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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och
teknikvetenskap 2013-12-04 (Dnr HNT 2013/22), att gälla från och med höstterminen 2013.
KOD
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Ämne eller område för utbildningen
Ämnen för utbildning på forskarnivå inom hälsovetenskaper
Kursbenämning (svenska och engelska)
Hälsa ur ett flervetenskapligt perspektiv/Health from an interdisciplinary science perspective
Högskolepoäng
7,5 hp/ECTS
Undervisningsspråk
Undervisning sker på engelska och svenska.
Utbildningsnivå
Forskarnivå
Målgrupp och behörighetskrav
Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande inom Forskarskola Hälsa vid Karlstads
universitet. Övriga behöriga för forskarstudier bereds tillträde i mån av plats.
Behörighetskrav är att doktoranden är antagen till utbildning på forskarnivå eller lägst har en
magisterexamen inom ett ämne med anknytning till hälsoområdet eller motsvarande.
Kursens mål
För godkänd kurs skall doktoranden kunna: (skriv in lärandemål/förväntade studieresultat)
Kunskap och förståelse
- redogöra för genetiska, miljömässiga, psykologiska, sociokulturella, samhälleliga och
existentiella förhållanden som enskilt och i samspel bidrar till utveckling av hälsa och
ohälsa
- analysera hur hälsoutvecklingen påverkar den enskilda individen så väl som
samhället utifrån ett flervetenskapligt perspektiv med olika teoretiska och
metodologiska utgångspunkter

Färdigheter och förmågor
- reflektera över olika vetenskapliga perspektiv på hälsa och ohälsa
- demonstrera förståelse för centrala begrepp och teorier i hälsovetenskapliga
discipliner och hur dessa kan användas i den egna forskningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa ett kritiskt granskande förhållningssätt till sin egen forskning och annan
hälsoforskning
Kursens huvudsakliga innehåll (undervisningsformer, kursens indelning i olika
kursmoment/block)
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Kursen innehåller:
• Hälsobegreppet i olika vetenskapsområden
• Hälsoteorier och hälsomått såsom screening, självdiagnostik och självskattning
• Hälsans bestämningsfaktorer i ett livscykelperspektiv
• Bio-psyko-miljö-sociokulturella samt existentiella faktorers samspel för hälsa/ohälsa
• Ojämlikhet i hälsa
• Psykisk ohälsa, stress och emotioner
• Upplevelse av hälsa/ohälsa ur patient- och närståendeperspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter som bygger på
deltagande i seminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen som seminariebehandlas
med opponent- och respondentskap.
Kursintyg
Kursintyg erhålls på begäran av doktoranden.
Kvalitetsuppföljning
Kursledningen ska främja en kontinuerlig dialog om lärandeprocesser och måluppfyllande.
En skriftlig utvärdering genomförs vid kursavslutningen i kombination med en gemensam
diskussion av studenter och lärares erfarenheter kring varje aspekt som kan framkomma.
Kursvärderingen sammanställs av kursledningen enligt Högskoleförordningen 1 kap. 14 §
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan underkänd (U) eller godkänd (G).
Övrigt
Kursen ingår i Forskarskola Hälsa.
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