Ekonomihögskolan

NEKN61, Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi, 7,5
högskolepoäng
Economics: Advanced Health Economics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2016-06-14. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2016-06-14, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs i ämnet nationalekonomi och ingår i inriktningen mot
'Hälsa, arbetsmarknad och familj'. Kursen ingår som valfri eller obligatorisk delkurs
inom flera magister- och masterprogram inom Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla
registrerade studenter behärskar svenska.)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
1. Kunskaper och förståelse
Studenten ska förvärva:
• god kunskap om forskningen inom ett antal kärnområden i hälsoekonomi i fråga
om huvudsakliga frågrställningar, metoder, resultat och olösta frågor,
• god förståelse för relationen mellan läkare och patient i olika utformning av
hälso- och sjukvården, modeller för individens beteende, hälso- och
sjukvårdsförsäkring I teori och praktik, graden av konkurrens i hälso- och
sjukvård, formerna för innovation och spridning av teknologi, vilken roll
demografiska förändringar spelar, relevanta genusaspekter, omständigheter i
utvecklingsländer, rättvisefrågor i fråga om hälsa och hälso- och sjukvård,
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• medvetenhet om fördelar och problem med att arbeta tvärvetenskapligt.
2. Färdighet och förmåga
Studenten ska ha förmåga att:
• identifiera relevanta hälsoekonomiska problem, välja en tillämplig metod och
utföra en självständig analys av den utvalda frågan,
• logiskt behandla förhållandet mellan teori, empirisk model loch tolkning av
resultaten,
• föreslå sätt att tillämpa och anpassa ekonomisk teori och metoder för att
behdandla hälsorelaterade frågor,
• på ett reflekterande sätt använda den vetenskapliga litteraturen och identifiera
styrkoe och svagheter i teoretiska och empiriska arbeten,
• kommunicera på en vetenskaplig nivå, bade muntligt och skriftligt, och i skilda
situationer (formella presentationer, diskussioner etc.).
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och
utvärdera ny information och informationskällor (inklusive datakällor) med hög grad
av självständighet. Studenten ska även utveckla förmåga att på egen hand skriva en
uppsats på masternivå.

Kursens innehåll
Hälsoekonomi är ett delområde inom nationalekonomi och kan definieras som
användandet av ekonomisk teori och metod för att analysera allt som är relaterat till
hälsa. Kursen ger en översikt över ett antal kärnområden i hälsoekonomi med focus
på forskningsfrågor, metoder, resultat och olösta frågor. Dessa områden inkluderar
individuellt hälsorelaterat beteende, relationen mellan läkare och patient,
hälsoförsäkringar, konkurrens inom sjukvården, innovation och spridning av medicinsk
teknologi, rättvisa i teori och praktik, hälso- och sjukvårdssystem, genusaspekter,
orsaker till och effecter av demografiska förändringar och situationen i
utvecklingsländer. Kursen ger träning i hälsoekonomisk analys och presentationer,
både muntliga och skriftliga.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter
som kombinerar följande inslag: kort essä, presentation och dsikussion av
vetenskapliga artiklar, inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen (alla inslag ingår
inte nödvändigtvis). Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen.
Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Andra
examinationsmoment kan förekomma i mindre utsträckning.
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2. Begränsning av antal examinationstillfällen: –
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och kommer att vidta disciplinåtgärder
mot alla slags försök till fusk i samband med tentamina eller andra
examinationsformer. Plagiering betraktas som ett mycket allvarligt akademiskt brott.
Det straff som universitetet kan utdela för detta, och för andra slags fusk i samband
med olika former av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en
viss tidsperiod.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
1. Betygsskala: Betyg (Benämning), Poäng alternativt procent av maxpoäng,
Karakteristik
A (Utmärkt), 85–100, Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra), 75–84, Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra), 65–74, Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande), 55–64, Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt), 50–54, Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt), 0–49, Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenterna få betyg E eller högre.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Minst 60 högskolepoäng i nationalekonomi, varav kurserna "Avancerad
mikroekonomisk analys" och "Tillämpad mikroekonometri" eller motsvarande måste
ingå, krävs för tillträde till denna kurs.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKM39 "Avancerad hälsoekonomi".
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEK731 "Hälsoekonomi
D" eller NEKM39 ”Avancerad hälsoekonomi”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKN61, Nationalekonomi: Avancerad
hälsoekonomi
Gäller från V12
1101 Avancerad hälsoekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

