
 Medicinska fakulteten 

Programråd för masterprogram   

inom folkhälsovetenskap 

 

 

Protokoll  

2021-04-14 

Sid 1 (5) 

 

Tid: 15:00 
Lokal: möte via Zoom 
 
 

Ledamöter Närvarande Frånvarande 

Per Gustafsson, ordförande x  

Kristina Lindvall  x 

Bertil Forsberg  x 

Maria Nordin x  

Sun Sun  x 

Martin Andersson x  

   

Studentrepresentanter   

James Atwine x  

Michael Mokwenye  x 

Obinna Princewill Anyatonwu x  

Sergio Flores Jimenez x  

   

Övrigt närvarande   

Marie Lindkvist, adjungerad x  

Helene Johansson, adjungerad  x 

Angelica Johansson, sekreterare x  

Wasif Ali, adjungerad x  

   

 

 

 

 

 

    
 Ärende Anmärkning Föredragande 

 

12. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. Ordf.  

13. 

 

Föregående protokoll 

Bilaga p 13 

Protokoll från 210317 fastställs. Ordf. 

14. Per capsulam beslut 

 

Inga per capsulam beslut har fattats.  Ordf. 

15. Utseende av justerare PRPH beslutar utse Martin att jämte 
ordföranden justera protokollet. 
 

Ordf. 
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16. 

 

Fastställande av 
föredragningslista 

Bilaga p 16 

PRPH beslutar att fastställa 
föredragningslistan med justeringen att 
punkt 18 kommer att bordläggas till nästa 
möte då Helene är frånvarande. 

Ordf. 

17. Rapporter Marie meddelar att alla MPH studenter 
nu skriver sin magister/masteruppsats. 
 
Marie (och Wasif) informerar om Global 
Swede. Svenska institutet (SI) 
tillsammans med Utrikesdepartementet 
(UD) har återigen bjudit in svenska 
lärosäten att nominera en student till 
Global Swede. Syftet med Global Swede är 
att uppmärksamma utländska studenter 
och deras betydelse som ambassadörer för 
Sverige. Samtliga studenter som blir 
nominerade blir inbjudna till en digital 
ceremoni anordnad av SI och UD. I år, 
2021, äger ceremonin rum den 28 maj kl. 
13–15. Sergio har nominerats till Global 
Swede av Umeå universitet. 
 
Marie meddelar att det är många 
sökanden till HT21. Då MPH programmen 
är väldigt beroende av stipendier så är det 
svårt att i nuläget kunna säga hur många 
studenter som i slutändan kommer att 
påbörja sina studier till hösten. 
 

Marie. 

  Sergio rapporterar att temat för SNIH 
konferensen som kommer att hållas i 
november 2021 är: Beyond the Pandemic; 
Fostering Shared Responsibility and 
Preparedness in Global Public Health 

Studentrepresentanterna kommer med en 
förfrågan om de skulle kunna få vara i 
föreläsningssalen Alicante under 
examensceremonin som anordnas av IO 
för studenter vid internationella 
masterprogram den 12/5. Marie kommer 
att vidarebefordra denna förfrågan till 
ledningsgruppen vid EpiGH. 

Studentrepresentanterna 

  Wasif rapporterar att SI (Swedish 
Institute) den 28/4 kommer att publicera 
listan med stipendiemottagare för 
2021/2022. 

Wasif 
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  Per meddelar att man utifrån den nya 
handläggningsordningen ser över arbetet 
med kursutvärderingar.  

Per rapporterar från UN gällande hållbar 
utveckling att de avser ha någon form av 
centralt stöd från fakulteten för att 
implementera eller integrera 
hållbarhetsperspektivet i utbildningen.  

Per informerar att man ännu inte har 
beslutat vad som ska granskas under den 
fakultetsaudit som ska genomföras under 
2021 på Medicinska fakulteten. Ett av de 
förslag som har lyfts och diskuterats är 
rekrytering. 

Ordf. 

18. Ge kursen 3AH002 

Kommunikation och 

konsultativt arbetssätt, 

som fristående kurs med 

start VT2022 

PRPH beslutar bordlägga detta ärende till 
nästa möte då Helene är frånvarande 
 

Ordf. 
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19. Revidering av 
utbildningsplanerna för år 
två programmen i 
folkhälsovetenskap 

VAFEM 
Dnr: FS 3.1.3-872-21 

VAFVM 
Dnr: FS 3.1.3-873-21 

Bilaga p 19 

 

Marie föredrar ärendet gällande 
revidering av utbildningsplanerna för 
masterprogrammen i folkhälsovetenskap, 
år 2. 
 
De förändringar som gjorts är följande: 
 
VAFEM 
 

 Förkunskapskravet på 
hälsoekonomi har ändrats från 10 
hp till 5 hp. 

 

 Istället för två valbara kurser om 
7,5 hp under den andra terminen 
(vår) så kommer man att ändra så 
att det blir två nya obligatoriska 
kurser om 3,5 respektive 4 hp. 
 

 Inga valbara kurser, alla kurser på 
aktuellt program är nu 
obligatoriska. 

 
VAFVM 
 

 Istället för två valbara kurser om 
7,5 hp under den andra terminen 
(vår) så kommer man att ändra så 
att det blir två nya obligatoriska 
kurser om 3,5 respektive 4 hp. 
 

 Inga valbara kurser, alla kurser på 
aktuellt program är nu 
obligatoriska. 

 
Övriga revideringar som gjorts i 
utbildningsplanerna är enligt dokumentet 
regler för utbildningsplaner på grundnivå 
och avancerad nivå FS 1.1-142-19 (2019-
11-11). 
 
 
PRPH beslutar godkänna alla revideringar 
i samtliga utbildningsplaner. 
 

 
 
 
 

Marie 

20. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor 
 

Ordf. 
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 Justeras 

 

 

Per Gustafsson 
Ordf. 
 

Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Angelica Johansson 
Sekr. 

 

 Justeras 
 
 
 
 
 
 
Martin Andersson 
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