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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-09-12 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Definiera global hälsa och folkhälsa
2. Beskriva ojämlikhet i hälsa och dess konsekvenser nationellt och globalt
3. Beskriva olika metoder för att mäta folkhälsa nationellt och globalt

Färdighet och förmåga
4. Förklara hälsans bestämningsfaktorer utifrån ett globalt perspektiv



5. Identifiera och diskutera globala hälsoutmaningar utifrån de globala hållbarhetsmålen
6. Föreslå och beskriva hälsofrämjande interventioner med utgångspunkt i globala hållbarhetsmål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. Visa förmåga att tänka kritiskt i förhållande till globala hälsoproblem

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen utgår från
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development
Goals) och innehåller:
- Definitioner av global hälsa och folkhälsa
- Ojämlikhet i hälsa och dess konsekvenser nationellt och globalt
- Hälsans bestämningsfaktorer
- Globala hälsoutmaningar: fattigdom, infektionssjukdomar och epidemier, icke smittsamma sjukdomar,
oral hälsa, skador, våld, klimatförändringar, migration och urbanisering
- Praktiskt hälsofrämjande arbete, salutogenes, empowerment och health literacy
- Hälso- och sjukdomsmått

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom grupparbete som presenteras på ett seminarium och en skriftlig individuell
hemtentamen som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


