INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH
FYSIOLOGI

FYS049 Psykisk hälsa och ohälsa - med tillämpning inom fysioterapi,
7,5 högskolepoäng
Mental health and ill health - applied within physiotherapy, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2019-01-14
att gälla från och med 2019-02-12, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Fysioterapi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180
högskolepoäng eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi
(Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på grundnivå ska ingå). Dessutom krävs
Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

Redogöra för den fysioterapeutiska innebörden av innehållet i befintliga nationella
riktlinjer för psykisk ohälsa genom de olika delarna av livsspannet
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Färdigheter och förmåga

Analysera psykisk ohälsa som ett komplext fenomen i relation till kropp och rörelse
Tillämpa aktuell vetenskaplig litteratur och rådande praxis gällande psykisk ohälsa på
person-, verksamhets- och/eller samhällsnivå
Välja ut relevanta bedömnings- och utvärderingsinstrument för fysioterapeutisk praxis
Tillämpa olika pedagogiska verktyg som stöd för det livslånga lärandet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv reflektera över kommunikation och bemötande
av personer med psykisk ohälsa i relation till kulturella, köns- och åldersrelaterade
aspekter.
Granska och argumentera för- och emot fysioterapeutiska interventioner som syftar till
psykisk hälsa utifrån evidens och beprövad erfarenhet
Argumentera för en idé för en digital intervention med mål att användas inom
fysioterapin för att stödja psykisk hälsa på person-, verksamhets- och/eller samhällsnivå
Innehåll

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga
psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en
psykiatrisk diagnos. Denna kurs bygger på de patientfall som deltagaren för med sig in i
kursen. Kursen bygger på förståelsen att psykisk ohälsa omfattar flera olika komplexa
tillstånd genom en människas livsspann som var för sig behöver förstås utifrån ett
helhetsorienterat perspektiv.

Former för undervisning

Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i
fokus.
Lärandet understödjs av studieuppgifter, föreläsningar och seminarier enskilt och i
grupp.
Tiden mellan kursträffarna bygger på aktivt lärande på hemorten.

Undervisningsspråk: Svenska.
Undervisning kan även komma att ske på engelska.
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Former för bedömning

Bedömning av hur studenten uppnår lärandemålen kommer att ske med hjälp av
studieuppgifter, som leder fram till examinationen. Varje studieträff innehåller en
skriftlig studieuppgift som deltagaren får feedback på av såväl kurskamrater som av
kursledaren. Dessa studieuppgifter leder fram till examinationsuppgiften.
Examinationsuppgiften sker i formen av en skriftlig och en muntlig debatt.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Övergångsbestämmelser
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Kursvärdering

Kursutvärdering sker via en enkät kursens sida på Canvas samt muntligt kontinuerligt
under kursen i en kursnämnd bestående av kursansvarig och studentrepresentant.
Kursansvarig analyserar och sammanställer kursvärderingen samt ger återkoppling till
kursdeltagarna. Sammanställningen av värdering och analys publiceras på Canvas och
ligger till grund för utveckling av kursen.

Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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