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KURSPLAN
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle, 4,5
högskolepoäng
 

Health and Welfare in a Changing Society, 4.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:
 

Kunskap och förståelse

förklara hälsa och hälsans bestämningsfaktorer ur ett individ-, grupp- och samhälleligt
perspektiv på nationell och global nivå
förklara grundläggande hälsopolitiska styrmedel, hälsoekonomiska begrepp och
definitioner
beskriva miljöns och livsstilens betydelse för hälsa i ett livsloppsperspektiv.

 

Färdighet och förmåga

argumentera för hur resurser, hinder och risker i miljön har betydelse för människans
hälsa
tillämpa teorier och begrepp av relevans för den hälsofrämjande omvårdnaden
relatera de nationella hälsomålen till de globala målen för hållbar utveckling.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över hur egna och samhälleliga attityder, värderingar och förhållningssätt
påverkar förutsättningar för hälsa.

 

Innehåll 
- folkhälsa; teorier, begrepp och definitioner
- hälsobegrepp och perspektiv på hälsa
- epidemiologi
- sociologi
- socialpsykologi
- hälsoekonomi
- hälsans bestämningsfaktorer
- intersektionella perspektiv på hälsa
- migration
- våld i nära relationer
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Undervisningsformer 

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter.

 
Undervisningen bedrivs på engelska.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper.

Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi

och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk

omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser

inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi,

vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande

förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och

säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och

farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

 

Kursen examineras av lektor.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
Denny, E., Earle, S., & Hewison, A. (Ed.). (2016). Sociology for Nurses. London: Wiley.
 
Nicholson, B., McKimm, J., & Allen, A.K. (Ed.). (2016). Global Health. London: Sage.
 
Alternativ till Denny 
Ingstad, K. (2015). Sociologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
 
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
 
Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Skriftlig individuell tentamen 2 hp A/B/C/D/E/FX/F

Seminarier 1 hp U/G

Inlämningsuppgifter 1,5 hp U/G
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