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Utbildningsplan
Fakulteten för hälso och livsvetenskap
Hälsovetenskap, masterprogram, 120 högskolepoäng
Health Science, Master Programme, 120 credits
Nivå
Avancerad nivå
Fastställande av utbildningsplan
Fastställd av fakultetsstyrelsen inom Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20181025
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2019
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
Engelska B/6 eller motsvarande.

Programbeskrivning
Masterprogrammet i hälsovetenskap syftar till att ge studenten en kvalificerad och bred
utbildning anpassad till framtidens behov inom hälsosektorn. Programmet har en
transdisciplinär profil vilket innebär att kunskap om hälsa utvecklas och fördjupas utifrån
olika akademiska perspektiv, samt förståelse för hur dessa samspelar. Exempel på
sådana perspektiv är global hälsa, hälsogeografi, hälsopsykologi, hållbarhet och
interkulturella perspektiv. Programmet, som ges på engelska, har en internationell profil
och vänder sig till studenter både nationellt och internationellt. Utbildningen leder fram till
en masterexamen i huvudområdet hälsovetenskap och är förberedande inför kvalificerat
utrednings och utvecklingsarbete inom hälsosektorn t.ex. som entreprenör, konsult eller
anställd inom privat eller offentlig sektor, alternativt i ideella organisationer, både lokalt
såväl som nationellt och internationellt.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
l

l

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 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 huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
l

l

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 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

För masterexamen skall studenten
l

l

l

l

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap 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 forsknings och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
l

l

l

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 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.

Innehåll och struktur
Utbildningen ges vid Fakulteten för hälso och livsvetenskap, Institutionen för hälso och
vårdvetenskap. Programansvarig, tillsammans med programråd, är ansvariga för
programmets utveckling och kvalitet.
Programöversikt
Programmet omfattar fyra terminer (120hp) helfartsstudier. Det första året fokuserar på
att ge en gemensam plattform i huvudområdet hälsovetenskap på avancerad nivå,
förståelse för det transdisciplinära perspektivet samt vetenskaplig teori och metod.
Under det andra året fördjupas kunskaperna genom bland annat ett självständigt arbete
och möjlighet till praktik som kan förläggas nationellt eller internationellt. I programmet
ingår valbara kurser (37,5 hp) som ska relatera till huvudområdet. Studenterna har
möjlighet att i samråd med programansvarig välja kurser utöver de valbara kurser som
erbjuds inom programmet. Samtliga programkurser ges på engelska men enstaka
valbara kurser kan ges på svenska.

Kurser i programmet
År 1
Multidisciplinära perspektiv på människans hälsa (del 1), 7,5 hp, nivå A1N
Kursen syftar till att ge kunskaper om och förståelse för situationer med relevans för
hälsa, idag och i framtiden sett ur ett individ, samhälls och globalt perspektiv. I kursen
behandlas även hälsoteorier och hälsomodeller, olika faktorers betydelse för individers
och gruppers hälsa samt hälsovetenskap som akademisk ämne.
Hälsa, mänskliga rättigheter och global rättvisa, 15 hp, nivå A1N
I kursen utvecklas kunskap kring begrepp och teorier med koppling till etik,
vetenskapsteori, vetenskapskritik och global hälsa. Kursen innefattar också hur olika
perspektiv såsom mångfald, genus och andra maktordningar är kopplade till hälsa och
global rättvisa.
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder, 7,5 hp, nivå A1N
Kursen ger en grundläggande kunskap och förståelse för olika vetenskapliga metoder
inom huvudområdet hälsovetenskap. Bland annat ingår formulering av vetenskapliga
problem och forskningsfrågor, vilka ligger till grund för det kommande självständiga
arbetet.
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perspektiv såsom mångfald, genus och andra maktordningar är kopplade till hälsa och
global rättvisa.
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder, 7,5 hp, nivå A1N
Kursen ger en grundläggande kunskap och förståelse för olika vetenskapliga metoder
inom huvudområdet hälsovetenskap. Bland annat ingår formulering av vetenskapliga
problem och forskningsfrågor, vilka ligger till grund för det kommande självständiga
arbetet.
Transdisciplinära perspektiv på människans hälsa (del 2), 7,5 hp, nivå A1F
Kursen syftar till att utveckla förmåga att kritiskt och systematiskt integrera olika
perspektiv på människans hälsa i en transdisciplinär kontext för att självständigt kunna
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar.

En av följande kurser:
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder  fördjupning i kvantitativa metoder, 7,5
hp, nivå A1F
Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om metoder för analys av
kvantitativa data samt användning av statistisk programvara (SPSS). Kursen utvecklar
förmåga att formulera och testa statistiska hypoteser. I kursen fördjupas även kunskap
om olika former av urval, datainsamling och analysmetoder.
eller
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder  fördjupning i kvalitativa metoder, 7,5
hp, nivå A1F
Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om metoder för analys av kvalitativa
data. I kursen behandlas även olika forskningsansatser, datainsamlingsmetoder,
dataanalysmetoder och resultatredovisningar.
Valbara kurser om totalt 15 hp under år 1

År 2
Självständigt arbete (examensarbete) i hälsovetenskap, 30 hp, nivå A2E
Kursen syftar till att självständigt planera, genomföra och skriftlig redovisa ett
vetenskapligt arbete inom huvudområdet hälsovetenskap.
Entreprenöriella och samverkansprocesser ur ett hälsovetenskapligt
perspektiv  del 1, 7,5 hp, nivå A1F
Kursen syftar till att utveckla förmåga att kritiskt och kreativt identifiera problem och
lösningar som berör människans hälsa. Medvetenhet om etiska aspekter på
utvecklingsarbete i såväl nationella som internationella sammanhang betonas. Kursen
består av både teori och praktik.
Valbara kurser om totalt 22,5 hp under år 2.

Samhällsrelevans
Hälsovetenskap bidrar med kunskapsutveckling om hälsans komplexa samspel inom och
mellan olika arenor som näringsliv, kulturinstitutioner och den offentliga sektorn. Inom
huvudområdet hälsovetenskap länkas skilda samhälleliga utmaningar och situationer
samman, vilket skapar förutsättningar för ett holistiskt perspektiv och utveckling av ny
kunskap och problemlösning som svarar an mot framtida samhälleliga behov.
Studenterna kan erbjudas att delta i pågående forskningsprojekt som genomförs vid
Linnéunivrsitetet eller i samarbete med det omgivande samhället. Under utbildningstiden
genomförs praktik som kan vara förlagda vid arbetsplatser eller inom privata, offentliga
eller ideella organisationer i Sverige eller utomlands.
Internationalisering
Programmet har en internationell profil och är utformat för att attrahera studenter från
hela världen. Studenternas olika bakgrunder kommer att användas aktivt i föreläsningar
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genomförs praktik som kan vara förlagda vid arbetsplatser eller inom privata, offentliga
eller ideella organisationer i Sverige eller utomlands.
Internationalisering
Programmet har en internationell profil och är utformat för att attrahera studenter från
hela världen. Studenternas olika bakgrunder kommer att användas aktivt i föreläsningar
och seminarier, t.ex. som utgångspunkt för diskussioner om olika perspektiv på hälsa.
Linnéuniversitetet och Fakulteten för hälso och livsvetenskap erbjuder ett brett utbud av
avtal med partneruniversiteter som studenterna kan använda. Tredje eller fjärde
terminen rekommenderas för studier utomlands. Under fjärde och sista terminen ska
examensarbetet genomföras, vilket innebär att det även är möjligt att genomföra delar
av examensarbetet utomlands. Utlandsstudier ska planeras i samråd med
programansvarig och fakultetens internationella samordnare.
Perspektiv i utbildningen
Ett tydligt perspektiv i utbildningen är det transdisciplinära förhållningssättet inom vilket
kunskap utvecklas och fördjupas gränsöverskridande och tvärvetenskapligt.
Hälsovetenskap studeras bland annat utifrån de sociala, ekologiska och ekonomiska
dimensionerna av hållbar utveckling. Entreprenöriella och samverkansprocesser lyfts
fram i programmet med särskilt fokus på etik, genus, lika villkor och kulturell tillhörighet.

Kvalitetsutveckling
Masterprogrammet i hälsovetenskap kommer kontinuerligt utvärderas och förbättras
som ett led i institutionens kvalitetsarbete. Möjlighet ges till studenten att delta i
kursvärdering efter avslutad kurs. Resultat och förslag till förändringar skall återföras till
studenterna. Utöver kursvärdering förekommer återkommande möten mellan
programansvarig och studentrepresentanter. Vid dessa möten diskuteras utbildningens
kvalitet och åtgärder för kvalitetsutveckling. Ansvarig för kursutvecklingen är
kursansvarig och programansvarig/studierektor. Sammanställningar av utvärderingar
arkiveras och finns tillgängliga på institutionens kansli.
Programrådet består av medlemmar från huvudområde hälsovetenskap, en
studeranderepresentant samt en yrkeslivsrepresentant och arbetar med kontinuerlig
programutveckling för att möta de krav som ställs av studenterna och omvärldens
framtida behov. Kursernas benämning, omfattning och inbördes ordning i programmet
kan därför, i någon mån, förändras under utbildningens gång.

Examen
Efter avklarade studier på masterprogrammet som motsvarar de fordringar som finns
angivna i Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen
för Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De som fullföljt
Hälsovetenskap, masterprogram 120hp kan erhålla följande examen:
Filosofie masterexamen
(Huvudområde: Hälsovetenskap)
Master of Science (Two year)
(Main field of study: Health Sciences)
Examensbevisen är tvåspråkiga (svenska/engelska). Tillsammans med examensbevisen
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För studenten kan vissa extra kostnader förekomma inom utbildningens ram t.ex.
resekostnader i samband med praktik. Valbara kurser kan ges på olika studieorter, på
distans och på svenska, men det finns alltid ett alternativ på engelska på det campus där
programmet är utlyst.

