Kursplan
NA1028 Samhällsekonomi för god hälsa, distans
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Economics for good health, e-learning
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Efter avslutad kurs ska studenterna:
- förstå hur samhällets resursfördelningspolitik och hälsopolitik samspelar
- förstå hur samhället kan använda ekonomiska verktyg för att nå hälsopolitiska mål.
- förstå alternativkostnadsbegreppet och kunna beräkna alternativkostnaden.
- förstå grunden för konsumenternas efterfrågan på vård och andra varor och tjänster i
ekonomin.
- förstå vad som påverkar efterfråge- och utbud på en marknad samt förstå hur dessa
begrepp kan användas för att studera hälsosektorn.
- förstå och kunna tillämpa begreppen pris- och kostnadselasticitet.

Innehåll
Kursen innehåller studier av begrepp såsom alternativkostnad, marginalkostnad och
kostnadseffektivitet utifrån aktuella exempel från hälso - och sjukvården. Under kursen
ges också praktiska exempel på hur olika typer av hälsofrämjande insatser kan
utvärderas. Syftet är att den studerande skall tillägna sig orienterande kunskaper om
hur samhällsekonomi och hälsopolitik samspelar.

Examinationsformer
Examination sker i form av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.
Inlämningsuppgifterna är inte obligatoriskt moment men de ger ett antal poäng som
räknas in i de totala poängen vid examination för den som deltar.

Arbetsformer
Kursen består av distansföreläsningar och inlämningsuppgifter.
*) 1 Credit = 1 ECTS

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Poängen från inlämningsuppgifterna kan studenten endast tillgodoräkna sig under ett år.
Max fem tentamenstillfällen
Ämnestillhörighet:

Nationalekonomi
Ämnesgrupp:

Nationalekonomi
Utbildningsområde:

Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Nationalekonomi
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2009-10-19
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-11-04
Reviderad:

Reviderad 2013-03-07
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-07

Course Syllabus
NA1028 Economics for good health, e-learning
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
After the course is completed students will be able to demonstrate understanding of:
- how resource allocation and health policy in society interact;
- how society can use economic tools in order to achieve health policy objectives;
- the concept of opportunity cost and how to calculate it;
- the basis for consumer demand of health care and other goods and services;
- what influences demand and supply in a market and understand how these concepts
can be used to study the health care sector;
- the concepts of price and cost elasticity.

Course Content
The course starts with a discussion about the concepts of alternative cost, marginal
cost and cost effectiveness using examples from the health care sector . During the
course practical examples will be used to show how different types of health care
interventions can be evaluated. The purpose of the course is to give students
knowledge about how the resource allocation and health policy in society interact.

Assessment
The assessment for this course consists of assignments and a written exam. The
assignments are optional, but the points collected will be added to the points for the
written exam.

Forms of Study
Forms of study are distance lectures and assignments.

Grades
The Swedish grades U - VG.
*) 1 Credit = 1 ECTS

Prerequisites
General entrance requirements

Other Information
The points collected in the assignments are only valid for one year.
There is a maximum of five opportunities to take the exam.
Subject:

Economics
Group of Subjects:

Economics
Disciplinary Domain:

Social Science, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. Economics
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G1N
Approved:

Approved by the Department of School of Culture and Society, 19 October 2009
This syllabus comes into force 4 November 2009

Revised:

Revised, 7 March 2013
Revision is valid from 7 March 2013
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras i kursens kursrum i fronter senast 30 dagar innan kursstart.

