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Medicinska fakulteten

VZBAS, Hälsovetenskapligt basår, 60 hp
Preparatory Year in Health Sciences, 60 credits

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
2021-12-08 med ikraftträdande 2021-08-30, att gälla från och med höstterminen
2021.

Programbeskrivning
Målet med hälsovetenskapligt basår är att bredda kompetensen för studerande som
lämnat gymnasieskolan utan den matematik och naturkunskap som krävs för särskild
behörighet till arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet,
fysioterapeutprogrammet, logopedprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och
sjuksköterskeprogrammet. Den studerande blir förberedd för högskolestudier inom det
hälsovetenskapliga området genom att ha bedrivit sina studier i en miljö och på ett sätt
som underlättar de fortsatta studierna på högskolan. Godkänt basår ger platsgaranti
till ovanstående utbildningar enligt villkor som anges under rubriken Efter
utbildningen. Utbildningen syftar även till att öka och bredda rekryteringsunderlaget till
det hälsovetenskapliga området.
Upplägg
Det hälsovetenskapliga basåret (40 veckor motsvarande två terminer) är en
förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS nr: 2018:1519). Syftet med
det hälsovetenskapliga basåret vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är att:
1. Komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper i matematik och
naturkunskap som behövs för fortsatta studier på grundnivå inom
arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, fysioterapeutprogrammet,
logopedprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.
Dessa kurser ges på motsvarande gymnasienivå och ger förutbildningspoäng (fup).
2. Ge en introduktion till högskolestudier och vetenskapligt förhållningssätt. Dessa
kurser ges på högskolenivå och ger högskolepoäng (hp).
3. Ge en introduktion till det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet och dess
professioner. Dessa kurser ges på högskolenivå och ger högskolepoäng (hp).
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Kursuppgifter
Kurserna är obligatoriska.
Introduktion till hälsovetenskaplig matematik 15 fup (förutbildningspoäng)
Introduktion till universitetsstudier 7,5 hp (högskolepoäng)
Introduktion till hälsovetenskap 7,5 hp (högskolepoäng)
Introduktion till hälsovetenskaplig statistik och naturkunskap 15 fup
(förutbildningspoäng)
Hälsofrämjande vård 7,5 hp (högskolepoäng)
Att förstå hälsovetenskaplig forskning 7,5 hp (högskolepoäng)
Kurserna ingår i programmet hälsovetenskapligt basår och kan inte läsas fristående.

Examen
Programmet leder inte till någon examen enligt särskild förordning (SFS nr:
2018:1519). Resultat på alla godkända moment som ingår i basåret registreras i Ladok.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Samhällskunskap A.

Urvalsmetod
Urval sker via betyg 66% och högskoleprov 34%.

Övrigt
Efter utbildningen
Alla studerande med godkända resultat på samtliga kurser inom basåret ges rätt att
antas till något av följande utbildningsprogram: arbetsterapeutprogrammet,
audionomprogrammet, fysioterapeutprogrammet, logopedprogrammet,
röntgensjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, vid Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet med start nästkommande antagningsomgång efter
avslutat basår.
Ansökan görs via antagning.se i prioriteringsordning senast sista ordinarie
ansökningsdatum. För behörighet till fysioterapeutprogrammet krävs utöver de
förkunskapskrav som anges för basåret under rubriken Förkunskapskrav även Idrott
och hälsa 1. Antalet platser är begränsat per program. Om en viss utbildning blir
översökt fördelas platserna genom lottning. Om man inte får en plats på det
utbildningsprogram man prioriterat högst erbjuds man i stället en plats inom något av
de andra programmen.
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Kursöversikt
T1
HT

Introduktion till hälsovetenskaplig matematik 15 fup

T2
VT

Introduktion till hälsovetenskaplig statistik och naturkunskap, 15 fup

Introduktion till universitetsstudier,
7,5 hp

Hälsofrämjande vård, 7,5 hp

Introduktion till hälsovetenskap,
7,5 hp

Att förstå hälsovetenskaplig forskning,
7,5 hp

