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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
 
- beskriva olika teorier kring fördelningen av resurser utifrån ett hälsoekonomiskt synsätt
- förstå grundläggande principer vid analys av sambandet mellan resursanvändning och
effektivitet i det hälsofrämjande arbetet
 
Färdigheter och förmågor
 
- tillämpa ekonomiska verktyg och metoder för analys av hälsofrämjande arbete
- genomföra enklare beräkningar av vad efterfrågan, utbud och produktion av hälsofrämjande
verksamhet kostar samhälle eller företag
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- jämföra och värdera resultat vid utvärdering av det hälsofrämjande arbetets
kostnadseffektivitet
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Kursens innehåll Grundläggande begrepp och teorier
Metoder för utvärdering av hälsa exempelvis
- hälsobokslut
- hälsokonsekvensbedömningar
- kostnadsanalyser
Hälsoekonomisk utvärdering av en specifik hälsofrämjande åtgärd

Undervisning Föreläsningar,seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Portföljexamination

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

Övriga föreskrifter Rätt till prövning av tillgodoräknande studier med godkänt resultat vid annan högskola inom
eller utom landet.
 
Rätt till undervisning och handledning under tid som kursen pågår.
 
Om en student underkänns i prov två gånger för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt
att hos institutionen begära en annan examinator utses för att bestämma betyget för studenten.
 
Kursbevis utfärdas endast på hel avslutad kurs.
 
Kursansvarig lämnar en sammanställning av kursutvärderingen till institutionsstyrelsen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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