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Kurskod: FHAEP1
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Epidemiology in Mental Health
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-10-02 och gäller från
vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp högskolestudier samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3 samt
gymnasiets Engelska kurs 6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Beskriva grundläggande element i psykisk epidemiologi

Färdigheter och förmågor:
2. Jämföra psykiska problem i olika åldersgrupper
3. Utvärdera forskningsresultat kopplat med psykiska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
4. Diskutera forskningsmetoder inom psykisk epidemiologi

Innehåll
Modul 1: Diagnostiska system för klinisk psykiatri
Under denna modul kommer vi att diskutera hur det psykiska systemet bildas. Studenter förväntas
själva lära sig om relevanta nyckelbegrepp inom en given tidsram.

Modul 2: Grundläggande mätningar inom psykisk epidemiologi
Under denna modul kommer vi att diskutera två typer av grundläggande mätningar i psykisk
epidemiologisk forskning: psykometri och riskbedömningar. Studenter förväntas själva lära sig om



relevanta nyckelbegrepp inom en given tidsram.

Modul 3: Översikt av utvecklingspsykologi
Under denna modul kommer vi att diskutera psykiska problem från perspektivet av olika
utvecklingsfaser och åldersgrupper. Studenterna förväntas genomföra en sammanfattande rapport med
hjälp av en samarbetsmetod.

Modul 4: Fallstudie kompletterar en mini-recension av epidemiologin runt en större psykisk störning
eller beteendestörning (t ex självmord).
Under denna modul kommer vi att diskutera trenderna inom psykisk epidemiologisk forskning.
Studenterna förväntas sammanfatta vad de har lärt sig från tidigare moduler med fokus på en sjukdom
som de själva väljer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kunskap och förståelse:
1. Beskriv grundläggande element i psykiatrisk epidemiologi. Modulen examineras genom skriftlig
individuell inlämningsuppgift.

Färdigheter och förmågor:
2. Differentiera psykiska problem i olika åldersgrupper. Modulen examineras genom skriftlig
individuell inlämningsuppgift.

3. Utvärdera forskningsresultat i samband med psykiska problem. Modulen examineras genom
skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
4. Diskutera forskningsmetoder inom psykisk epidemiologi. Studenterna examineras genom en
skriftlig hemtentamen vilken slutbehandlas vid ett semniarium.

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.
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