
Grundstudierna (25 sp) i hälsoteknologi består av följande kurser:  

Introduktion till hälsoteknologi, 5 sp 

Hälsoteknologi och etik, 5 sp 

Hälsoteknologi ur ett patientperspektiv, 5 sp 

Forskning och utveckling inom hälsoteknologi, 5 sp 

Digital hälsa och digitalt välmående, 5 sp 

 

Introduktion till hälsoteknologi, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Detta är den första kursen i biämnet hälsoteknologi. Syftet med kursen är att ge studeranden en 

grundläggande förståelse för begreppet hälsoteknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursens 

innehåll innefattar en genomgång av centrala begrepp så som hälsoteknologi, vårdteknologi, ehälsa, 

mhälsa, välfärdsteknik, informationsteknik (ICT), telenursing, televård och telemedicin. Kursen syftar 

även till att ge en introducerande överblick av användningsområden där hälsoteknologi tillämpas. I   

kursen presenteras även en filosofisk syn på begreppet teknologi och hur begreppet och dess 

betydelse har utvecklats över tid. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande:   

- Kunna beskriva begreppet teknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv   

- Kunna diskutera och definiera begrepp relaterade till hälsoteknologi   

- Känna till omfattningen av de användningsområden där hälsoteknologi används och kunna ge 

exempel på dessa 

 

Hälsoteknologi och etik, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Syftet med kursen är att ge studerande kunskap om vårdetikens grunder och hur etiska aspekter bör 

tagas i beaktande i användningen av hälsoteknologi. I kursen är begrepp såsom vårdandets ethos och 

värdegrund centrala. Kursen innefattar även en genomgång av de etiska riktlinjer som getts av social- 

och hälsovårdsministeriet beträffande teknologi i vård och omsorg. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande:   

- Kunna beskriva och definiera begreppen vårdandets ethos och värdegrund samt förklara hur de kan 

kopplas till hälsoteknologi.   

- Kunna diskutera etiska frågor om teknologi i vård och omsorg utgående från de etiska riktlinjer som 

finns presenterade i kurslitteraturen. 

 



Hälsoteknologi ur ett patientperspektiv, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Syftet med kursen är att ge studerande en förståelse för tillämpningen av hälsoteknologi sett ur ett 

patientperspektiv. I kursen diskuteras hur patienten erfar användningen av tekniska lösningar i 

vården utgående från kurslitteraturen och övrig relevant litteratur. Även närstående och deras 

upplevelser av tekniken i vården diskuteras under kursens gång. Helhetssynen på människan, 

vårdande, vårdlidande och personcentrering är centrala inslag i undervisningen. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande:   

- Ha kännedom om hur användningen av hälsoteknologi erfars av patienten och närstående  

- Ha teoretisk kunskap om hur man i användningen av hälsoteknologi kan främja hälsa och lindra 

lidande   

- Kunna diskutera positiva och negativa effekter av användningen av hälsoteknologi i vård och 

omsorg 

 

Forskning och utveckling inom hälsoteknologi, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Syftet med kursen är att ge studerande en inblick i aktuell forskning och vårdvetenskapliga   

forskningsprojekt inom hälsoteknologi. Kursen ska ge studeranden kunskap om begrepp såsom 

framtidsforskning och innovationsforskning. I kursen behandlas även begreppet Health Technology 

Assessment, HTA, och dess innebörd. Kursen innefattar även en genomgång av globala trender 

beträffande forskning och utveckling inom hälsoteknologi. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande:   

- Kunna redogöra för aktuell forskning och utvecklingstrender inom hälsoteknologi   

- Kunna beskriva metoder inom framtidsforskning   

- Kunna beskriva HTA och hur det används 

 

Digital hälsa och digitalt välmående, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Syftet med kursen är att ge studeranden en grundläggande förståelse för hur olika tänkare och 

teoretiska inriktningar förhåller sig till digitaliseringen av vårt samhälle och dess bidrag till välmående 

eller inte. Välmåendets olika element med grund i människans fundamentala behov, inklusive 

perspektiv på social hållbarhet. Spelifieringsteori och motivationsbaserad design och hur detta kan 

tillämpas i design av digitala lösningar för hälsa och välmående. Genomgång av teorier, analys av en 

valbar digital lösning, uppgift att testa lösningen under en viss tid, skriva rapport på analysen, samt 

presentera. Användarupplevelse och användbarhet, vad det är, varför det lönar sig att ha dessa 

faktorer i skick. Kort användarupplevelsestudie av valbar digital lösning. 



Lärandemål: 

Efter godkänd kurs förväntas studerande:   

- kunna diskutera olika perspektiv på digitalisering och välmående i vårt samhälle   

- kunna beskriva hur människans grundläggande behov kan beaktas i digital design för välmående 

och hälsa   

- förstå grunderna i spelifieringsdesign och hur detta kan användas i digitala lösningar för hälsa och 

välmående   

- förstå grunderna i hur man beaktar användarvänlighet och användarupplevelse i design 


