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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-15 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. visa metodkunskap avseende olika tillvägagångssätt för hälsoekonomiska utvärderingar
2. visa kunskap kring hur resultaten från en hälsoekonomisk utvärdering kan användas som
beslutsunderlag för prioritering inom folkhälsoarbete

Färdighet och förmåga
3. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar och lämplig metod för
hälsoekonomisk utvärdering av en intervention



Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. visa ett reflekterande förhållningssätt, med hänsyn taget till relevanta samhälleliga och etiska
aspekter, avseende användning av hälsoekonomiska utvärderingar vid planering och prioritering inom
folkälsoarbete

Innehåll
Hälsoekonomiska utvärderingar blir ett allt mer använt och betydande kunskaps- och beslutsunderlag för
prioritering och beslutsfattande inom folkhälsoarbete, både i ett nationellt (svenskt) såväl som globalt
perspektiv. Den här kursen beskriver på ett grundläggande sätt teori och metod kring hälsoekonomisk
utvärdering med fokus på tillämpningar inom nationellt och globalt folkhälsoarbete.

Kursen fokuserar på de vanligaste metoderna för hälsoekonomisk utvärdering, såsom kostnads-
minimeringsanalys, kostnads-effektivitetsanalys, och kostnads-nyttaanalys. Följande områden är
centrala i kursen:
- normativa utgångspunkter för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder
- grunder för prioritering inom folkhälsoarbete
- mäta kostnader i hälsoekonomiska utvärderingar
- värdera hälsoeffekter i hälsoekonomiska utvärderingar
- värdera kostnader och hälsoeffekter i framtiden (diskontering)
- hantera osäkerhet i hälsoekonomiska utvärderingar
- beslutsregler för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder
- hur hälsoekonomiska utvärderingar används som beslutsunderlag för policy och prioriteringsarbete inom
folkhälsa

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntligt seminarium. 

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen är helt web-baserad utan fysiska träffar. Video-baserade föreläsningar, interaktivt
övningsmaterial, seminarium, och veckobaserade inlämningsuppgifter utgör den primära strukturen för
kursen. 

Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställds skyldigheter och rättigheter.


