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Hälsa på lika villkor

Kurskod: FHAJH1
Kursens benämning: Hälsa på lika villkor

Equality in health
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

(A1N)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-15 och gäller från
höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet.
Godkända högskolestudier omfattande minst 60 hp samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller
Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller
motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- Redogöra för hälsans fördelning i befolkningen
- Beskriva bestämningsfaktorer för utveckling av jämlik hälsa
- Redogör för insatser för att uppnå en mer jämlik hälsa

Färdighet och förmåga:
- Identifiera orsaker till och konsekvenser av ojämlikhet i hälsa bland barn och vuxna i befolkningen
- Visa kopplingen mellan hälsomålen och jämlikhet i hälsa

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Värdera och förhålla sig till hälsa som mänsklig rättighet
- Relatera folkhälsopolitik för jämlik hälsa till hållbar utveckling

Innehåll
Kursen ges på halvfart, innehåller campusträffar med föreläsningar samt seminarier. Innehållet i
kursen består av:



* Hälsa som mänsklig rättighet
* Nationella och internationella hälsomål
* Hälsans fördelning i befolkningen
* Hälsa ur ett livscykelperspektiv
* Ojämlikhetens påverkan på hälsa
* Stödjande miljöer
* Insatser på olika nivåer för en mer jämlik hälsa
* Hälsa och hållbar utveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt i form av aktivt deltagande i
dialogseminarium och slutseminarium.

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
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i VAMAS-programmet, masterprogram i Hälsovetenskaper
med inriktning mot Folkhälsovetenskap. Kursen kan även läsas som separat kurs. Gällande regler för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas
skyldigheter och rättigheter. Det rekommenderas att studenten har tillgång till dator med
internetuppkoppling för att kunna ta del av löpande information och inlämningsportaler för att
tillgodogöra sig kursens innehåll.
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