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Forskarutbildningsnämnden, FUN 

Hälsa och miljö med fokus på klimatförändringar 
och hållbarhet, MEHMKH1

Health and environment with special focus on climate change and 
sustainability 

7.5 högskolepoäng Nivå F 

Allmänna uppgifter 
Kursen ger en introduktion till hur faktorer i den yttre miljön kan påverka människors hälsa med 
särskilt fokus på klimat, samt hur klimatförändringar kan ändra förutsättningarna i miljön i 
förhållande till dess påverkan på hälsa. Målgruppen är främst doktorander med intresse av att 
förstå samband mellan miljö, hälsa och klimat. Kursen riktar sig även till övriga doktorander 
antagna vid Lunds universitet. Kursen vänder sig till en bred målgrupp och förutsätter inte några 
specifika förkunskaper. 

Undervisn ingsspråk 
Kursen ges på engelska 

Syfte 
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna möjlighet att få en förståelse för hur miljön på olika sätt 
påverkar människors hälsa. Detta inkluderar koppling mellan hälsa, klimat och extrema 
väderhändelser så väl som andra miljöaspekter. Vidare behandlas hur förändrade förutsättningar i 
klimatet potentiellt kan komma att påverka dessa samband, samt på vilket sätt hälsa är en viktig 
drivkraft till varför klimatförändringarna bör begränsas och anpassning till nya förutsättningar 
behöver göras för att minska denna hälsopåverkan. 

Mål för kursen 
Efter godkänd kurs ska deltagaren: 

• Kunna identifiera målkonflikter mellan klimatanpassning och andra samhällsintressen, samt
resonera för och emot dessa utifrån olika aspekter

• Kunna förklara hur olika miljöfaktorer påverkar människors hälsa och delta i vetenskapligt
belagda diskussioner rörande detta

• Kunna analysera hur klimatförändringar kan komma att påverka samband mellan miljö och
hälsa baserat på det rådande vetenskapliga kunskapsläget
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• Kunna tillämpa kunskap kring miljö, klimat och hälsa inom det egna forskningsfältet

Kursinnehåll 
Kursen innehåller följande moment 

1) Introduktion till:

Miljömedicin och miljöepidemiologi:
2) Klimatologi, klimatmodelleringar och klimatförändringar

Fördjupningar inom olika tema med fokus på hälsoaspekter, miljö och klimat 

Värme och kyla 

Luft 

Vatten 

Den byggda miljön 

Livsstil, yrke, kost och diet 

Utöver fördjupande tema kommer föreläsningar ges som kopplar an till kursens övergripande syfte. 

Kursupplägg 
Kursen ges på heltid under 5 veckor och inleds med introducerande föreläsningar för att ge 
möjlighet för kursdeltagare att skapa goda förutsättningar att fördjupa sig inom hälsoaspekter och 
miljö. Löpande under kursen kommer föreläsningar att ges samt individuella uppgifter och 
gruppövning att genomföras inom olika teman. Tidigt introduceras fördjupningsarbetet, vilket 
kommer att löpa under hela kursen. Fördjupningsarbetet genomförs individuellt men tid kommer 
att avsättas för individuell feedback på projektide och projekt från andra kursdeltagare och lärare. 
Artiklar och annat digitalt inläsningsmaterial delas ut inför kursstart och löpande under kursen. 
Under den avslutande veckan presenteras fördjupningsarbetena. Inför detta utses en opponent som 
i samband med presentation av arbetet leder en diskussion kring detta. 

Examination 
Fördjupningsarbete. För godkänt på kursen krävs förutom godkänt på fördjupningsarbetet, aktivt 
deltagande i samtliga av kursens övningar och grupparbeten. 

Betyg 
Godkänd eller underkänd 
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Förkunskapskrav 
För att gå kursen behöver man vara antagen till forskarutbildning vid Lunds universitet. Inga 
ytterligare specifika förkunskaper krävs. 

Litteratur 
Artiklar samt digitalt undervisningsmaterial som delas ut inför kursstarten samt löpande under 
kursens gång. 
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