Medicinska fakulteten

MPHP17, Folkhälsovetenskap: Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter, 7,5 högskolepoäng
Public Health: Sexual and Reproductive Health and Rights, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för masterutbildningar 2017-04-04 att
gälla från och med 2017-04-05, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Valbar kurs inom masterprogram i folkhälsovetenskap
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Folkhälsovetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• Förklara utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
utifrån internationella och globala perspektiv
• Redogöra för de huvudsakliga globala SRHR utmaningarna
• Redogöra för ämnesområdet utifrån ett fattigdoms-, genus-, rättighets-, och
hållbarhets perspektiv
• Förklara sociokulturella kontexters inverkan på frågeställningar inom SRHR
• Redogöra för evidensbaserade interventioner inom ämnesområdet i olika
populationer och subgrupper
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Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• Identifiera, analysera och kritiskt reflektera över forskningsresultat inom området
• Diskutera frågor inom SRHR området utifrån ett fattigdoms-, genus-, rättighets-,
och hållbarhets perspektiv
• Identifiera utmaningar inom ämnesområdet i olika populationer och planera
strategier och interventioner utifrån ett folkhälsovetenskapligt angreppssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• Identifiera etiska dilemman inom SRHR och diskutera dessa utifrån etiska principer
och riktlinjer
• Reflektera över bemötande av olika människor från olika grupper utifrån ett
kultursensitivt perspektiv
• Reflektera över särskilt utsatta grupper inom SRHR

Kursens innehåll
Kursen belyser följande områden inom ämnesområdet: ungdomars hälsa,
familjeplanering, graviditet och förlossning, aborter, sexuell identitet, sexuellt tvång
och våld samt sexuellt överförbara sjukdomar inklusive HIV/AIDS. Genus, fattigdom-,
hållbarhet- och rättighetsperspektiv kommer att vara övergripande teman.
Evidensbaserade strategier och interventioner relaterade till varje tema kommer att
diskuteras.
För att belysa sociokulturella skillnader inom ämnesområdet, diskuteras globala
utmaningar såsom cervixcancer, kvinnlig könsstympning, trafficking och sexuellt våld i
relation till existerande teorier och aktuella forskningsresultat. Reflektion och
diskussion kring etiska frågor och förhållningssätt i relation till abort, könsstympning,
sexuella identiteter och våld sker i form av deltagande i olika värderingsövningar.
Utvecklingen av och diskursen inom internationella program och policys belyses.
Styrande dokument, globala såväl som regionala/lokala gällande hållbarhets- och
rättighetsperspektivet studeras och diskuteras.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, värderingsövningar
och journal club. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen består av 1) en skriftlig individuell tentamen och 2) en kursportfölj.
Kursportföljen består av följande moment: grupparbete som redovisas skriftligt och
muntligt under seminarium och 2) presentation och försvar av en artikel och aktivt
deltagande i journal club.
Om särskilda skäl föreligger kan andra examinationsformer tillämpas.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på den
individuella skriftliga examinationen och godkänd på kursportföljen

Förkunskapskrav
Kandidatexamen eller motsvarande.
Engelska B eller motsvarande.
Utländska studenter medges undantag från grundläggande behörighet i svenska.

Övrigt
Kursen ersätter MPHN30 - Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter
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Prov/moment för kursen MPHP17, Folkhälsovetenskap: Sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter
Gäller från V17
1701 Skriftlig individuell tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Kursportfölj, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

