
KAU.SE/FOLKHALSOVETENSKAP

Kandidat i folkhälsovetenskap, 180 hp

VILL DU JOBBA 
MED ATT FÖRBÄTTRA 
BEFOLKNINGENS HÄLSA?

http://kau.se
http://www.kau.se/folkhalsovetenskap


Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne 
som studerar hälsotillståndet och dess förändringar 
och fördelning i befolkningen. Fokus ligger speciellt 
på livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhälls
strukturens och hälsosystemens betydelse för 
hälsoutvecklingen. Målet är en god och jämlik 
hälsa i befolkningen.

Utbildning
En folkhälsovetare arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom 
att analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället. 
Utbildningen ger kunskaper om hur man kan arbeta utifrån samhälls, 
grupp, och individnivå för att bäst ta tillvara människors resurser.  
Detta leder till en ökad kompetens för att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande med en ökad förståelse för samhällets utsatta grupper 
och folksjukdomar.

En kandidat i folkhälsovetenskap ger dig möjlighet att arbeta med att 
leda projekt, göra kartläggningar, planera åtgärder, utföra eller låta 
utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda organisationens folkhälsoar
bete samt utvärdera det. En folkhälsovetare kan arbeta inom kommun, 
landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer.

Studiegång
Kandidatexamen kan du få när du har läst 180 hp, motsvarande tre års 
studier på heltid. Minst 90 av dessa högskolepoäng ska vara inom folk
hälsovetenskap, varav minst 15 hp i form av ett självständigt examens
arbete. Övriga högskolepoäng väljer du själv. Du har även möjlighet att 
ta ut en högskoleexamen omfattande 120 hp. 



Vi rekommenderar dig som vill påbörja studierna höstterminen 2019  
att läsa följande kurser:

v.35-44 
Introduktion till folkhälsovetenskap, 7,5 hp 
Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp

v.45-03 
Hälsofrämjande arbete I, 7,5 hp 
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 hp

Det kommer även finnas kurser att läsa inom följande områden:
VFU/praktik inom folkhälsovetenskap 
Psykisk ohälsa 
Miljökemikalier 
Kamratrelationer 
Projektledning och utvärdering 
Global hälsa 
Våld i nära relationer 
Hälsofrämjande arbete II

Studiegången är flexibel och det finns ett brett utbud av kurser. Du kan 
läsa vissa kurser på distans, utomlands samt i olika studietakt. I din stu
diegång uppmuntrar vi dig även att välja de två VFU/praktikkurser som 
erbjuds. Kombinationen av kurser inom huvudområdet samt valfria kur
ser ger dig möjligheter att välja grad av djup och bredd i din utbildning. 
Du planerar, tillsammans med vår studievägledare, hur din studiegång 
ska se ut (en individuell studieplan läggs upp). 

Kontaktuppgifter
Malin Knutz 
Lektor folkhälsovetenskap 
malin.knutz@kau.se  
054700 25 34

Carina Skantz 
Studie och karriärvägledare 
carina.skantz@kau.se 
054700 12 21

Läs mer på kau.se/folkhalsovetenskap
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