
Dnr: OHG009/20211

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Oral hälsa

Kursplan

Hälsopsykologi och kommunikation

Kurskod: OHG009

Kursens benämning: Hälsopsykologi och kommunikation
Health psychology and communication

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-03-11 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a-c, Naturkunskap 2 alt Fysik 1, kemi 1 och biologi 1,
Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A14).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för utvecklingspsykologiska teoretiska perspektiv
- Redogöra för hälsopsykologiska teorier i allmänhet och tillämpbara för tandvården 
- Redogöra för hälsopsykologiska teorier i relation till hälsa och välbefinnande 
- Redogöra för metoder avseende beteendepåverkande patientundervisning inom tandvården
- Redogöra för empatiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patienten
- Redogöra för teoretiska perspektiv på kommunikation och samtal
- Förklara kultur och interkulturellt förhållningssätt i kommunikation och bemötande i tandvården



Färdighet och förmåga
- Genomföra ett samtal utifrån ett teoretiskt perspektiv gällande kommunikation och bemötande 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- Reflektera över hur hälsokommunikation och bemötande kan inverka på individens orala hälsa
- Reflektera över det egna förhållningssättet i relation till kommunikation och bemötande

Innehåll
- Utvecklingspsykologiska teorier
- Hälsopsykologiska teorier och begrepp 
- Kommunikation och hälsosamtal 
- Metoder för beteendepåverkande patientundervisning
- Empati och professionellt förhållningssätt 
- Kultur och interkultur

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom:
- individuell skriftlig tentamen 
- seminarier

Antalet examinationstillfällen för att bli godkänd på kursen är begränsat till fem.

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.


