
Introduktion till hälsoekonomisk utvärdering inom psykisk hälsa

Varför ska du delta?
Workshoppen är för dig som vill lära dig mer om de metoder som används vid ekonomisk utvärdering av kliniska 
studier, med fokus på interventioner inom psykisk hälsa

Vad kommer vi att gå igenom?
• Förklaring av koncept som ligger till grund för metoder som används vid ekonomisk utvärdering
• Introduktion av de mest användbara metoderna för ekonomisk utvärdering
• Genomgång av de grundläggande principer som används för att värdera kostnader av en insats och dess 

konsekvenser
• Introduktion av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och användning av preferensbaserade utfallsmått
• Genomgång av en publicerad ekonomisk utvärdering inom psykisk hälsa för och förklara hur metod och 

resultat presenteras, tolkas och hur man kritisk kan granska dem

Kursledare
Docent Inna Feldman
Dr Filipa Sampaio           Registrera dig genom att maila till:
Dr Camilla Nystrand antonia.tokes@pubcare.uu.se
Dr Richard Ssegonja Deadline 9 april!

24 september 2021 Kostnad: 1000 kr
(700 kr för studenter)

Zoom
För mer info, kontakta:
filipa.sampaio@pubcare.uu.se

The course 
will be held in 

English!



Introduction to health economic evaluation in mental health research

Why participating?
This workshop is directed to those who would like to learn more about the methods used in health economic 
evaluation of clinical studies, with a focus on interventions within mental health

What will be covered?
• Explanation of concepts that form the basis of economic evaluation
• Introduction to the most applicable methods for economic evaluation
• Presentation of economic principles that underpin evaluations, with a focus on costs and relevant health 

outcomes
• Introduction of quality-adjusted life years (QALY) and the use of preference based outcomes
• Presentation and critical assessment of published economic evaluations within mental health to give an 

overview of how to present methods and results, and how to interpret findings.

Course leaders
Inna Feldman, Associate professor 
Filipa Sampaio, PhD           Register by sending an email to:  

Camilla Nystrand, PhD antonia.tokes@pubcare.uu.se

Richard Ssegonja, PhD Deadline 9th April!

24 September 2021 1000 SEK
(700 SEK for students)

Zoom
For more info, please contact:
filipa.sampaio@pubcare.uu.se

The course 
will be held in 

English!


