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Kursens mål
Kursen syftar till att möjliggöra för studenter att utveckla grundläggande kunskap om global 
hälsa och vårdvetenskap i relation till det pågående globala arbetet med FN:s hållbarhetsmål. 
Studenten ska vidare utveckla förmåga att systematiskt värdera och föreslå lämpliga hållbara 
åtgärder för aktuella globala hälsoutmaningar.
 
Efter kursens genomförande ska studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
• Definiera och förklara begreppet global hälsa och huvudområdet omvårdnad
• Redogöra för mänskliga rättigheter i relation till de globala hållbarhetsmålen
• Beskriva hur ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga bestämningsfaktorer 

påverkar förutsättningar för människors hälsa i olika kontexter
Färdighet och förmåga
• Identifiera och diskutera globala hälsoutmaningar med utgångspunkt i de globala 

hållbarhetsmålen
• Analysera livsstilsfaktorers betydelse för hälsa
• Visa förmåga att resonera och diskutera utifrån globala hälsoutmaningar med 

utgångspunkt i arbetsintegrerat lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att kritiskt värdera ojämlikheter i hälsa och deras konsekvenser 

nationellt och globalt
• Reflektera kring etiska dimensioner av globala hälsoutmaningar i relation till 

mänskliga rättigheter
• Värdera det egna lärandet och visa förmågan att identifiera behovet av ytterligare 

kunskap inom global hälsa

Behörighetskrav
Engelska 6/B på gymnasienivå eller motsvarande samt 60 hp inom huvudområdet 
vårdvetenskap eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade uppgifter som redovisas i 
seminarieform och bedöms individuellt men består även av en individuell skriftlig 
inlämningsuppgift .
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Kursens innehåll
• Definitioner av begrepp och teorier inom global hälsa och vårdvetenskap
• Hälsans bestämningsfaktorer
• Användning av vetenskapliga resurser och systematiska utvärderingar
• Hållbarhetsmålen
• Mänskliga rättigheter
• Ojämlik hälsa
• Valbart ämne inom området hälsoutmaningar

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Undervisningsformerna i kursen består av självstudier, föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten och fältarbeten. En del aktiviteter i kursen är webbaserade.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Vårdvetenskap
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