyget godkänd på tentamen I och betyget väl
godkänd tentamen II.
För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen.
Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination fyra (4) gånger. Den
som underkänts två gånger på examination har rätt att begära att annan examinator utses.

Kurslitteratur
Se bilaga: PSYAB1 Kurslitteratur: Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid
psykisk ohälsa (ht21)
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