Medicinska fakulteten

VMFN34, Multidisciplinära perspektiv på global hälsa, 7,5
högskolepoäng
Multidisciplinary Perspectives on Global Health, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för masterutbildningar 2021-02-02 att
gälla från och med 2021-02-03, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och riktar sig till personer med intresse för arbete
inom global hälsa, oavsett tidigare utbildningsområde.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Folkhälsovetenskap

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

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•
•
•
•

beskriva relevanta hälsoindikatorer och mått av befolkningars hälsa.
redogöra för skillnader i hälsa mellan länder och över tid.
förklara hälsans bestämningsfaktorer.
beskriva centrala aktörer inom global hälsa samt deras roll i arbetet med att
uppnå de globala utvecklingsmålen.
• redogöra för centrala konventioner, relevanta globala överenskommelser och
målsättningar samt riktlinjer för arbetet med global hälsa.
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Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• identifiera, sammanställa och tolka relevant litteratur och fakta som berör ämnen
inom global hälsa.
• föreslå lämpliga strategier för hälsofrämjande arbete globalt och nationellt.
• relatera global hälsa till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
• anlägga perspektiv såsom etik, jämlikhet, rättigheter, genus eller postkolonialism
på arbetet med global hälsa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• diskutera olika discipliner och yrkesområdens roll i arbetet med global hälsa.
• reflektera över utmaningar och möjligheter inom global hälsa med ett
tvärvetenskapligt angreppsätt.

Kursens innehåll
Kursen är uppdelad i fem delkurser;
1) Introduktion till global hälsa, som inkluderar grundläggande epidemiologi och
globala hälsoförändringar,
2) Hållbar utveckling och global hälsa, som lyfter den globala utvecklingsagendan och
utvecklingsaktörers roll inom hälsa,
3) Perspektiv på global hälsa, som inkluderar rättighetsbaserat hälsofrämjande arbete
och etik,
4) Att arbeta med global hälsa, som fokuserar på yrkesroller, innovation och
policyutveckling, samt
5) Samverkan för global hälsa, som betonar multilaterala och bilaterala avtal inom
global hälsa, globala aktörers samverkan och roll, samt kapacitetsutveckling som
verktyg.
Genom denna kurs belyses vikten av att anlägga multidisciplinära perspektiv på global
hälsa, för att stärka möjligheterna till samhandling och hållbar utveckling. Genom
kursen berörs olika aktörers roller inom global hälsa och ämnet belyses genom olika
perspektiv såsom mänskliga rättigheter, etik, jämlikhet och genus.

Kursens genomförande
Kursen ges på halvfart. Undervisningen ges online och består av föreläsningar,
seminarier och gruppövningar, med möjlighet till fysiska träffar. Närvaro vid
seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen består av fem individuella skriftliga uppgifter.
Introduktion till global hälsa, 1,5 hp
Betygskala: Underkänd och Godkänd
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Hållbar utveckling och global hälsa, 1,5 hp
Betygskala: Underkänd och Godkänd
Perspektiv på global hälsa, 1,5 hp
Betygskala: Underkänd och Godkänd
Att arbeta med global hälsa, 1,5 hp
Betygskala: Underkänd och Godkänd
Samverkan för global hälsa och hållbar utveckling, 1,5 hp
Betygskala: Underkänd och Godkänd
Om särskilda skäl föreligger kan andra examinationsformer tillämpas.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

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

