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Behörighet
Grundläggande behörighet samt genomgången kurs 
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

identifiera, kontrastera och kritisera egna värderingar och attityder i förhållande till psykisk ohälsa och 
psykiatrisk vård

•

beskriva och reflektera över faktorer som underlättar och försvårar ett återhämtningsinriktat arbetssätt i 
psykiatrisk vård

•

redogöra för reflektionens betydelse samt identifiera förutsättningar för lärande i vårdarbete•
redogöra för metoder och principer för hållbart förändringsarbete i psykiatrisk vård•
identifiera hinder och möjligheter för återhämtningsfokuserad förändring i psykiatrisk vård med fokus på 
vårdarbetets struktur, kultur och innehåll

•

Kursinnehåll
Reflekterande arbetssätt•
Vårdkultur och förhållningssätt i psykiatriska verksamheter•
Etik med fokus på moraliskt ansvar•
Samskapad vård•
Återhämtningsfokuserat förändringsarbete•
Lagstiftning och rättigheter av betydelse för psykiatrisk vård•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier. Kursen är 
nätbaserad utan fysiska träffar.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.  
För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarium I U G# 2 Obligatorisk H20

0002 Seminarium II U G# 2 Obligatorisk H20

0003 Skriftlig inlämning och seminarium U G VG 3,5 Obligatorisk H20

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21
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