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Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2016•03•31) och gäller studenter antagna vårterminen 2016.

Behörighetskrav
Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbild•
ningsområdet hälsa och livsstil samt delkursen forskningsetik
inom Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högsko•
lan i Halmstad eller motsvarande.
Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina
kunskaper kring forskningsetiska principer, aktuellt regelverk
för forskning inom området hälsa och livsstil samt god forsk•
ningssed. Kursens mål är vidare att studenten fördjupar sin
förståelse och stimuleras till kritiskt förhållningsätt i relation
till etiska frågeställningar och överväganden i egen forsk•
ning samt kring forskningens roll i samhället. Dessutom ska
studenten fördjupa sin förmåga att identi era och analysera
forskningsetiska problem i studier inom området hälsa och
livsstil.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förstå och ingående förklara betydelsen av gällande na•
tionella och internationella forskningsetiska regelverk
och principer avseende forskning inom området hälsa
och livsstil
Färdighet och förmåga
• självständigt utforma och granska etisk prövning för
forskningsprojekt med relevans för eget forsknings•
område utifrån gällande regelverk och adekvata etiska
överväganden
• självständigt identi era och analysera forskningsetiska
problem i olika vetenskapliga kontexter med relevans
för studier inom området hälsa och livsstil
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt re ektera över hur forskarens egna värdering•
ar påverkar forskningsetiska förhållningssätt
• kritiskt re ektera över forskningsetiska aspekter och
regelverk i relation vetenskapens möjligheter och be•
gränsningar, dess roll i samhället och forskares ansvar
med fokus på området hälsa och livsstil

Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen diskuteras etiska grundprinciper, god forskningssed,
aktuella nationella och internationella regelverk för forsk•
ning med relevans för området hälsa och livsstil. Särskild vikt
läggs vid studentens förmåga att göra självständiga och ade•
kvata etiska överväganden i relation till eget forskningsom•
råde. Vidare behandlas forskningsetiska aspekter och regel•
verk i relation vetenskapens möjligheter och begränsningar
samt att kunna värdera och diskutera forskningens roll och
nytta i samhället i relation till forskningspersoners integri•
tet och riskbedömning. Forskningsetiska överväganden dis•
kuteras även i relation till hur forskningsprocessen påverkas
av forskarens egna värderingar och förändrade värderingar
i samhället. Kunskaper kring skydd för forskningspersoner
och andra berörda inkluderande personuppgiftslagstiftning,
hantering och förvaring av forskningsdata samt det svenska
etikprövningsförfarandet behandlas.
Undervisning
Kursens undervisningsformer sker i form av föreläsningar, se•
minarier, gruppövningar, och workshop och via utbildnings•
plattform (Blackboard).
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftlig individuell inlämnings•
uppgift samt workshop med obligatoriskt deltagande.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för
utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska do•
kumenteras och redovisas för studenterna.
Övriga föreskrifter och övergångsbestämmelser
I första hand ges företräde till studenter antagna vid forskar•
utbildningen i Hälsa och Livsstil vid Högskolan i Halmstad. I
andra hand till studenter antagna till forskarutbildning med
relevans för området hälsa och livsstil.
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