Kurs 3. Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter
14 veckor
Syftemed kursen är att studera människors utveckling ur olika perspektiv.
Psykiatridelen studeras bl.a. utifrån diagnossystemet DSM-5 samt ICD-10. Kursen
innehåller gruppsykologiska moment, viss farmakologisk behandling samt vardaglig omvårdnad och stöd
inom psykiatri och missbruk.
Målet är att den studerande efter avslutad kurs, utifrån rollen som socialpedagog,ska ha kunskaper
och färdigheter
• om psykologiska och pedagogiska processer och om hur människan utvecklas.
• att beskriva psykiatriska diagnoser och föreslå behandlingsmetoder.
• att förstå psykologiska processer och att kunna bemöta människor i olika situationer.
• om riskbedömning och förebyggande arbete kring suicid.
• om drogkunskap och relevant farmakologi.
• att beskriva skillnaden mellan riskbruk, missbruk och beroende.
• att utföra vardaglig omvårdnad och stöd samt grund och instruktörsutbildning i HLR och första hjälpen.
• att göra lämpliga värderingar och bedömningar utifrån uppsatta mål.
• att ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp.
Kunskapskontroll och examinationsker genom att kursmålet bryts ner till betygskriterier för erhållande av
betygsgrad G eller IG. Utbildningen är processorienterad vilket gör att bedömningen är formativ och
evaluerande. För att kunna göra kriterierelaterade bedömningar används skriftliga, muntliga, praktiska och
observationsmetoder som kan vara både enskilda och gruppbaserade.
Närvaro
Utbildningen ses som en integrerad helhet och bygger på den enskilde studerandes aktiva medverkan. Minst
80 % närvaro vid den schemalagda undervisningen, studiebesök och grupparbeten.
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