Ekonomihögskolan

NEKG61, Nationalekonomi: Hälsoekonomi, 7,5
högskolepoäng
Economics: Health Economics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2019-11-05. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2020-01-20, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi och ingår i
inriktningen mot "Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi".
Kursen kan dessutom ingå som en valfri delkurs i NEKG11 'Nationalekonomi,
fortsättningskurs'. Kursen kan ingå som valfri fördjupningskurs inom flera program på
grundnivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen kan ske på svenska vissa terminer, se gällande kurskatalog.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Studenten ska ha god kännedom om hur ekonomisk teori och metod kan användas
för att analysera:
• individens hälsorelaterade beteende och efterfrågan på sjukvård,
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• sjukvårdsmarknadens funktionssätt och dess aktörer (läkare, sjukhus, patienter
etc.),
• sjukförsäkringars egenskaper,
• olika sätt att organisera och finansiera sjukvård,
• betydelsen av socio-ekonomiska och genusrelaterade aspekter för hälso- och
sjukvård,
• prioriteringar i hälso- och sjukvård
samt ha god kännedom om:
• olika metoder för ekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvård.

Färdighet och förmåga
Studenten ska ha förmåga att:
• med hög grad av självständighet kunna formulera och analysera hälsoekonomiska
problem,
• analysera effekterna av reformer inom sjukvården,
• kvalitetsgranska hälsoekonomiska utvärderingar,
• förmedla och förklara sina analyser och slutsatser på ett tydligt och koncist sätt
såväl muntligt som skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla förmåga till egna vidare studier inom ämnet och till att skriva
självständiga arbeten på hälsoekonomiska teman. Studenten skall vidare tillägna sig
förmåga att söka och utvärdera relevant information.

Kursens innehåll
Hälsoekonomi innefattar ekonomisk analys av hälsa och sjukvård. Kursens huvudsyfte
är att förmedla kunskaper om hur man med ekonomisk teori och metod analyserar
sjukvårdens förutsättningar, funktion och effekter. Hälsoekonomins olika områden
presenteras, såsom efterfrågan på hälsa, sjukvård och sjukförsäkring, sjukvårdens
producenter, läkar–patientrelationen, organisation och finansiering av sjukvård,
utvärdering samt prioritering och etik. Den svenska hälso- och sjukvårdens aktuella
problem och förändringar diskuteras. Vissa genusperspektiv på hälsa och sjukvård
kommenteras. Vanligen ingår även gästföreläsningar från viktiga hälsoekonomiska
aktörer som sjukvården och läkemedelsindustrin. Särskild vikt läggs vid metoder för
utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar men
dessa kompletteras med ett obligatoriskt seminarium kring utvärderingsmetodik.
Vidare anordnas vanligen en eller flera gästföreläsningar.

Kursens examination

3/ 4

1. Examination: Examinationen består av två delar. Den ena delen utgörs av en
skriftlig tentamen som äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare tentamenstillfälle
anordnas i nära anslutning till kursens slut. Den andra delen av examinationen består
av inlämningsuppgifter. Andra examinationsmoment kan förekomma i begränsad
omfattning.
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.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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: Som betyg används något av uttrycken A, B, C, D, E och Underkänd.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Minst 20 högskolepoäng från grundkursen i nationalekonomi, varav minst 7,5
högskolepoäng mikroekonomisk teori krävs för tillträde till alla fördjupningskurser i
nationalekonomi. Kursen ”Ekonometri” eller 15 högskolepoäng statistik
rekommenderas som förkunskaper.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKK17 ”Hälsoekonomi”.
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som delkursen i hälsoekonomi
i NEKG11 ”Nationalekonomi, Fortsättningskurs”, kursen NEK631 ”Hälsoekonomi
B/C” eller kursen NEKK17 ”Hälsoekonomi”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKG61, Nationalekonomi: Hälsoekonomi
Gäller från H12
1101 Hälsoekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

