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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
- förklara  och värdera centrala begrepp inom hälsopolitik och hälsoekonomi
- analysera hur fördelningen av resurser sker utifrån olika principer för resursanvändning och
prioritet
- kritiskt granska och värdera folkhälsopolitiska beslut utifrån en demokratisk och effektiv
styrning 
- jämföra och värdera resultat av olika metoder inom hälsoekonomi
-ta ställning till, motivera och föreslå hälsopolitiska åtgärder genom att tillämpa etiska och
ekonomiska verktyg och metoder
 

Kursens innehåll - centrala begrepp med koppling till folkhälsopolitik och hälsoekonomi
- uppdrag, roller, styrmedel och struktur för ledande myndigheter och organisationer
- internationell och nationell folkhälsolagstiftning som reglering för förebyggande och
hälsofrämjande ansatser.
- välfärdsekonomi och politiskt styrd resursfördelning
- grundläggande marknadsmekanismer
- att sätta ”värdet” på hälsan
- kostnads- intäktsanalys (CBA, CEA, CUA)
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- utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv planera en implementering av en samhällelig
hälsointervention

Undervisning Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform

Förkunskaper Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i
folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller
motsvarande utländsk examen.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examinationsform Examination sker genom skriftligt redovisade examinationsuppgifter och tentamina samt
genom
kontinuerlig bedömning av studerandes studieprestationer vid deltagande i seminarier och
gruppdiskussioner via lärplattformen

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Hälsopolitik och hälsoekonomi 7,5 hp Betyg: AF


