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1. Benämning och omfattning
Utbildningsplan för masterprogram i global hälsa, 120 högskolepoäng. Master’s Programme in Global
Health, 120 credits. Programkod: XXXXX.
2. Fastställande
Utbildningsplan för masterprogram i global hälsa, 120 högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska
akademins styrelse, Göteborgs universitet 2015-09-23. Utbildningsplanen ska gälla från och med
2016-09-01.
Institutionen för medicin ansvarar för programmet. Övriga medverkande institutioner: från
Samhällsvetenskapliga fakulteten medverkar institutionen för globala studier och institutionen för
socialt arbete, från Humanistiska fakulteten medverkar institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion och från Handelshögskolan medverkar institutionen för nationalekonomi och från Högskolan i
Skövde medverkar institutionen för hälsa och lärande.
3. Utbildningsprogrammets syfte
Programmets lokala profil är dess tvärvetenskapliga angreppssätt på frågor om global hälsa och global
utveckling som görs möjlig genom att såväl lärare som studenter har olika disciplinär hemvist.
Programmet har som syfte att:
- studenterna ska förvärva fördjupad kunskap och analytisk förmåga relevant för ämnet global hälsa.
Avsikten är att kunskap, kunskapssyn, teorier och metoder från de olika discipliner som ansvarar för
programmet ska integreras i kurserna för att ge studenterna förståelse för ämnets komplexitet;
- lägga särskild vikt vid kritisk analys, problemlösningsförmåga och förmåga att integrera kunskap
från de olika ämnesområden i formulering av hälsopolicy och -interventioner;
- belysa, analysera och problematisera den ojämlika hälsans utbredning och rusta studenterna för att
praktiskt kunna genomföra interventioner;
- integrera aspekter av hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och maktordningar relaterade till
ålder, genus, etnicitet och socioekonomiska grupper i analysen av hälsans bestämningsfaktorer och vid
formulering av hälsofrämjande interventioner;
- utrusta studenterna med kunskap och förmågor som gör dem lämpliga för en professionell karriär
inom offentliga, privata och idédrivna organisationer på internationell såväl som nationell och lokal
nivå
- leda till en masterexamen och förbereda studenterna för fortsatta studier på forskarnivå.
4. Examen som utbildningsprogrammet leder fram till
Efter avklarat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med
benämningen Medicine masterexamen i huvudområdet global hälsa (Degree of Master of Medical
Science with a major in Global Health).
5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Programmets huvudområde är global hälsa (Global Health).
6. Mål
Mål för utbildning är förutom de allmänna målen som angivits i Högskolelagen SFS 1992:1434 och
lärandemålen i Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2, examensordning, följande lokala
lärandemål:
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Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom det tvärvetenskapliga området global hälsa, samt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete;
- visa fördjupad metodkunskap inom kvantitativ och kvalitativ metod relevant för ämnet global hälsa;
- visa kunskap och förståelse av hälsoekonomiska aspekters påverkan på den globala
hälsoutvecklingen;
- beskriva fördelnings-, diskriminerings-, hälso- och sociala fattigdomsfrågor med lokalt såväl som
globalt perspektiv;
- definiera begreppen hållbar utveckling och mänskliga rättigheter samt dessas historiska utveckling i
en global kontext.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
- kritiskt och systematiskt kunna integrera kunskap från olika discipliner och kunna analysera, bedöma
och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer rörande hälsa;
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom
huvudområdet för att kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete;
- identifiera, formulera, diskutera och redogöra för rättvise- och hälsofrågor från lokal till global nivå;
- sammanställa och differentiera information om hållbar utveckling i ett globalt perspektiv;
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom ämnet global hälsa göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete;
- reflektera kring samverkan mellan social, politisk och ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet i relation
till fysisk och psykisk hälsa, det vill säga relationen mellan människors möjlighet till rättvisa och goda
livsvillkor och hälsoutfall;
- reflektera kring sambandet mellan ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och den
globala hälsoutvecklingen;
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
7. Innehåll och upplägg
Utbildningsprogrammet vänder sig till studenter med en kandidatexamen eller motsvarande, om 180
högskolepoäng, som önskar en specialisering inom området global hälsa. Programmet bygger på
integrering av flera vetenskapliga perspektiv för att ge studenterna förståelse för att flera discipliners
kunskapsområden krävs för att förstå och kunna göra insatser inom området global hälsa. Programmet
är grundat i ett problematiserande förhållningssätt till ämnet och ger teoretiska och praktiska
färdigheter för att kunna verka i den politisk-ekonomiska verklighet där målet är att utrota den
absoluta fattigdomen och nå högre grad av jämlik hälsa.
Programmet ges på helfart och omfattar följande kurser. Kurser om 90 högskolepoäng ges inom
huvudområdet global hälsa och dessa markeras med *.
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Termin1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Globala utmaningar i en
interdisciplinär kontext, 15 hp *
Global health challenges in an
interdisciplinary context, 15 hec
Att styra och leda folkhälsa och hälsooch sjukvård i ett globalt perspektiv,
15 hp*
Governing health and illness in a
global perspective, 15 hec
Att förebygga och främja en god
hälsoutveckling i utsatta grupper;
strategier och metoder, 15 hp*
Disease prevention and health
promotion in vulnerable groups;
strategies and methods, 15 hec

Kvantitativa metoder, 10 hp
Kvalitativa metoder, 5 hp
Quantitative methods, 10 hec
Qualitative methods, 5 hec
Hälsoekonomi med globala perspektiv,
15 hp*
Global health economics, 15 hec

Socialepidemiologi och biostatistik, 15
hp
Social epidemiology and biostatistics,
15 hec

Examensarbete i global hälsa, 30 hp*
Degree project in Global health, 30 hec

Programmet består av obligatoriska kurser om 120 hp. Kursernas inbördes ordning inom respektive
termin kan komma att ändras.
8. Förkunskapskrav
För antagning till masterprogram i global hälsa krävs att studenten uppfyller grundläggande
behörighet, har en kandidatexamen om 180 hp i ett
samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt/humanistiskt huvudområde eller motsvarande
samt Engelska B/Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande IELTS 6.5 där inte något avsnitt får
understiga 5.5, alternativt Toefl 575 p, TWE poäng 4.5.
9. Platsgaranti
Studenter som antagits till masterprogrammet och i föreskriven takt följer programmet och som söker
till programmets kurser samt uppfyller förkunskapskraven har platsgaranti till samtliga obligatoriska
kurser inom programmet.
10. Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller för samtliga studenter på programmet från och med höstterminen 2016.
11. Övrigt
Undervisningsspråk på kurser inom programmet är engelska.
Kostnader
I samband med studiebesök och liknande aktiviteter kan kostnader förekomma för resa, logi etc.
Kostnadsfria alternativ till deltagande i dessa aktiviteter, i den mån de är obligatoriska, kommer att
erbjudas.
Praktik och motsvarande verksamhetsförlagd utbildning kan medföra extra kostnader för resor och
logi.
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Utvärdering av programmet
Studenterna erbjuds möjlighet att, såväl skriftligt som muntligt, utvärdera varje enskild kurs som ingår
i programmet. Utvärderingarna ligger till grund för det kontinuerliga utvecklingsarbetet av
programmet. Utvärderingarna kommer att sammanställas skriftligen samt återföras till studenterna
med kursledningens kommentarer. Skriftlig och muntlig utvärdering av hela programmet kommer
också att göras.
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