
 

Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar 
samhällsutveckling, 7,5 högskolepoäng, hösten 2020 
 
Göteborgs Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen bjuder in förtroendevalda och 
tjänstepersoner till utbildningen ”Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar 
samhällsutveckling”. Kursen genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av 
stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.   
 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Kursen består av tre delmoment: 

• Folkhälsovetenskapens teoretiska utgångspunkter 

• Metoder för att kartlägga och analysera folkhälsan och hälsans fördelning mellan olika 
grupper 

• Samhälleliga arenor för främjande av jämlik hälsa 
 
Kursen inleds med en introduktion till folkhälsovetenskapens centrala begrepp och ansatser så som 
hälsa, sjukdom, skillnaderna mellan befolknings- och individfokuserade perspektiv samt begrepp som 
livsvillkor och levnadsvanor.  Introduktionen utgår från både ett lokalt och nationellt perspektiv.  
 
Kursens andra delmoment, som utgör större delen av kursen, omfattar teorier om hur ojämlikheter i 
hälsa kan utjämnas. Teorierna kopplas samman med praktiska exempel. Betydelsen av miljöfaktorer, 
levnadsvanor och andra sociala bestämningsfaktorer för hälsoutvecklingen diskuteras. Betydelsen av 
genus som en bestämningsfaktor för livsvillkor och levnadsvanor i kombination med andra aspekter 
som funktionshinder, sexualitet och migrationserfarenhet (intersektionellt perspektiv) kommer att 
tas upp. 
 
I kursens avslutande moment diskuteras de föregående momenten i förhållande till specifika 
tillämpningsområden och arenor för folkhälsoarbete (t.ex. skola och arbete). Vid dessa kurstillfällen 
varvas föreläsningar med workshops.  
 

Kursledare och föreläsare 
Kursansvariga/föreläsare: Professor Gunnel Hensing från avdelningen för samhällsmedicin och 
folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 
 
Föreläsare: (förändringar av föreläsare kan förekomma) 

• Damon Barrett, doktor i juridik 

• Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap 

• Per Germundsson, docent i socialt arbete 

• Hrafnhildur Gunnarsdottir, lektor i vårdvetenskap 

• Jesper Löve, docent i folkhälsovetenskap  

• Josefine Persson, doktor i hälsoekonomi 

• Carin Staland Nyman, lektor i hälsa och livsstil 

• Katarina Wilhelmsson, docent i socialmedicin och geriatrik 

• Göran Henriksson, med dr, analytiker VGR 

• Margareta Kristensson, seniorprofessor i folkhälsovetenskap 

 
 



 

Målgrupp 
Målgruppen för kursen är både förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommun och Västra 
Götalandsregionen. 
 

Krav på behörighet  
Det finns inget krav på högskolebehörighet för att få delta i kursen. 
 

Kursens genomförande 
Kursen omfattar totalt sju heldagar vilket innebär ca två kurstillfällen per månad under en termin.  
Heldagarna kommer att innehålla föreläsningar blandat med diskussioner och arbete i grupp. Tid för 
grupparbete, inläsning av kurslitteratur och examinationsförberedelser tillkommer.  
 
En kurs på 7,5 högskolepoäng motsvarar fem veckors heltidsstudier: 200 timmar. Heldagarna med 
föreläsningar kan beräknas till ca 60 timmar. Grupparbete beräknas ta ca 60 timmar. Återstående 80 
timmar bör deltagarna använda till handledning, inläsning av litteratur och förberedande av 
examination. 
  

Schema  
Datum Tid Plats  Kommentar 

1 september Heldag  Ullevi konferens Introduktionsdag: obligatorisk närvaro 

8 september 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

15 september Heldag Ullevi konferens Föreläsningar  

22 september 9–12  Handledning via mejl, telefon eller skype 

29 september Heldag Ullevi konferens Föreläsningar 

1 oktober 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

6 oktober Heldag Ullevi konferens Föreläsningar 

8 oktober 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

20 oktober Heldag Ullevi konferens Föreläsningar 

27 oktober 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

3 november Heldag Ullevi konferens Föreläsningar 

5 november 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

24 november 13–16  Handledning via mejl, telefon eller skype 

1 december Heldag Ullevi konferens Examination: obligatorisk närvaro 

 

Examination 
Examinationen görs i två delar: 

1. Gruppuppgift som deltagarna arbetat med under kursens gång  
2. Individuell uppgift i form av analys av vetenskaplig artikel på svenska om en undersökning 

inom området folkhälsa.  

 
Närvaro 
För att kunna tillgodogöra sig kursen och examineras förväntas deltagarna närvara vid varje heldag 
då föreläsningar ges.  
 

Plats 
Kursen kommer att hållas i centrala Göteborg.  
 

Antal platser och antagning 
För att kursen ska kunna genomförs krävs minst tio deltagare. Max antal deltagare är 30. För att 
utbytet mellan kursdeltagarna ska ge så mycket som möjligt är det bra med en bred representation 



 

av deltagare. Om kursen blir överbokad kommer hänsyn tas till detta vid antagningen. Besked om 
antagning kommer att skickas till deltagarna senast vecka 24.  
 

Pris 
Kursen är gratis. Deltagarna står själva för kostnad för litteratur.  
 

Anmälan 
Bifogat inbjudan finner du anmälningsblanketten. Fyll i den, be din arbetsledare/närmsta chef att 
skriva under och skicka sedan blanketten via mejl eller post till den adress som står angiven på 
anmälningsblanketten. Anmälan ska vara stadsledningskontoret till handa senast fredagen den 29 
maj kl 12:00. 
 

Kontakt 
Har du frågor vänd dig till Katrin Olausson, planeringsledare, stadsledningskontoret, 031–368 00 22 
eller katrin.olausson@stadshuset.goteborg.se 
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Blankett för anmälan  
 
”Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling”, 7,5 poäng, 
höstterminen 2020 

 
Namn: 
 
   
Personnummer: 
 
 
Verksamhet/enhet/avdelning: 
 
 
Förvaltning/politisk nämnd eller styrelse: 
 
 
Postadress till deltagaren:  
 
 
Mejladress till deltagaren:  
 
 
Telefonnummer till deltagen:  
 
 

 

 
 
 
   
Arbetsledares/närmsta chefs underskrift 
 
 
Anmälan skickas till katrin.olausson@stadshuset.goteborg.se eller till: Göteborgs Stad, 
Stadsledningskontoret, Katrin Olausson, Gustaf Adolfs Torg 4 A, 404 82 Göteborg.  
Anmälan ska vara Stadsledningskontoret till handa senast fredagen den 29 maj kl 12:00.  
 
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens 

bestämmelser. För mer information se www.goteborg.se eller kontakta stadsledningskontoret 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se eller 031-365 00 00.  
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