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Programschema för Masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik – införande, tillämpning och 
utvärdering 120 hp 
Programkod: AMM12 

Gäller för läsåret 2021/2022 

Om programschemat 

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. 
Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, på vilken ort, om 
den krockar med en annan kurs osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 
 
I kolumnen ”Överlappande kurser” anges kurser som helt eller delvis överlappar med den aktuella kursen på raden. Om du läst 
överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig överlappande poäng en gång i en examen. Kontakta din studievägledare för mer 
information. 

Val inom programmet 

Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. Valet sker senast 15 april inför en 
hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går 
till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven för den examen du vill uppnå. Kontakta din 
studievägledare för mer information. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som anges i kursplanen, oavsett om du har 
platsgaranti eller inte. För mer information om kursval inom program, se MDH:s webbsida ”Anmälan till kurser inom program” 
(https://www.mdh.se/student/handbok-under-studietiden/anmalan-till-kurser-inom-program). Se även den lokala examensordningen 
som innehåller alla examensbeskrivningar. 

Övriga upplysningar 

Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Du bör därför ange reservalternativ vid kursvalet. 
 
  

https://www.mdh.se/student/handbok-under-studietiden/anmalan-till-kurser-inom-program
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Nivå och klassificering av successiv fördjupning 

Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där ”G” anger att kursen tillhör utbildning på 
grundnivå och ”A” att kursen tillhör avancerad nivå: 

G1N kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F kurs med mindre än 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G1E kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G2E kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav och som innehåller examensarbete för 
kandidatexamen 

GXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

A1N kurs med endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

A1F kurs med kurs/kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav 

A1E kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen 

A2E kurs som innehåller examensarbete för masterexamen 

AXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 
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Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2021 

 
Kurskod Anm. 

kod 
Kursbenämning  Hp  Huvudområde Fördjup- 

ning 
Startdatum Slutdatum Lp 

1a  
Lp 
1b 

Lp 
2a 

Lp 
2b 

Lp 
3a 

Lp 
3b 

Lp 
4a 

Lp 
4b 

Studietakt Undervis- 
ningsform 

Överlappande 
kurs 

OAV006 22066  Hälso- och välfärdsteknik 
samt förändringsarbete för 
det multiprofessionella 
teamet 

7,5 Hälso- och 
välfärdsteknik 

A1N 2021-08-30 2021-11-07 x x             Halvfart Distans   

PSA309 22071  Ledarskap, grupper och 
organisation inom hälsa och 
välfärd 

7,5 Arbetslivsvetenskap, 
Folkhälsovetenskap, 
Socialt arbete, 
Sjukgymnastik, 
Vårdvetenskap 

A1N 2021-11-08 2022-01-16     x x         Halvfart Distans   

SOA408 12022  Kvalitativa forskningsmetoder 
I 

7,5 Arbetslivsvetenskap, 
Folkhälsovetenskap, 
Socialt arbete, 
Sjukgymnastik, 
Vårdvetenskap 

A1N 2022-01-17 2022-03-27         x x     Halvfart Distans   

OAV005 12031  Implementering av hälso- och 
välfärdsteknik  

7,5 Hälso- och 
välfärdsteknik 

A1N 2022-03-28 2022-06-05             x x Halvfart Distans   

 
Termin 2 och 3 för utbildnings som startade höstterminen 2020 

 
Kurskod Anm. 

kod 
Kursbenämning  Hp  Huvudområde Fördjup- 

ning 
Startdatum Slutdatum Lp 

1a  
Lp 
1b 

Lp 
2a 

Lp 
2b 

Lp 
3a 

Lp 
3b 

Lp 
4a 

Lp 
4b 

Studietakt Undervis- 
ningsform 

Överlappande 
kurs 

PSA312  22073  Kvantitativa 
forskningsmetoder I  

7,5 Hälso- och 
välfärdsteknik 

A1N 2021-08-30 2021-11-07 x x             Halvfart Distans   

OAV007  22067  Etik vid införande av hälso- 
och välfärdsteknik  

7,5 Hälso- och 
välfärdsteknik 

A1N 2021-11-08 2022-01-16     x x         Halvfart Distans   

  Examensarbete för 
magisterexamen 

15,0 Hälso- och 
välfärdsteknik 

A1E 2022-01-17 2022-06-05         x x x  x  Halvfart Distans   

  Examensarbete för 
masterexamen 

30,0 Hälso- och 
välfärdsteknik1 

A2E 2022-01-17 2022-06-05         x  x  x x Halvfart Distans   

 

 
1 Kursen avslutas vårterminen 2024 


