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1. Beslut om fastställande
Utbildningsplan för masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 120 högskolepoäng, är
fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet 2009-08-26, reviderad 2012-0627.

2. Syfte
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi syftar till att studenten ska förvärva
sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att vara verksam i nationella och internationella
organisationer som arbetar med hälsorelaterade frågeställningar. Programmet syftar till en generell
examen på avancerad nivå (masterexamen) och förbereder för en fortsatt utbildning på forskarnivå.

3. Lärandemål
Det övergripande målet med folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Mål för utbildningen är dels de allmänna målen i Högskolelagen SFS 1992:1434, dels lärandemålen
för masterexamen i Högskoleförordningen SFS 1993:100, med ändringar enligt SFS 2006:1053,
Examensordningen, bilaga 2. Utöver dessa mål ska nedanstående lokala lärandemål uppfyllas.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten
- visa väsentligt fördjupad kunskap om hälsopolitiska intentioner, folkhälsomål och hälsoteorier
- visa god kunskap om välfärdssystemens betydelse för hälsa
- visa goda kunskaper om hälsans sociala determinanter, det vill säga fysisk, psykisk och social
miljö, livsstil och hälso- och sjukvårdens betydelse för hälsan i en befolkning
- visa väsentligt fördjupad kunskap om fattigdom, samhällsstrukturers och sociala kategoriers
betydelse för befolkningens hälsa
- visa goda kunskaper om epidemiologiska teorier och metoder
- visa goda kunskaper i hälsoekonomisk analys och kunna göra hälsoekonomiska beräkningar
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten
- kunna analysera mäns och kvinnors hälsoutveckling utifrån ett genusperspektiv och utifrån
denna analys föreslå åtgärder för hur skillnader ska kunna utjämnas
- kritiskt, självständigt och kreativt kunna tillämpa adekvata modeller och metoder för
hälsoekonomisk analys
- ha förvärvat fördjupad förmåga att tillämpa epidemiologiska och biostatistiska
metoder i epidemiologiska studier samt för bevakning och uppföljning
- visa kvalificerad förmåga att värdera och analysera hälsofrämjande och preventiva insatser ur
ett mångfalds- och genusperspektiv
- visa insikt och förmåga att självständigt identifiera, värdera och argumentera för ett
folkhälsoinriktat interventionsprojekt
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- kunna skriva ett utkast till vetenskaplig artikel för publicering i engelskspråkig vetenskaplig
tidskrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten
- visa förmåga att i beslut och i övrigt beakta ett etiskt förhållningssätt, en helhetsbild av
människan och människors lika värde
- visa förmåga att i beslut och övrigt beakta ett mångfalds- och genusperspektiv.
Dessutom har samtliga utbildningar vid Sahlgrenska akademin som särskild målsättning att bidra till
insikt att främja
- en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa
- ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och lika behandling.

4. Uppläggning och studiegång
Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som studerar och analyserar hur faktorer i
omgivningen såsom politiska, ekonomiska och kulturella faktorer, arbetsliv, miljö och vårdsystem
påverkar människors livsvillkor och hälsa i en befolkning. Att utarbeta och föreslå åtgärder för att
förbättra befolkningars hälsa ingår också i området folkhälsovetenskap.
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi omfattar 120 högskolepoäng (hp).
Undervisningen är baserad på forskning inom det folkhälsovetenskapliga området.
Undervisningsmetoderna anpassas efter innehåll och sammanhang och en variation i
undervisningsformer eftersträvas. Pedagogiken ska främja studenternas aktiva kunskapssökande,
kreativitet och kritiska tänkande. Progression i utbildningen sker genom en successiv breddning och
fördjupning inom huvudområdet.
I detta masterprogram läggs speciellt fokus på hälsoekonomiska principer tillämpbara inom
folkhälsovetenskapen. Programmet innehåller mångfalds- och genusperspektiv. Det första året inleds
med kursen Welfare, Economics, Work and Health 15 hp, en kurs i fördjupningsområdet. Härefter
rekommenderas metodkurser (epidemiologi/biostatistik och/eller kvalitativ metodik). Inom
fördjupningsområdet hälsoekonomi följer sedan två kurser med progression i ämnet.
Under andra året ges möjlighet till en sammanhållen 30 hp fördjupning inom eget valt ämnesområde.
Här finns möjlighet att välja kurser på andra universitet i Sverige eller i utlandet. Samarbetsavtal
finns med universitet i höginkomst- och låginkomstländer.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30 hp. För tillträde till kursen i självständigt
arbete krävs genomgångna metodkurser om sammanlagt minst 15 hp (kvantitativ och/eller
kvalitativ), varav minst 7,5 hp kvantitativ metod på avancerad nivå.

Sid 3

Nedanstående tabell ger en beskrivning av utbildningen.
År 1
Welfare, Economics, Work and
Health, 15 hp

Global Health,
7,5 hp
(valbar kurs)

Micro perspectives
of Health
Economics,
7,5 hp

Qualitative Methodology I, Special Topics in Public
7,5 hp
Health Epidemiology,
7,5 hp

Macro and international
perspectives of Health
Economics,
7,5 hp

Special Topics in Global
Health, 4,5 hp
(valbar kurs)
Gender Analysis in
Health Sciences, 3 hp
(valbar kurs)

År 2
Valbara kurser, 30 hp
Självständigt arbete inom folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 30 hp

Kurser inom huvudområdet på avancerad nivå:
Welfare, Economics, Work and Health, 15 högskolepoäng
Micro perspectives of Health Economics, 7, 5 högskolepoäng
Macro and International perspectives of Health Economics, 7, 5 högskolepoäng
Självständigt arbete, 30 högskolepoäng.

5. Behörighet för antagning
För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen/yrkesexamen som omfattar minst 180
högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B i
gymnasieskolan. Betyget ska vara lägst godkänd.

6. Examen
Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis
med benämningen medicine masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap med
hälsoekonomi (Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a major in Public Health
Science with Health Economics).

7. Övrigt
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2012.
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Utbildningen genomförs i sin helhet på engelska. För svenskspråkiga studenter kan det självständiga
arbetet genomföras på svenska.
Behörighetskrav för tillträde till fortsatta studier inom programmet föreskrivs i respektive kursplan.
Kurser inom programmet kan även ges som fristående kurs (se kursplan).
Kursvärdering sker efter varje kurs. Kursvärderingen offentliggörs och sammanställs av kursansvarig
lärare som analyserar och föreslår eventuella förändringar inför nästkommande kurs.
Möjligheter till internationella studier finns genom valbara kurser.
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