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Hälsoinnovation • teori och metod 7,5 hp
Health Innovation • Theory and Methods 7.5 credits
Forskarutbildningsnivå
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2017•05•24) och gäller studenter antagna höstterminen 2017.

Behörighetskrav
Examen på avancerad nivå.
Kursens mål
Hälsoinnovationer syftar till att utveckla och påverka männi•
skors möjlighet att bibehålla och främja sin hälsa liksom att
förebygga ohälsa och utvecklas i mötet mellan olika kunska•
per, kompetenser och erfarenheter.
Målet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kun•
skaper om teorier och metoder inom Hälsoinnovation samt
ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till aktuell forskning
om hälsa och innovation med relevans för områdena Hälsa
och Livsstil, Informationsteknologi och Innovationsveten•
skap.
Detta mål uppnås genom att studenten fördjupar sina färdig•
heter i att analysera samhällsutmaningar med utgångspunkt i
människors hälsa och välbe nnande och hur detta påverkas av
sociala, organisatoriska och teknologiska förutsättningar och
att utifrån denna analys formulera relevanta forskningsfrå•
gor samt med vetenskaplig och designorienterad metodologi
studera och adressera dessa i syfte att utveckla kunskapsom•
rådet Hälsoinnovation.
Med hjälp av dessa kunskaper i teori, analys och metod
utvecklar studenten kunskaper om samhällsutmaningar och
delaktighet i relation till utveckling av Hälsoinnovationer som
på olika sätt skapar värde för invånare och olika speci ka
målgrupper samt nner spridning i samhället.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• skriftligt kunna visa på kunskaper om teorier och me•
toder inom Hälsoinnovation
• skriftligt redogöra för en fördjupad förståelse av bak•
grunden till och utvecklingen av teoribildningar som är
relevanta och användbara i relation till sociala, organi•
satoriska och teknologiska förutsättningar för föränd•
ring av människors hälsa och välbe nnande.
Färdighet och förmåga

• påvisa förmåga att med god kvalitet analysera samhälls•
utmaningar med relevans för Hälsoinnovation
• självständigt identi era och problematisera sociala, or•
ganisatoriska och teknologiska perspektiv på en sam•
hällsutmaning med relevans för Hälsoinnovation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• anta ett fördjupat etiskt och kritiskt förhållningssätt till
forskning och utvärdering med relevans för Hälsoin•
novation
• kritiskt analysera och värdera hur sociala, organisa•
toriska och teknologiska förutsättningar påverkar för•
ändring av hälsa och välbe nnande
• utifrån en beskriven samhällsutmaning och eget av•
handlingsarbete diskutera och problematisera kursens
olika perspektiv på Hälsoinnovation.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller ett självständigt arbete samt övningar i att
granska andras vetenskapliga arbeten.
För att motivera och ge människor förutsättningar för att
leva ett gott liv krävs innovativa och hållbara lösningar som
stödjer personer i att främja hälsa och välbe nnande. Sådana
lösningar behöver möta komplexa utmaningar som berör e•
ra samhällssektorer och utgår från samverkan och samarbe•
te, där olika kunskapsområden kan bidra till att innovationer
utvecklas. Kursen bidrar till att utifrån en tvärvetenskaplig
teoretisk grund visa på de förutsättningar som ställs på att
möta hälsoutmaningar och att introducera metoder som
möjliggör att tillsammans med slutanvändare, offentlig verk•
samhet och näringsliv möta utmaningar och därigenom skapa
värde som bidrar till samhällsutveckling och tillväxt.
Kursen innehåller fem moduler:

• Hälsa och framtidsperspektiv.
• Hälsoinnovation som begrepp.
• Participativ ansats.
• Innovation och förändringsarbete.
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• Metoder för identi ering av behov samt utveckling och
utvärdering av hälsoinnovationer.
Undervisning
Undervisningen ske i form av: föreläsningar, seminarier,
laborationer och gruppövningar med eller utan stöd av
informations• och kommunikationsteknik.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen examineras dels genom ett individuellt skriftligt ar•
bete, dels genom en muntlig examination via poänggivande
seminarieverksamhet med obligatoriskt deltagande.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.

Kurslitteratur
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136•144.
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