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En utbildning för dig som vill förbättra människors häl-
sa och livskvalitet genom ett kvalificerat praktiskt ar-
bete i framtidens hållbara näring inom svensk läke- och 
livsmedelsindustri. Utbildningen är på heltid och varvar 
lärarledd undervisning med laborationer, självstudier, 
grupparbeten, handledning, LIA, studiebesök och gäst-
föreläsningar från arbetslivet.

Utbildningens mål
Efter examen har du praktiska färdigheter och kompe-
tenser inom läke- och livsmedelsrelaterad produktion. 
Du har insikt i produktionskedjans olika delar med hy-
gienkrav, processteknik och processkemi samt känne-
dom om relevant lagstiftning. Du lär dig också ett 
kvalitetstänkande inom säkerhet, produktkvalitet och 
miljö samt praktisk användning av olika säkerhets- och 
förbättringsverktyg. 

LIA
Under LIA-perioden (20 veckor) får du tillämpa dina nya 
kunskaper i en professionell arbetsmiljö. Det ger dig god 
förståelse för läke- och livsmedelsteknikerns yrkesroll samt 
möjlighet att knyta egna värdefulla arbetslivskontakter.

Arbetsmarknad
Life science och biotechbranschen utvecklas ständigt 
och växer starkt i vår region. Efterfrågan på utbildade 
medarbetare inom teknikbranschen är idag stor och an-
ställningsbehovet förväntas öka. Som examinerad läke- 
eller livsmedelstekniker kan du tjänstgöra inom såväl 
offentlig som privat regi.

Kursinnehåll      YH-poäng
• Analytisk kemi med statistik. ..........................................25
• Examensarbete ...........................................................................25
• Kvalitet och miljö ......................................................................25
• LIA1 .....................................................................................................50
• LIA2 ....................................................................................................50
• Logistik och produktionsplanering ..............................25
• Läke- och livsmedelsteknik ...............................................50
• Mikrobiologi och hygien.......................................................50
• Processkemi i läkemedel och livsmedel .....................25
• Råvarukunskap och förädling .........................................25
• Tillämpad kemi och biokemi .............................................50

Mer information och anmälan
Utbildningsstart: 11 september 2023
Sista ansökningsdatum: 15 maj 2023
Omfattning: 80 veckor, 400 YH-poäng, heltid
Antal veckor LIA: 20
Kontakt:  Monica Westerberg, 018-68 00 00 
monica.westerberg@folkuniversitetet.se

Behörighet: Grundläggande behörighet för 
yrkeshögskola. Därutöver krävs särskild be-
hörighet med minst betyg G i Sv 2/SvA 2, Eng 
6, Kemi 1, Ma 2 ELLER Sv 2/SvA 2, Eng 6, Ma 2, 
Naturkunskap 2 eller motsvarande.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

folkuniversitetet.se/yh

Bli det  
du läser.


