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Kursplan
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

1VÅ202 Perspektiv på samtidens ohälsa, 7,5 högskolepoäng
1VÅ202 Perspectives on Contemporary Illnesses, 7.5 credits

Huvudområde
Vårdvetenskap

Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd 2016-05-09 
Senast reviderad 2021-06-21 av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Förändringar i 
kurslitteraturen 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021

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

Mål

Jämföra biomedicinska och biopsykosociala modeller avseende sjukdom.•
Beskriva och förklara sambandet mellan sjukdomar och socioekonomiska 
faktorer.

•

Beskriva och förklara sambandet mellan sjukdom och livsstil.•
Reflektera över livsstilsjukdomarnas uppkomst samt dess konsekvenser för 
samhället.

•

Innehåll

Biomedicinska och biopsykosociala modellen avseende sjukdom•
Sjukdomar och moderna livsstil•
Sociala bestämningsfaktorers för hälsa•
Kronisk ohälsa•
Hälsa och yrke•



Psykisk hälsa•

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. 
 
Förnyad examination ges i enligt med ”Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå”. Om universitetet beslutat att en student har rätt till 
särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett 
anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.

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: 1VÅ200 Perspectives on Contemporary Illness, 7,5 
hp; 1SA200 Perspectives on Contemporary Illness, 7,5 hp; 1VÅ201 Perspectives on 
Contemporary Illness, 7,5 hp; 1SA201 Perspektiv på samtida sjukdomar, 7,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
 

Sarafino, E. P. & Smith, T. W. (2017). Health psychology: Biopsychosocial 
interactions (9 uppl). John Wiley & Sons, 547 sidor

•

Warwick-Booth, L., Cross, R., & Lowcock, D. (2021). Contemporary Health 
Studies - An Introduction (2 uppl). Polity, 371 sidor

•

Vetenskapliga artiklar•

 
 


