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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för munhälsa utifrån ett livsvärldsperspektiv
• ingående redogöra för och analysera teorier, begrepp och modeller inom hälsopsykologi samt
beteendemedicin med avseende på individers hälsobeteenden i relation till oral hälsa
• självständigt redogöra för vetenskapligt förankrade metoder för beteendeinriktad intervention vid
prevention och behandling av tillstånd i mun och käkar.
Färdighet och förmåga

• identifiera likheter och skillnader mellan olika strategier för teoribyggnad
• kritiskt granska teoretiska referensramar relevanta för beteendeinriktad intervention vid prevention
och behandling av tillstånd i mun och käkar
• bedöma teoriers och begrepps relevans i specifika situationer inom tandvården.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera relevanta hälsopsykologiska samt beteendemedicinska teoriers, modellers och metoders
tillämpbarhet inom tandvården
• kritiskt granska och värdera egna och andras insatser och identifiera vad som behöver förbättras och
utvecklas när det gäller vetenskapligt arbetssätt och argumentationsförmåga.

Innehåll
Kursen behandlar:
- teorier och begrepp och modeller inom oral hälsovetenskap
- teorier och begrepp och modeller inom hälsopsykologi och beteendemedicin
- analys av begrepp
- granskning och sammanställning av evidens
- reflektion om implementering av metoder för beteendeinriktade interventioner
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Kursen ges som distanskurs via nätet med två träffar på campus.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i Oral hälsovetenskap eller Tandhygienistexamen, 180
hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift
- en individuell värderings- och reflektionsrapport
Kursen examineras av lektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examination

7,5 hp

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