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Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- orientera sig i folkhälsovetenskap som vetenskaplig disciplin
- förstå vad begreppen hälsa och hälsofrämjande innebär på individ, grupp och samhällsnivå
- övergripande beskriva folkhälsans utveckling såväl nationellt som internationellt
- redogöra för ett urval av hälsointerventioner på arbetsplatsen
- känna till verktyg för hälsoarbete
Färdigheter och förmågor
- identifiera och beskriva hälsans bestämningsfaktorer
- Identifiera folkhälsoarbetets aktörer och arenor
- välja och föreslå lämpliga hälsofrämjande åtgärder för arbetslivet

Kursens innehåll

Folkhälsoarbetets olika arenor och yrkesgrupper
Hälsobegrepp och definitioner
Hälsans bestämningsfaktorer
Hälsoläget internationell och nationellt

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Verktyg för hälsoarbete
Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Skriftlig enskild tentamen

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Rätt till prövning av tillgodoräknande av studier med godkänt resultat vid annan högskola
inom eller utom landet.
Rätt till undervisning och handledning under den tid som kursen pågår.
Om en student underkänts i prov två gånger för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt
att hos institutionen begära att en annan examinator utses för att bestämma betyget för
studenten.
Betyg ges enbart på hel kurs.
Kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs.
Kursansvarig lämnar en sammanställning av kursvärderingen till institutionsstyrelsen

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Folkhälsa och arbetsliv

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

