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Beskrivelse af kursus i 
Forebyggelsesøkonomi for Sund By 
Netværket 

Indledning 

Herunder beskrives kort rammen for et todages kursus i Forebyggelsesøkonomi for medlemmer af Sund 

By Netværket. 

Målgruppe  

Den primære målgruppe er sundhedsøkonomer og sundhedsfaglige kommunalt ansatte. 

Kursusvarighed  

Kurset afholdes som et internat bestående af to sammenhængende dage. Med udgangspunkt i to 

gennemgående business cases og en række andre artikler vil metoder blive gennemgået. Kurset vil være 

en vekselvirkning mellem gennemgang af metode og arbejde med cases. Forud for kurset bedes 

deltagerne forberede et case, fx ideer eller skitser til forebyggelsestiltag i deres egen kommune. Jo 

større viden man har om sin case, jo bedre. Deltagerne inddeles i grupper, hvor de arbejder med de 

forberedte cases. Vi vil så vidt muligt lade deltagerne arbejde med egne eller lignende cases. 

Formålet med kurset 

At få konkrete værktøjer til at kunne beregne hvornår en investering på sundhedsfremme- og 

forebyggelsesområdet giver gevinst og hvilke gevinster. Med andre ord skabe argumenter for at 

investere i forebyggelsesområdet – henvendt til politikerne. 

Konkret fokuserer kurset på følgende kompetencer: 

 Opstille og analysere en problemstilling med brug af en sundhedsøkonomisk evaluering med 

opgørelse af samlede omkostninger samt kasseøkonomiske analyser 

 Opstille og analysere en problemstilling indenfor rammerne af en MTV.  

 Forståelse af ulighed i sundhed  

 Virkningsvurdering af forebyggelsespakker og rehabiliterende tiltag 

Kursusforløb og undervisningsform 

Følgende emner vil blive gennemgået: 

 Omkostningsanalyse 

 Effektvurdering 
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 Cost-effectiveness 

 Usikkerhed og diskontering 

 Ulighed 

 MTV  

De to business cases vil være CEA af rygestopkurser og analyse af motion på recept. 

Sideløbende hermed gennemgås deltagernes cases. Vi inddeler deltagerne i grupper, som gennem hele 

forløbet arbejder med økonomisk evaluering af deres case. Gruppearbejdet afsluttes med fremlæggelse. 

Underviserne giver feedback både under gruppearbejdet og fremlæggelsen. 

Det forudsættes, at deltagerne har læst baggrundsmaterialet inden kursusstart, herunder: 

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser: http://www.kora.dk/media/1039653/en-

sundhedsoekonomisk-analyse-af-rygestopkurser-en-opgoerelse-af-vundne-leveaar-og-omkostninger.pdf  

MTV-håndbogen, eller uddrag heraf: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/MTV/Metode/Metodehaandbogen_07_net_final.pdf  

The Economist - special report on obesity 15. December 2012 

Forster et al: Cost-effectiveness of diet and exercise interventions to reduce overweight and obesity, 
International Journal of Obesity (2011) 35, 1071–1078 
 
Vos et al: Assessing Cost-Effectiveness in Prevention, ACE–Prevention Report, september 2010. The 
University of Queensland, Australia 
 
Sassi & Hurst: THE PREVENTION OF LIFESTYLE-RELATED CHRONIC DISEASES: AN ECONOMIC 
FRAMEWORK, OECD HEALTH WORKING PAPERS 25. Marts 2008 
 
Williams: INTERGENERATIONAL EQUITY: AN EXPLORATION OF THE ‘FAIR INNINGS’ ARGUMENT. HEALTH 
ECONOMICS, VOL. 6: 117–132 (1997) 
 
Wolfenstetter: Conceptual Framework for Standard Economic Evaluation of Physical Activity Programs in 
Primary Prevention. Prev Sci (2011) 12:435–451 
 
Hale: What contribution can health economics make to health promotion? Health promotion 
international, vol 15, issue 4, 2000 
 
 

Forberedelsesmaterialet vil være tilgængeligt på e-læringsplatformen Blackboard.  
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Tid og sted 

Kurset afholdes den 9.- 10. marts 2015 som internat på Hotel Plaza Odense, Østre Stationsvej 24, 5000 

Odense C. 

Kursusbevis 

Syddansk Universitet udsteder et kursusbevis til alle deltagere med undertegning af kursuslederen. 

Kursusbeviset beskriver kursets indhold og kompetencemål.  

Tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfristen er den 16. februar 2015. Kurset afholdes ved minimum 12 tilmeldte personer. 

Kursuspris 

Kursusprisen pr. deltager er 10.500 ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer, 

deltagerbevis og internat. Kursisterne indkøber selv evt. grundbog. 
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