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Huvudområde Folkhälsovetenskap
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. värdera teorier och metoder för strategiskt folkhälsoarbete
2. jämföra och förklara teorier och metoder för att leda och organisera olika former av
tvärsektoriell samverkan i folkhälsoarbetet
3. planera strategiskt folkhälsoarbete utifrån evidensbaserade planeringsmodeller
4. värdera och diskutera etiska aspekter i samband med folkhälsoarbete

Kursens innehåll - teorier och metoder för planering, implementering och utvärdering av folkhälsoarbete
- evidensbaserade planeringsmodeller
- ledning och styrning vid tvärsektoriell samverkan
- etiska aspekter
- policyanalys
- plan för strategiskt folkhälsoarbete

Undervisning Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FHA005&revisionId=3048&lang=sv
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folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller
motsvarande utländsk examen

Examinationsform Lärande mål 1-4: Individuellt skriftlig plan för strategiskt folkhälsoarbete
Lärandemål 1,2: Online seminarium

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej
är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.
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