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Kursplan
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1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 
högskolepoäng
Global Health from an Intercultural Perspective

Huvudområde
Vårdvetenskap

Ämnesgrupp
Hälso- och sjukvårdsutveckling

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 2016-05-09 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2).

Mål

Definiera kulturella aspekter av hälsa och sjukdom.•
Definiera och jämföra hälsodata ur ett globalt perspektiv.•
Definiera och jämföra relevanta begrepp såsom interkulturell hälsa och 
omvårdnad, mångkulturellt samhälle, och kulturell kompetens inom vården.

•

Identifiera vårdbehov i relation till kulturella skillnader.•
Beskriva vårdbehov i relation till kön, migration, och naturkatastrofer i olika 
samhällen.

•

Analysera ojämlikhet i hälsa ur olika perspektiv som kultur, sociala, politiska 
struktur.

•

Innehåll

Hälsodata•
Interkulturell hälsa och omvårdnad•
Kultur och hälsa-medicinsk antropologi•



Folkhälsan•
Förhållandet mellan enskilda, kulturella och samhälleliga aspekter på hälsa•
Hälsa och kön•
Hälsa i katastrofernas tid•
Migration och hälsa•
Hälsans bestämningsfaktorer i olika kulturer•

Undervisningsformer
Föreläsningar  
Enskilt arbete 
Arbete i grupp 
Seminarier

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen examineras med en individuell skriftlig hemtentamen. 
För godkänt betyg (A-E) ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. 
 
Studenten kommer att få möjlighet till omtentamen om inlämningen blir underkänd.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1VÅ210 Health Care in an Intercultural Perspective - 
Caring science with Focus on Nursing, 7,5 hp; 1VÅ211 Health Care in an Intercultural 
Perspective - Caring science with Focus on Nursing, 7,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 

Backman, G. (Ed.). (2012). The Right to Health. Studentlitteratur.•
Edberg, M., & Edberg, M. C. (2013). Essentials of health, culture, and diversity: 
Understanding people, reducing disparities. Jones & Bartlett Publishers.
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Helman, C. G. (2007). Culture, health and illness. CRC Press.•
Pillay, Y., & Holtz, T. H. (2009). Textbook of international health: global health 
in a dynamic world. Oxford University Press.
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