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Krav på förkunskaper
Se utbildningsplan 2015-04-22 SSH16 för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets
Högskola.
Kursbeskrivning
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper och fördjupa sin kompetens
inom området sexualitet och sexuell hälsa avseende vård, omsorgs- och hälsoarbete. Kursen
innehåller fördjupad kunskap om genus, hbtq-perspektiv och normkritiska förhållningssätt
samt kunskaper om hälsoläget gällande sexualitet och det senaste forskningsläget kring hbtqpersoner, och vilka insatser som kan vara relevanta för att förebygga och behandla ohälsa
kopplat till sexualitet. Studenten ska efter avslutad kurs ha utvecklat ett normmedvetet
förhållningssätt i relation till sexualitet och kunna bemöta dessa frågor med fördjupad insikt
för att uppnå en jämställd och hållbar vård. Efter avslutad kurs har studenten fördjupat sin
kompetens i frågor som rör sexuell hälsa kopplat till sjukdomar och behandlingar i olika
vårdsammanhang samt utvecklat färdigheter i kommunikation och bemötande kring frågor om
sexualitet. Kursen innehåller omvårdnad 7,5 hp.
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Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Redogöra för genusperspektiv, förklara olika hbtq-rörelsers arbete och utgångspunkter
nationellt och internationellt.
2. Redogöra för normkritiska och intersektionella* förhållningssätt och bemötandefrågor
inom vård, omsorgs och hälsoarbete.
3. Utveckla förmågan att kritiskt granska forskning inom vård, omsorg och hälsa ur ett hbtqperspektiv.
4. Förklara och problematisera sexualitetens betydelse för olika omvårdnadsaspekter, samt
för olika hälso- och sjukdomstillstånd.
5. Tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv vid bemötande i vård och
hälsokontext samt kritiskt reflektera över egna förhållningssätt till sexualitet.
6. Diskutera omvårdnad i förhållande till sexuella rättigheter, inklusive sexuellt våld, ur ett
globalt och hållbart perspektiv med ett normmedvetet förhållningssätt.
Innehåll
Omvårdnad
Hbtq-frågor
Global omvårdnad
Grundläggande genusteori
Interventionsmodeller
Intersektionalitet*
Kommunikation
Livscykelperspektiv
Livsstil och sexualitet
Läkemedel och sexualitet
Omvårdnad kring sexualitet
Sexualitet och hälsa/ohälsa
Sexualitetens anatomi och fysiologi
Sexuella rättigheter
Sexuellt våld
*Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och

underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl. a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass,
ålder, sexualitet och religion.

Lärandeaktiviteter
Kursen innehåller självstudier, föreläsningar och seminarier. Kursen är delvis webbaserad.
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Examination
De examinationer som ingår i kursen är följande:
Seminarium 2,5 hp lärandemål 1-6. Underkänd (U), godkänd (G).
Skriftlig examination 5 hp lärandemål 1-6. Betyg underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd
(VG).
För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen i Canvas.
Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:
Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination. För mer information
se Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).
Kursansvarig/modulansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska
utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen
eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den
studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Examinator kan bevilja alternativ examinationsform för våra program på grund- och avancerad
nivå. Detta gäller student med funktionsvariation som beviljats kompensatoriskt, pedagogiskt
stöd för sina studier. Se Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).
Övergångsbestämmelser
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats
väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet
respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde
Kurslitteratur
Se bilaga: T5 SVOH18 Kurslitteratur: Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och
hälsoarbete (vt21).
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