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KURSPLAN
Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 högskolepoäng
 

Health and Ill-Health from a Life Course Perspective, 15 credits 

 

Lärandemål 

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

Kunskap och förståelse

analysera hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar individen
under livsprocessen och vilken betydelse dessa kan ha för omvårdnaden av barn, vuxna och
äldre
identifiera olika innebörder av att tillämpa ett livsloppsperspektiv på barn, vuxna och äldres
situation
identifiera risker och resurser och bedöma lämpliga hälsofrämjande insatser samt föreslå
åtgärder i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn, vuxna och äldre
redogöra för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet
redogöra för kvantitativa forskningsansatser samt kunna relatera dessa till lämpliga
datainsamlings och analysmetoder
redogöra för hur frågeformulär kan användas i uppföljning av vård och forskning, samt hur
dessa kan analyseras och sammanställas
förstå innebörden av epidemiologiska begrepp och kunna inhämta och tolka
epidemiologisk information och forskningsresultat.

 

Färdighet och förmåga

initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
relaterat till levnadsvanor och livsvillkor
visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga och samhälleliga aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter
genomföra en livsberättelseintervju och analysera denna med kvalitativ ansats med fokus
på intervjupersonens bemästringsförmåga, samt beakta livsberättelsens betydelse för
välbefinnande
analysera etiska problem som kan uppstå i mötet med människor, speciellt i samband med
livsberättelseintervju.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kurskod: HHOR23

Fastställd av: Utbildningsrådet 2012-11-05

Reviderad av: Avdelningschef 2017-11-02

Gäller fr.o.m.: 2018-01-22

Version: 6

Diarienummer: 2017/4347 (313) Avdelningen för
omvårdnad

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Utbildningsområde: Vård

Ämnesgrupp: OM1

Fördjupning: A1N

Huvudområde: Omvårdnad

1(3)

Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se



•

•

visa insikt i betydelsen av att fokusera på subjektiva erfarenheter hos barn, vuxna och äldre
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

 

Innehåll 
- individens utveckling ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskaplig perspektiv
- hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och hälsoskyddande åtgärder relaterat till levnadsvanor
och livsvillkor hos barn, vuxna och äldre
- hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet
- att leva med kronisk ohälsa eller sjukdom hos barn, vuxna och äldre
- intervjumetodik samt kvalitativ analys
- tolkning av forskningsresultat med kvantitativ metod
- tolkning av epidemiologisk information
 

Undervisningsformer 

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med 3-4 tillfällen på campus i form av

föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier/gruppdiskussioner.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om

180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk

legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska..
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursen examineras genom en skriftlig gruppuppgift som redovisas vid ett seminarium, en

skriftlig individuell inlämningsuppgift, en skriftlig paruppgift som redovisas vid ett seminarium,

samt en muntlig gruppuppgift som redovisas vid ett seminarium.

Kursen examineras av lektor.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Övrigt

Närvarobestämmelser:

Obligatorisk närvaro vid seminarier.
 

Kurslitteratur

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Skriftlig gruppuppgift 4 hp A/B/C/D/E/FX/F

Skriftl. ind. inlämn.uppg. inkl.
vetenskaplig metod, 1,5 hp

4 hp A/B/C/D/E/FX/F

Skriftlig paruppgift 4 hp A/B/C/D/E/FX/F

Muntl. gruppuppg. inkl.
vetenskaplig metod, 1 hp

3 hp U/G
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Studentlitteratur. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se 
Socialstyrelsen. (2006). Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn.
Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se 
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Tillkommer lagar och författningar samt vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
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