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Kurskod: SMAM07
Kursens
benämning:

Behandlingsarbete inom missbruksvård
Treatment Service in Drug Addiction Care

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-01-19 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt
Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande samt antingen
- 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN),
- Socionomexamen/Socialomsorgsexamen eller
- Kandidatexamen i social omsorgsvetenskap/socialt arbete.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva och förklara hur alkohol och narkotika har etablerats som ett socialt problem och
blivit föremål för rättslig reglering och samhällsinsatser,
2. kritiskt reflektera över yrkesrollen som socionom, makt och etik i arbete med människor
med missbruksproblem innefattande ett intersektionellt perspektiv och brukarinflytande,



3. visa fördjupad kunskap inom utredningsarbete, myndighetsutövning och
behandlingsarbete inom missbruksvård, 
4. redogöra och förklara metoder, instrument och tekniker som används i arbetet med
upptäckt, utredning och bedömning i missbruksvård och
5. redogöra för evidensbaserade metoder och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med
relevans för området.

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om utredning och behandling inom
missbruksområdet. I kursen presenteras och diskuteras beroende och missbruk ur ett
historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Under kursen tillägnar sig studenten
kunskap om förhållningssätt, makt och etik inom utredning och behandlingsarbete.
Empowerment och brukarinflytande fördjupas i samspel med bland annat litteratur och
diskussioner. Vidare fördjupar studenten sin kunskap om myndighetsutövning genom
granskning av utredningar och domar inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av
missbrukare (LVM). Bedömningsinstrument och metoder inom aktuell missbruksvård
presenteras liksom evidensbaserad/kunskapsstyrd praktik och dess inflytande inom socialt
arbete. Aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på behandling sker genom
granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar inom missbruksområdet. Vid
kursträffarna genomförs föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-2 examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärandemål 3-5 examineras genom ett aktivt deltagande i seminarium som bygger på de två
individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.
Lärandemål 2-5 examineras även genom en individuell skriftlig hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Eftersom kursen ges på distans krävs dator med internetaccess.


