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Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod FHA006

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Folkhälsovetenskap

Ämnesgrupp Folkhälsovetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara arbetslivets betydelse ur ett folkhälsoperspektiv
2. tillämpa aktuella regelverk för hälsoarbete i arbetslivet
3. exemplifiera olika strategier för att förbättra arbetsrelaterad hälsa för särskilda
befolkningsgrupper
4. föreslå och värdera fysiska och psykosociala frisk- och riskfaktorer i förhållande till
hälsoarbete i arbetslivet
5. sammanställa och beskriva folkhälsorelaterade, organisatoriska och individuella vinster av
hälsoarbete i arbetslivet

Kursens innehåll - introduktion till folkhälsovetenskap samt arbetshälsovetenskap
- aktuella regelverk för hälsoarbete i arbetslivet
- arbetsrelaterad hälsa för särskilda befolkningsgrupper
- fysiska och psykosociala frisk- och riskfaktorer 
- folkhälsorelaterade, organisatoriska och individuella vinster av hälsoarbete i arbetslivet

Undervisning Nätbaserad distansundervisning.

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Avlagd examen om minst 180 hp inom hälsovetenskapliga områden, folkhälsovetenskap,
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beteendevetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, pedagogik, omvårdnad eller
motsvarande.

Examinationsform Gruppdiskussioner, skriftlig individuell inlämningsuppgift

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 har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
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