
Psykiatri 2 
 
Den nya kursen Psykiatri  2 omfattas enligt Skolverket till stor del av innehåll ur kurserna Psykiatri 1, 
Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri. Här nedan ges en tabell över motsvarande material i 
Sanoma Utbildnings kurslitteratur. 

Centralt innehåll: Studiematerial finns till exempel i: 
– Psykiska sjukdomar, däribland psykoser,   bipolärt syndrom, missbruk, emotionell  
   instabil personlighetsstörning,  
   självskadebeteenden och de  
   funktionsnedsättningar som följer, deras  
   orsaker, symtom, skattningsinstrument,  
   behandling, vård och omsorg, omvårdnad  
   samt vikten av prevention och återhämtning.  

Psykiatri 1, upplaga 2: 
Kapitel 15  (psykoser),  
Kapitel 11  (bipolärt syndrom),  
Kapitel 14  (EIPS)  
Avsnitt 7:3 (självskadebeteende),  
Kapitel 5 och 6:  (vård, behandling, omvårdnad  
                                  och omsorg) 
Kapitel 16:  Psykiska funktionsnedsättningar 
 
Psykiatri 2, upplaga 1: 
Kapitel 6    (förstämningssyndrom) 
Kapitel 7    (personlighetssyndrom) 
Kapitel 8    (psykoser) 
Kapitel 9    (substansberoende) 
Kapitel 12  (psykiatrisk behandling) 
Kapitel 13  (psykiatrisk omvårdnad och  
                        omsorg)  
Kapitel 14  (psykiatrisk rehabilitering och  
                        återhämtning) 

– Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk   
   ohälsa utifrån ett individperspektiv.  

Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 10 

– Hur olika faktorer, däribland individens  
   fysiska, psykosociala, socio-ekonomiska  
   förutsättningar och könstillhörighet påverkar  
   människors hälsa och ohälsa.  

Psykiatri 1, upplaga 2:  Kapitel 3 och 4 

– Former för samverkan och delaktighet mellan  
   brukare och olika huvudmän med hjälp av  
   samordnad individuell plan samt samverkan  
   med anhöriga.  

Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 13 

– Bedömning av behov, planering,  
    genomförande, dokumentation och  
   utvärdering av socialt omsorgs- och  
   omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska  
   sjukdomstillstånd.  

Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 13–15 

– Läkemedelsbehandling.  Psykiatri 1, upplaga 2:  Avsnitt 6:2 
Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 12 (delar) 

– Suicidprevention.  Psykiatri 1, upplaga 2:  Kapitel 12 
Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 9 
 
 



 

– Olika behandlingsformer vid psykiska  
    sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och  
    dialektisk beteendeterapi samt andra  
    evidensbaserade metoder, till exempel social  
    färdighetsträning för ett självständigt liv.  

Psykiatri 1, upplaga 2:  Avsnitt 6:3, 14:2 och 5:2 
Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 12 (delar) 

– Internetbaserad behandling.   
– Vård och stödsamordnad insats för personer  
    med psykisk sjukdom.  

Psykiatri 1, upplaga 2:  Avsnitt 6:4 
Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 13–16 (delar) 

– Stödverksamheter till barn med föräldrar  
    som har en psykisk funktionsnedsättning  
    eller en missbruksproblematik.  

Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 9 (visst material) 
 

– Olika samtalsmetoder i form av praktiska  
    övningar och samtal, däribland motiverande  
    samtal med öppna frågor, reflektioner och  
    sammanfattningar, individuellt och i grupp  
    utifrån frivilligt deltagande och utifrån  
    tvångssituationer.  

Psykiatri 1, upplaga 2:  Kapitel 5 (visst material) 
Psykiatri 2, upplaga 1:  Kapitel 15 (delar) 
 


