Den psykiatriska vårdens
etik och värdegrund
Uppdragsutbildningsenheten

KURSTRÄFFAR

7,5 högskolepoäng - avancerad nivå
Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med
Uppdragsutbildningsenheten på Ersta Sköndal Bräcke högskola
utbildning på avancerad nivå om etik och livsåskådning som rör
psykiatrisk omvårdnad.
Anställda inom psykiatrisk vård ställs inför många etiska
utmaningar i sitt arbete. Frågorna har blivit allt mer komplexa i vårt
pluralistiska välfärdssamhälle, och människor i utsatta och sårbara
livssituationer är särskilt utsatta.

2021
28 januari
25 februari
25 mars
Mellan kursträffarna genomförs studieuppgifter via nätet.

PLATS
Kursen hålls i Ersta Sköndal
Bräcke högskolas lokaler,
Campus Ersta, Södermalm,
Stockholm

Det finns därför ett behov av att etiska problem och utmaningar
lyfts och kritiskt diskuteras. Kursen vänder sig till dig som
önskar att fördjupa och bredda dina kunskaper i etik och
livsåskådningsfrågor som är aktuella för psykiatrisk vård.

KURSINNEHÅLL
De områden som behandlas i kursen är:
- psykiatrisk vård – mål och värdegrund
- teorier om autonomi och integritet
- vårdetiska principer i psykiatrisk vård
- teorier om livskvalitet
- förmågemodellen
- dialogetik
- frivillighet och tvång
- relationen mellan etik och juridik
- teorier om människovärde
- grundläggande begrepps- och argumentationsanalys
- grundläggande metod för texttolkning

MÅLGRUPP
Sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk ohälsa.

KURSENS UPPLÄGG
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. Kursen genomförs digitalt
vilket förutsätter att du har dator och internet tillgänglig.
Sammanlagt tre obligatoriska seminariedagar genomförs digitalt
28/1, 25/2, och 25/3 2021. Där emellan genomförs studieuppgifter via nätet och en enskild hemtentamen ingår också i kursen.

KURSANSVARIG
Tove Godskesen, Docent i vård- och forskningsetik. Lektor,
Medicine doktor med inriktning mot etik.

Uppdragsutbildningsenheten

KONTAKTUPPGIFTER
Tove

G

KOSTNAD
15 800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på
högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan
juridisk person.
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Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning
www.esh.se/avtalsvillkor.

ANMÄLAN
Anmälningsblankett finns på: www.esh.se/etikpsykomv
Sista anmälningsdag är 18 januari 2021.
För frågor om innehåll kontakta:
Studierektor:
Monica Rönning Frick
monica.ronning-frick@esh.se
08-555 051 17
Kursansvarig
Tove Godskesen,
tove.godskesen@esh.se
För frågor kring anmälan och
administration: 08-555 051 19
uppdrag@esh.se
www.esh.se/uppdrag

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen
”först till kvarn”. Efter sista anmälningsdagen är anmälan
bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren
kan beredas plats på utbildningen.

