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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för masterutbildningar 2021-03-16 att
gälla från och med 2021-03-24, höstterminen 2021.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som uppdragsutbildning. 
Kursen följer riktlinjerna i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna: 

beskriva och förklara betydelsen av FACT-teamets sammansättning och
kompetenser, 
redogöra för hur man med hjälp av integrerade vård- och stödinsatser enligt
FACT-modellen skapar en flexibel vård för brukare med komplexa och
fluktuerande behov, 

Medicinska fakulteten

VMFU89, Integrerade vård- och stödinsatser enligt Flexible
Assertive Community Treatment, 7,5 högskolepoäng

Integrated Care and Support according to Flexible Assertive
Community Treatment, 7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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

Arbetsterapi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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redogöra för adekvata teambaserade behandlingsinsatser och insatser för att
förebygga kris som kan erbjudas inom ramen för FACT-modellen, 
förklara konsekvenser av stigma och psykisk ohälsa på aktivitet och delaktighet, 
redogöra för de olika delprocesserna i ett hållbart kvalitets- och innovationsarbete
i relation till FACT-modellen, 
förklara och ge exempel på utvärderingsmetoder relevanta för FACT-deltagaren
med avseende på psykisk och social funktion, vård- och stödbehov, samt
livskvalitet och återhämtning. 

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna: 

tillämpa återhämtningsinriktade målsättningar i arbetet med FACT-deltagarens
egenomsorg, boende, socialt nätverk, arbete och fritid, 
resonera kring olika förklaringsmodeller för hur psykisk hälsa kan uppnås i
relation till återhämtningsperspektivet, 
analysera och argumentera för ett eller flera utvecklingsbehov inom den egna
verksamheten med fokus på FACT-modellen, 
urskilja när en verksamhet arbetar programtroget enligt FACT-modellen. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs kunna: 

reflektera kring hur ett teambaserat återhämtningsinriktat arbetssätt kan gynna
återhämtningen hos personer med psykisk ohälsa, 
reflektera över hur attityder, normer, värderingar och strukturer i samhället kan
påverka återhämtningen vid psykisk ohälsa, 
reflektera över hur teamet aktivt kan utveckla positiva samarbetsrelationer med
FACT-deltagarens formella och informella nätverk. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hur vård och
stöd kan organiseras enligt FACT-modellen för att bättre bemöta behoven hos
personer med fluktuerande psykiatriska behov av vård och stöd. Kursdeltagarna får
också: 

fördjupad kunskap om centrala aspekter av FACT-modellen såsom personlig
återhämtning, återhämtningsinriktat arbetssätt, flexibel vård, samt kvalitets- och
innovationsarbete, 
kunskap om hur ett teamdokument sammanställs enligt FACT arbetsbok, 
hur FACT kan implementeras i den egna verksamheten, 
kunskap att urskilja när en verksamhet arbetar programtroget enligt FACT-
modellen. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier. Kursen innehåller föreläsningar,
workshops och seminarier, varvat med dagar för självstudier och interaktivt nätbaserat
grupparbete. I kursen används en nätbaserad lärandeplattform där uppgifter
publiceras och diskuteras interaktivt. Kursens pedagogiska grundidé bygger på ett
aktivt lärande med gemensamt lösningsfokuserat lärande där verklighetsbaserade
situationer och deltagarnas erfarenheter har en central roll. Kursen innehåller också
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inlämningsuppgifter som genomförs både individuellt och i grupp, samt
presentationer och seminarier (se kursens examination). 

 

Kursens examination
 
Kursens examination består av ett skriftligt prov, två individuella inlämningsuppgifter
samt en inlämningsuppgift i grupp. Samtliga inlämningsuppgifter presenteras och
examineras individuellt vid seminarier. Vid omexamination kan examination i grupp
ersättas av individuell examination. 
All bedömning görs individuellt utifrån fastställda kriterier. För varje prov/moment
anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt
resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare
examination. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan begära byte
av examinator. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänd kurs krävs att alla prov/moment är godkända. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att den studerande har legitimationsgrundande
medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning alternativt psykolog- eller
socionomexamen eller motsvarande. 

 

43/



Prov/moment för kursen VMFU89, Integrerade vård- och stödinsatser enligt

Flexible Assertive Community Treatment
 

Gäller från H21

 
2101   Fakta och teorier centrala för FACT-modellen, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Asynkron skriftlig individuell tentamen. Asynkron innebär att tentamen kan
göras på olika tider och på olika platser, till exempel en hemtentamen.
Tentamen kan vara digital. 
  

2102   Återhämtningsinriktat arbetssätt, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Skriftlig individuell uppgift 
Muntlig redovisning i grupp 
  

2103   Kvalitet och innovation, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Skriftlig individuell uppgift 
Muntlig redovisning i grupp 
  

2104   Skapa teamdokument enligt FACT arbetsbok, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Skriftlig uppgift i grupp 
Muntlig redovisning i grupp 
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