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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Oral hälsa

Kursplan
Folkhälsa och oral hälsopromotion

Kurskod: OHG011
Kursens
benämning:

Folkhälsa och oral hälsopromotion 
Public Health and Oral Health Promotion

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
OHA (Oral hälsa)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2021-01-29 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
45hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och
vetenskap 7,5hp, Anatomi, fysiologi, mikrobiologi för tandhygienister 15hp, Prekliniska
studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15hp, samt Grundläggande
vetenskapsteori och metod 7,5hp ska ingå. 
Registrerad på kurserna Hälsopsykologi och kommunikation 7,5hp och Oral hälsa prevention
- kliniska studier I 7,5hp. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för innebörden av grundläggande folkhälsovetenskapliga begrepp
- Beskriva teorier och modeller inom hälsofrämjande arbete



- Visa kunskap om relevanta författningar inom folkhälsoområdet 
- Redogöra för hälsans bestämningsfaktorer i ett livscykelperspektiv och dess betydelse för
oral hälsa 
- Redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter i relation till oral hälsa
- Förklara begreppen våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt olika former av
våld 
- Redogöra för innebörden av begreppet epidemiologi samt index för munhälsomått 
- Redogöra för epidemiologin för de vanligaste orala sjukdomarna utifrån ett internationellt
och nationellt perspektiv
- Redogöra för innebörden av hälsolitteracitet 

Färdighet och förmåga
- Skissera en plan för hälsoundervisning om oral hälsa utifrån ett arenaperspektiv, samt
identifiera transprofessionell samverkan inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över hur epidemiologi kan användas för oral hälsopromotion ur ett
folkhälsoperspektiv
- Reflektera över tandhygienistens roll avseende oral hälsopromotion med särskilt beaktande
av mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling

Innehåll
- Begrepp, teorier och modeller inom folkhälsovetenskap 
- Författningar inom folkhälsoområdet
- Livscykelperspektiv
- Hälsans bestämningsfaktorer
- Mänskliga rättigheter
- Jämställdhet
- Våld i nära relationer
- Epidemiologi
- Hälsolitteracitet
- Hälsoundervisning 
- Transproferssionell samverkan
- Hållbar utveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom:
- Skriftlig individuell tentamen
- Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 
- Seminarier

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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.


