
Kursus i Sundhedsøkonomi 

Titel: Kursus i Sundhedsøkonomi 

VIVEs kursus i Sundhedsøkonomi giver deltagerne viden og værktøjer til 

at komme bag om begreberne i og få sat fokus på sundhedsøkonomiske 

problemstillinger.  

Formål: Kurset har til formål at gøre kursisterne fortrolige med de økonomiske 

metoder, der kan benyttes ved planlægning og evaluering af aktiviteterne 

i sundhedsvæsenet. Kursisterne vil endvidere være i stand til at vurdere, 

hvornår og hvordan økonomiske principper kan være en hjælp og sætte 

dem i stand til kritisk at vurdere økonomiske analyser.  

Indhold:  Introduktion til økonomiske begreber og sundhedsøkonomi 

 Prioritering i sundhedsvæsenet 

 Økonomiske principper for planlægning og evaluering af 

sundhedsvæsenet  

 Måling og vurdering af sundhedsydelser og deres effekt 

 Konkrete eksempler inden for sundhedsøkonomisk planlægning og 

evaluering  

Målgruppe: 

Form: 

Kursusledelse: 

Undervisere: 

Tid: 

Sted: 

Kursusafgift: 

Kurset henvender sig til alle i sundhedsvæsenet, der ønsker indsigt i 

sundhedsøkonomiske metoder og problemstillinger. Både praktikere, 

planlæggere og forskere vil have udbytte af kurset i forbindelse med 

evaluering af de igangværende aktiviteter og fastlæggelse af den 

fremtidige indsats og prioritering.  

Der forudsættes ingen forkundskaber i økonomi.  

Deltagerantallet vil max. være 25 personer.  

Kurset omfatter 2 seminarer – et internat og et eksternat. 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Professor Jakob Kjellberg samt gæsteforelæsere. 

2020: tirsdag den 21. april kl. 10.00 til onsdag den 22. april kl. 16.00 

(internat) samt tirsdag den 8. september kl. 9.30-16.45 (eksternat).

Internat: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart 

Eksternat: Admiral Gjeddes Gaard, Store Kanniestræde 10A 

1169 København K.  

Kr. 13.400 ekskl. moms. Kursusafgiften inkluderer ophold og 

forplejning på Hindsgavl Slot (internat 1 nat) og forplejning på 

opfølgningsdagen på Admiral Gjeddes Gaard (eksternat) samt alt 

kursusmateriale.  

Kursisterne må selv dække eventuelle rejseudgifter.  



    
Kursussekretær: Jette Ørts  

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 

Velfærd,  Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K Telefon 

44 45 55 00, mail: jeor@vive.dk.  
    

Tilmelding:  Tilmelding via VIVEs hjemmeside  

  

   

    

  


