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Beslut

Kursplanen fastställdes av styrelsen för Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms
Universitet/Karolinska institutet 2011-03-14 och är senast reviderad av styrelsen vid Institutionen för
folkhälsovetenskap 2019-03-05. En revidering av kursens tidigare namn beslutades 2013-02-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Fil kand (180 hp) i sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, medicin eller motsvarande. Kunskaper i
engelska för svenska studenter motsvarande engelska B. För utländska studenter gäller motsvarande eller
något av följandeprov. Cambridge CPE och CAE: Pass. IELTS : 6.0 (with no part of the test below 5.0).
TOEFL (paper based): 550 (with minimum grade 4 on the written test part). TOEFL (computer based): 213.
TOEFL (internet based): 79.
Förtur för studenter inom programmet "Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv".
Kursens uppläggning
Provkod
T323

Benämning
Global hälsa

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling i tre block:
Globalisering och hållbar utveckling. I detta inledande block kommer grundläggande teoretiska begrepp att
diskuteras för att på så sätt öka förståelsen kring vad som påverkar folkhälsa på global nivå. Vad är
globalisering och hur påverkar den individers och befolkningars hälsa? På vilket sätt är social och
hälsorelaterad ojämlikhet i rika och fattiga länder kopplad till global ekonomisk utveckling? Vad är en hållbar
utveckling och hur är den kopplad till god och jämlik folkhälsa?
Institutioner och politisk styrning. Hur kan makthavare och organisationer påverka folkhälsa på en global
nivå? Grundläggande principer för politisk styrning bortom nationalstaten kommer att presenteras.
Organisationer som FN och WHO och andra viktiga aktörer inom den politiska styrningen av global hälsa
kommer att diskuteras.
Regioner och befolkningsgrupper. Detta block kommer att behandla geopolitiska, demografiska och historiska
fenomen som präglat utvecklingen av den globala folkhälsan, t.ex. global migration och hälsoskillnader
mellan östra och västra Europa. Vilka hälsoproblem och sjukdomar är av central betydelse idag? Hur ser
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folkhälsan ut i specifika regioner och länder? Diskussioner kring situationen i specifika länder eller regioner
kommer att användas som konkreta exempel på det som diskuterats i tidigare block.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- Visa förståelse för viktiga folkhälsorelaterade problem i olika världsregioner, teorier kring utveckling och
deras koppling till folkhälsa, samt global hälsopolitisk styrning och centrala folkhälsorelaterade
institutioner.
- Närma sig frågor kring global hälsa på ett informerat, analytiskt och reflekterande sätt samt göra
sammanhängande och logiska bedömningar av dessa frågor.
- Använda ett spektrum av litteratur och rapporter kopplade till global hälsa, och diskutera dessa källor på ett
kritiskt vis.
- Reflektera över den vetenskapliga processen i relation till den egna kompetensutvecklingen inom området
Folkhälsovetenskap.
Undervisning

Undervisningen baseras på föreläsningar, seminarier och självstudier.
Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.
Undervisningen sker på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift vid kursens slut och aktivt deltagande
vid seminarierna. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.
Inlämningsuppgiften betygsätts med en målrelaterad sjugradig betygsskala (A-F). Deltagandet vid
seminarierna bedöms enligt en tvågradig betygsskala (U = Underkänd, G = Godkänd). Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examinationen sker på engelska.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs
F = Underkänd, mycket mer arbete behövs
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på inlämningsuppgiften samt godkänt betyg på
deltagandet vid seminarierna.
e) För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen. Den termin kurstillfälle saknas erbjuds ett
examinationstillfälle.
Studerande som fått underkänt betyg på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på inlämningsuppgiften kan medges om
studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betyget A-E.
Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betyget E.
Om kompletteringen av betyget Fx bedöms som underkänd används betyget F.
Komplettering av betyget U till G på deltagandet vid seminarierna kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänd.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd eller väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en period
av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen överlappar innehållsmässigt med kursen ”Internationell hälsa: regionala och globala förändringar över
tid” (kurskod: PH012S) till en omfattning av 7.5 hp och kan därför inte tas med i samma examen där
”Internationell hälsa: regionala och globala förändringar över tid” finns med.
Övrigt

Plagiat, fusk och självplagiat är förbjudet i samband med alla delar av kursen. Misstanke om dess förekomst
kommer att rapporteras till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.su.se/publichealth senast två månader före
kursstart.
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