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Välkommen! 
 

Till en kortare utbildning i Psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är en kurs i 

yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg. Kursen ger dig 

specialiserade kunskaper om frisk- och riskfaktorer, orsaker och åtgärder vid psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik hos äldre personer. I kursen lär du dig att självständigt och 

tillsammans med andra planera, bedöma, utföra och följa upp specialiserade omsorgs och 

omvårdnadsuppgifter som en del det multiprofessionella teamet. 

Vi som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg 

och kursen Psykisk ohälsa och beroendeproblematik  är lärare Päivi Varis Petersson och Marie 

Fast Pettersson samt utbildningsledare Kristina Samuelsson. I detta dokument kommer du att 

få viktig information kring utbildningen. Varmt välkommen!  

Utbildningen genomförs på distans med närträffar 

Kursen Psykisk ohälsa och beroendeproblematik bedrivs på distans och deltid (25%). Detta gör 

det möjligt för dig, att till viss del kombinera studier med arbete. Det krävs att du är aktiv i din 

lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Kraven på en distansutbildning är lika höga 

som på en klassrumsutbildning.  

 

Lärplattform 

En lärplattform är en virtuell ”byggnad” där du som studerar kan samarbeta och kommunicera 

med din lärare och dina studiekamrater. Där kommer du att kunna ta del av studiematerial, 

redovisa dina uppgifter samt delta vid digitala möten. Inloggningsuppgifter och mer 

information om hur du ansluter till lärplattformen Teams skickas till den e-postadress du angett 

i din ansökan i samband med utbildningens start.  

Upplägg  

I samband med att utbildningen startar kommer du att få en studiehandledning med en översikt 

över utbildningen, litteraturlista och studieuppgifter. Det är viktigt att du följer utbildningens 

planering. Utvärdering genomförs i samband med utbildningens slut. 

 

Särskilt pedagogiskt stöd 

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 

behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildnings-

anordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva 

särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Kristina Samuelsson (se 

kontaktuppgifter), för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån detta utformas 

en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 
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Litteratur 

Litteratur för utbildningen Psykisk ohälsa och beroendeproblematik (15 Yhp) hittar du på nästa 

sida. Det är viktigt att du införskaffar denna litteratur så snart som möjligt. Litteraturen bekostar 

du själv.  Studiehandledning för utbildningen kommer vi att maila till dig under vecka 5.  

 

Välkommen! 
 

 

 

Kristina, Marie och Päivi 
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Kurs: Psykisk ohälsa och beroendeproblematik (15 Yhp) 

 

Obligatorisk kurslitteratur: 

 
Folkhälsomyndigheten (2021). Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det  
går att förebygga - Ett kunskapsstöd om äldres psykiska hälsa. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-
ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf [2022-10-30] 
 
Rolfner Suvanto, S. (2018). Psykisk ohälsa hos äldre. Gothia Kompetens AB. ISBN: 9789177412861 

Jönsson, H., Harnett, T. & Germundsson, N. (2019). Äldre hemtjänstmottagare med 

missbruksproblem – Förekomst, erfarenheter, svårigheter. Lund University. 

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70302193/_ldre_hemtj_nstmottagare_med_missbruksp

roblem.pdf [2022-10-27] 

Övrig litteratur och videoklipp kommer du att få tillgång till via lärplattformen Teams. 

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70302193/_ldre_hemtj_nstmottagare_med_missbruksproblem.pdf
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70302193/_ldre_hemtj_nstmottagare_med_missbruksproblem.pdf
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Kontaktuppgifter 
 

Studie och yrkesvägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 

Patrik Clausén 
Tel: 0500 - 49 77 16 Mail: Patrik.clausen@skovde.se 

 
Lärare 

Päivi Varis Petersson 
Tel: 0722 - 137830 Mail: paivi.varis.petersson@skovde.se 

 

Lärare 
Marie Fast Pettersson 

Tel: 0767 – 802 647 Mail: marie.fastpettersson@skovde.se 

 
Utbildningsledare 

Kristina Samuelsson 
Tel: 0500 – 49 77 28 Mail kristina.samuelsson@skovde.se 

 

 
 
  

mailto:Patrik.clausen@skovde.se
mailto:paivi.varis.petersson@skovde.se
mailto:marie.fastpettersson@skovde.se
mailto:kristina.samuelsson@skovde.se


5 
 

Studietider och tider för närträffar 
Kurs Psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

Den totala studietiden: 230227 – 230519 

 
Kursstart: v.9, måndag 2023-02-27 

Kursslut: v.20, fredag 2023-05-19 
 

Närträffar:  

Vecka Veckodag Datum 

12 Tisdag 2023-03-21 

20 Tisdag 2023-05-16 
 

Närträffar genomförs i Vuxenutbildningens lokaler i Skövde. Tiden för varje närträffsdag är kl. 

9 -16.  Mer information om närträffen kommer du att få när kursen har startat.   

Introduktionsträff vecka 9  
Under vecka 9 kommer vi att genomföra en introduktionsträff där vi introducerar kursen samt 

visar hur lärplattformen fungerar. Introduktionsträffen sker digitalt i Teams den 27 februari 

kl. 10,00.  Mer information om introduktionsträffen får du i mailet med studiehandledningen 

under vecka 5. 

 

Kursbeskrivning Psykisk ohälsa och beroendeproblematik, 15 Yhp 
En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. 

Kursen behandlar psykisk ohälsa samt beroendeproblematik hos äldre på en specialiserad nivå. 

Vidare behandlar kursen frisk- och riskfaktorer samt betydelsen av ett multiprofessionellt 

teambaserat arbetssätt för att bidra till ett helhetsperspektiv för personen.  

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 

 

- Specialiserade kunskaper om frisk- och riskfaktorer, orsaker och åtgärder vid psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik 

- Färdigheter i att planera, bedöma, utföra och följa upp specialiserade omsorgs- och 

omvårdnadsuppgifter utifrån personcentrerat och salutogent förhållningssätt samt ge 

stöd och vägledning i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer  

- Kompetens att självständigt och tillsammans med andra planera, bedöma, utföra och 

följa upp specialiserade omsorgs och omvårdnadsuppgifter som en del av det 

multiprofessionella teamet.  

 

 


