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E-hälsopromotion 7,5 högskolepoäng
E-Health promotion

Grundnivå, H0014H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Hälsovägledning Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

identifiera och redogöra för befintliga områden inom hälsopromotion där IKT används som verktyg.1. 
analysera och värdera hur IKT kan användas för att underlätta och utveckla hälsovägledning.2. 
kritiskt granska och reflektera över IKT som redskap ur ett etiskt och empowerment perspektiv.3. 
utveckla och redogöra för en projektidé och projektplan där IKT inom hälsopromotion/hälsovägledning kan 
testas eller implementeras i en verksamhet.

4. 

Kursinnehåll
teoretiska kunskaper inom området e-hälsa, dvs. Internets och mobila teknikens utveckling och tillämpning 
inom hälsopromotion.  

•

regionala, nationella och internationella FoU projekt inom e-hälso området.•
empowerment samt tillämpningar av IKT-stöd och de etiska frågeställningar som detta medför.•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen ges med distansmetodik. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser 
problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar 
genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas 
genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är 
genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Arbetet 
i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Mål 1 examineras genom inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp i prov 1. Mål 2-4 examineras genom ett 
webbaserat seminarium med opponentskap av rapport i prov 2.  
   
Kriterier för G och VG anges i kursrummet i Canvas

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen H0014H motsvarar kursen S0041H

Ersätter och motsvarar tidigare S0041H

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Inlämningsuppgifter individuellt 
och i grupp

U G# 3 Obligatorisk H15

0002 Webbaserat seminarium med 
opponentskap av rapport

U G VG * 4,5 Obligatorisk H15

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2023-02-14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12
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