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KURSADMINISTRATION

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb VT16_24201
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via KronoX senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Information från läraren:
Utgångspunkt inom nationalekonomiska analyser är resurser är begränsad och dessa
ska används båda effektivt och där dem ger mest nytta. Effektiv användning av resurser
innebär att det inte är möjligt att öka nytta genom att omfördela dessa. Men hur man
definiera nytta är en politisk fråga. Därför finns det ett samspel mellan hälsoekonomi och
hälsopolitik.
Vill du förbereda dig inför kursen så börja med att läsa boken Hälsoekonomi - begrepp
och tillämpningar.Eftersom av Ferraz-Nunes, José & Ingvar Karlberg och Demokratisk
och effektiv styrning:: en antologi om forskning i offentlig förvaltning av Siverbo &
Andersson-Felé.
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