Medicinska fakulteten

VAPHE, Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120
högskolepoäng
Master's Programme in Public Health, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
2018-11-21 (U 2015/458) med ikraftträdande 2018-11-28, att gälla från och med
höstterminen 2019.

Programbeskrivning
Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet folkhälsovetenskap.
Programmet har en utformning som syftar till att erbjuda studenterna såväl bredd
som djup och specialisering, detta med hjälp av en blandning av obligatoriska och
valbara kurser. Utbildningen leder till en masterexamen i folkhälsovetenskap.
Utbildningens mål är att studenterna efter genomgången utbildning tillägnat sig
folkhälsovetenskaplig spetskompetens och är väl förberedda för självständigt
deltagande i folkhälsovetenskaplig forskning och utveckling, även i ledande
funktioner, i såväl akademisk miljö som i privat näringsliv och offentlig sektor.
Genomgånget masterprogram kan efter prövning ingå som del i forskarutbildning.
Kurser på avancerad nivå inom ett flertal aktuella forsknings- och teknologiområden
avser att förbereda studenten för folkhälsovetenskaplig forskning och utveckling.
Undervisningen sker på heltid huvudsakligen på campus. Programmet ges i sin helhet
på engelska.
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Efter avslutad utbildning ska studenten ha uppnått de mål som är angivna i
Högskoleförordningen 2006:1053, bilaga 2, Examensordning:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten:
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet folkhälsovetenskap, inbegripet
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,
visa fördjupad metodkunskap inom folkhälsoområdet.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten:
●

●

●

●

●

●

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom
folkhälsoområden och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information,
visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
visa sådan färdighet som fordras för att delta i folkhälsovetenskapligt forskningsoch utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet,
visa förmåga att arbeta i lag, även i ledande roll, med andra personalkategorier
inom det folkhälsovetenskapliga området, och
visa förmåga att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla och tillämpa
folkhälsovetenskaplig kunskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten:
●

●

●

visa förmåga att inom det folkhälsovetenskapliga området göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt
visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används,
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.

Preciserade mål för masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Lunds
universitet
Efter genomgånget program ska den utexaminerade studenten kunna:
●

direkt finna sin roll i en forskargrupp med folkhälsovetenskaplig inriktning eller
motsvarande och aktivt bidra till verksamheten i denna,
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●

●

●

●

●

direkt finna sin roll i ett internationellt och mångkulturellt folkhälsovetenskapligt
yrkesmässigt sammanhang,
direkt tillämpa avancerad metodologi av relevans för folkhälsovetenskaplig
forskning och självständigt bearbeta såväl globala som lokala problem inom
folkhälsoområdet och föreslå sätt att lösa detta, teoretiskt och/eller praktiskt,
självständigt tillämpa och kritiskt granska för folkhälsovetenskaplig forskning
relevanta folkhälsovetenskapliga metoder,
förstå folkhälsovetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används,
identifiera lokala eller globala behov av ytterligare kunskap och
kunskapsutveckling inom folkhälsoområdet, och
självständigt analysera hälsans bestämningsfaktorer på samhälls-, grupp- och
individnivå och relatera detta till såväl hälsopolitik, hälsosystem som praktiskt
hälsofrämjande arbete.

Kursuppgifter
Programmet erbjuder en stegvis fördjupning inom framförallt tre områden: Hälsa och
samhälle (Folkhälsovetenskap i ett globalt perspektiv, Hälsopolitik och Hälsoekonomi
och hälsosystem), Vetenskapsteori och folkhälsovetenskapliga metoder (Epidemiologi,
Biostatistik och Kvalitativ metod, Valbar tillämpad folkhälsovetenskaplig
forskningsmetodik samt Självständigt arbete) samt Professionell utveckling
(Hälsofrämjande arbete, Verksamhetsförlagd undervisning, Ledarskap och
professionella folkhälsovetenskapliga perspektiv).
År 1 – termin 1: Utbildningen inleds med två kurser Folkhälsovetenskap i ett globalt
perspektiv (kurs 1 7,5 + kurs 2 7,5 hp). Den ena kursen är en bred kurs som syftar till
att studenterna ska kunna relatera till hur de huvudsakliga hälsoproblemen,
hälsoindikatorerna och hälsobestämmande faktorerna förhåller sig till olika
jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv i låg-, mellan- och höginkomstländer. Den
andra kursen fördjupar dessa perspektiv i förhållande till ett specifikt hälsoområde.
Metodkurserna Epidemiologi (7,5 hp) och Biostatisk (7,5 hp) omfattar såväl teori som
praktiska tillämpningar. Detta för att studenterna på ett tidigt stadium ska kunna
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till rapporterade forskningsresultat.
År 1 – termin 2: Denna termin inleds med en kurs i Kvalitativ metod (7,5 hp) som
syftar till att ytterligare bredda studenternas metodologiska verktygslåda. Under
denna termin ges därefter tre kurser – Hälsopolitik (7,5 hp), Hälsoekonomi och
hälsosystem (7,5 hp) och Hälsofrämjande arbete (7,5 hp) – som på olika vis fördjupar
studenternas teoretiska och praktiska kunskap och ger viktiga redskap för tillämpat
folkhälsovetenskapliga arbete.
År 2 – termin 3: Terminen inleds med möjlighet till egen fördjupning inom valbara
kurser om totalt 15 hp. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) erbjuds inom
programmet som valbar kurs. Studenterna har också möjlighet att välja ytterligare en
av fördjupningskurserna i global folkhälsovetenskap. Ytterligare valbara kurser kan
komma att erbjudas av programmet.
I kursen Ledarskap och professionella perspektiv på folkhälsovetenskap (7,5 hp) ska
studenterna dels fördjupa sig i hur man teoretiskt såväl som praktiskt arbetar med att
leda och styra folkhälsovetenskapligt arbete.
Kursen Tillämpad folkhälsovetenskaplig forskningsmetodik (7,5 hp) ger fördjupade
kunskaper i enskilda metodologiska verktyg. Studenterna bereds möjlighet att välja
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fördjupningsområde beroende på val av ämne för det självständiga arbetet.
År 2 – termin 4: Under den sista terminen genomför studenterna ett Självständigt
arbete (30 hp).

Självständigt arbete (examensarbete)
För mastersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet
folkhälsovetenskap.
Det självständiga arbetet ska redovisas skriftligt i formen av en vetenskaplig rapport
och innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning. Examensarbetet ska dessutom
redovisas muntligt vid ett seminarium där varje student examineras individuellt av en i
förväg utsedd examinator. Studenten ska även opponera på en annan students
examensarbete.

Examen
Examensbenämningar
Medicine masterexamen
Huvudområde: Folkhälsovetenskap
Degree of Master of Medical Science (120 credits)
Major: Public Health Science
Efter fullgjord utbildning utfärdas Medicine masterexamen med huvudområdet
folkhälsovetenskap, 120 högskolepoäng (Master of Medical Science with a Major in
Public Health).

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Utöver den grundläggande behörigheten, examen på grundnivå motsvarande minst
180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, krävs särskild behörighet i
engelska, dvs. Engelska 6 eller motsvarande.
Urval görs genom en samlad bedömning av tidigare akademiska meriter, tidigare
arbetslivserfarenhet inom folkhälsoområdet och motivationsbrev. Vid lika meriter
tillämpas lottning.
Arbetslivserfarenhet inom området definieras som arbete som främjar hälsotillståndet
hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, t ex i syfte att:
●
●
●

förebygga sjukdom och undanröja hot mot människors hälsa.
förbättra information i syfte att främja folkhälsa.
förbättra möjligheterna att samordna och vidta åtgärder för att hantera
hälsorisker.

Urvalsmetod
Urval görs genom en samlad bedömning av tidigare akademiska meriter, tidigare
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arbetslivserfarenhet inom folkhälsoområdet och motivationsbrev.

Övrigt
Se bilaga Utbildningsplan-MPH-HT-2019-oversikt.
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Kursöversikt för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (120 hp)

1

GPH2_valbar (7,5 hp)

Termin

Epidemiologi (7,5 hp)

Biostatistik (7,5 hp)

2

Kvalitativ metod (7,5 hp)

Hälsopolitik (7,5 hp)

Termin

Hälsoekonomi (7,5 hp)

Hälsofrämjande arbete (7,5 hp)

3

Valbar kurs 1 (7,5 hp)

Valbar kurs 2 (7,5 hp)

Ledarskap och professionella
perspektiv (7,5 hp)

Tillämpad folkhälsovetenskaplig
forskningsmetodik (7,5 hp)

Termin

4

GPH1 (7,5 hp)

Termin

Gäller från ht 2019

Examensarbete (30 hp)

