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Psykisk ohälsa i komplexa omvårdnadssituationer 7,5 hp
Mental Ill•health in Complex Care Situations 7.5 credits
Avancerad nivå
Huvudområde: Omvårdnad, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•10•20) och gäller studenter antagna höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeutbildning med inrikt•
ning mot psykiatrisk vård och kan även läsas som fristående
kurs.
Behörighetskrav
Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i om•
vårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med
studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med in•
riktning mot allmän hälso• och sjukvård samt kandidatexamen
i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års
yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Kursens mål
Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper om
omvårdnad i samband med dubbeldiagnoser, akuta psyki•
atriska tillstånd, psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri
inom psykiatrisjuksköterskans funktionsområde. Dessutom
ska studenten tillägna sig fördjupade kunskaper om person•
centrerad samverkan i team med andra vårdgivare i samband
med komplexa omvårdnadssituationer i psykiatrisk vård.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för lagstiftning i samband med olika typer av
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
• beskriva psykiatrisk omvårdnad i relation till patien•
tens individuella situation och hälsotillstånd
• redogöra för komplexa orsakssamband för psykiatris•
ka sjukdomar och psykisk ohälsa under människans
olika faser i livet och utifrån genus och mångfaldsper•
spektiv
• förstå och förklara psykiatrisjuksköterskans ansvars
och funktionsområde
Färdighet och förmåga
• identi era vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan i
samverkan med patient, närstående och personal
• planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla vår•
den inom specialistområdet självständigt och i samver•
kan med andra
• granska och analysera vetenskapliga arbeten inom om•
rådet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• de niera, re ektera och analysera etiska dilemman in•
om området samt förespråka handlingsalternativ
Kursens huvudsakliga innehåll
• Suicidprevention
• Samsjuklighet
• Rättspsykiatri
• Barnpsykiatri
• Psykiatrisk tvångsvård
• Akutpsykiatri
Undervisning
Undervisningen kan ske i form av ex: föreläsningar, lektioner,
seminarier, laborationer och gruppövningar med eller utan
stöd av informations• och kommunikationsteknik. I de fall
kursen ges på distans kan andra undervisningsformer före•
komma.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga individuella inlämnings•
uppgifter, skriftlig individuell rapport samt workshop och
seminarier med obligatoriskt deltagande. Efter genomgången
kurs har studenten rätt till en ordinarie examination samt
därefter fyra examinationstillfällen.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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