
Forberedende oppgaver til kurs i global helse 

Hver deltaker velger ett av de tre temaene under. Deltakerne skal innhente kunnskap og gjøre seg 

noen refleksjoner rundt de ulike underpunktene i forkant av gruppearbeidet. 

Send beskjed til kurs.norsam@gmail.com om valg av oppgave innen 22/3, slik at vi kan dele inn i 

grupper i forkant av oppstartsmøte 24/3. På oppstartsmøtet vil vi utpeke en sekretær i hver gruppe 

som tar ansvar for videre koordinering. Etter oppstartsmøtet skal gruppene sammenstille en 

presentasjon som skal legges frem på kurssamlingen i april, basert på deres funn og vurderinger. 

Covid-19 og ulikheter i helse 

Covid-19 pandemien forsterker eksisterende ulikheter i helse på mange ulike nivåer og måter. Gjør 

rede for 

1) hvordan covid-19-relatert sykelighet og dødelighet rammer ulikt basert på inntektsnivå, 

utdanningsnivå og andre sosiale helsedeterminanter. I hvilken grad er disse tendensene de 

samme på tvers av landegrenser? Er det noen felles kjennetegn på helsesystemene i land 

hvor dette kommer tydeligst til uttrykk? Vis gjerne til eksempler.  

2) de ulike indirekte konsekvensene av covid-19 for den globale helsen. Hvilke mekanismer 

spiller inn, hvilke ringvirkninger observerer vi allerede, og hva forventer vi av konsekvenser 

på lengre sikt? Hvilke populasjoner og grupper er mest utsatt? Vis gjerne til eksempler. 

3) Det internasjonale helsereglementet (IHR) skal forebygge og motvirke internasjonal 

spredning av smittsomme sykdommer, og samtidig forhindre unødige restriksjoner på 

internasjonal handel og mobilitet. Hva slags forpliktelser ligger i dette reglementet og 

hvordan balanserer stater disse hensynene? Vis gjerne til eksempler. 

4) Basert på redegjørelsene over: Tror du sykdomsbyrden fra covid-19 eller tiltaksbyrden vil 

medføre de mest alvorlige helsekonsekvensene globalt sett? Vil det også her være ulikheter 

mellom land, og på hvilken måte? 

Covid-19-vaksiner og rettferdig fordeling 

Det pågår for tiden et globalt kappløp for å sikre tilgang til covid-19 verktøy, og vaksiner i 

særdeleshet.  

• Hva legges i begrepet vaksinenasjonalisme? Illustrer med eksempler.  

• Hva slags hensyn spiller inn i arbeidet med å sikre rettferdig fordeling? Hva er de viktigste 

barrierene for å oppnå dette? 

• Hvilke overnasjonale organisasjoner er involvert i arbeidet med å sikre rettferdig fordeling, 

og hva er deres rolle? 

• Hva ligger i påstanden «Ingen er trygge før alle er trygge»? 

• Hvordan ville, etter ditt syn, en rettferdig global fordeling av vaksiner sett ut?  

Klimaendringer og helse 

Før pandemien omtalte WHO klimaendringene som den største trusselen mot global helse i vår tid.  

• På hvilken måte påvirker klimaendringene den globale helsen, nå og i fremtiden? Bruk gjerne 

bærekraftsmålene som utgangspunkt.  

• Hvilke grupper / populasjoner er forventet å rammes hardest, og på hvilken måte spiller 

sosiale ulikheter i helse inn? 
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• Innsats for å bekjempe klimaendringer også kan ha en positiv effekt på folkehelsen. På 

hvilken måte? 

• Enkelte argumenterer for at helsepersonell bør ta en langt tydeligere rolle i kampen mot 

klimaendringene. Hva taler for et slikt standpunkt, og hva er ditt syn? 

 


