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Hösten 2020 

Välkommen 
till Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

distriktssköterska, halvfart 75 hp 
 

 
Vi ser fram emot att träffa Er alla för introduktion till programmet onsdagen den 2/9 
kl. 9-10.30. Introduktionen består av en allmän information om 
distriktssköterskeutbildningens innehåll och upplägg. Därefter introduktion av första 
delkursen. 
 
I nuläget ges all undervisning på distans på grund av pågående pandemi vad gäller 
Covid-19 och vi använder oss av verktyget för distansundervisning, Zoom. Du 
behöver därför bekanta dig med Zoom innan första kursen startar. Mer information 
om Zoom finns på hb.se/student.  
 
Med anledning av distansundervisningen behöver du ha tillgång till dator med stabil 
internetuppkoppling, inklusive fungerande ljud och bild, så som kamera, hörlurar och 
mikrofon. 
 
Första delkursen, Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 hp. 
läses gemensamt med specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot barn 
och ungdom och psykiatri. Denna kurs pågår under veckorna 36-42. 
 
Tänk på att du måste registrera dig på den första kursen och skapa ditt 
studentkonto/ID! Se information på https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
 
Ditt program heter VDIST20h så det använder du när du söker på 
programinformation. Schemat för alla programmoment anslås på KronoX, vårt 
schemaverktyg som du hittar på hb.se.  
 
Via lärplattformen Ping-Pong kommer Du kunna nå allt om har med utbildningen att 
göra.  En förutsättning för åtkomst till Ping-Pong är att Du skapat ett studentkonto 
och att du registrerat Dig på kursen. När du kommit in på Ping-Pong, finns där korta 
instruktionsfilmer hur du kan använda dig av Ping-Pong som verktyg. Det är också 
på Ping-Pong som alla föreläsningar, grupparbeten och information kommer att 
anslås, så ta redan nu för vana att gå in regelbundet och förse Dig med aktuell 
information. 
 
Till program- och kursintroduktionen den 2/9 är det bra om Du hunnit läsa igenom 
aktuella dokument som finns anslagna samt läsa igenom program- och kursplan. I 
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kursplanen finns också aktuell litteratur för kursen angiven. Kursplanen hittar du på 
kurs- och programtorget på hb.se.  
 
Kursansvarig för första delkursen 
 
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 hp: 
Carina Carlson, carina.carlson@hb.se och  
Caroline Alfredsson, caroline.alfredsson@hb.se  
 
Programansvarig 
Laura Darcy, laura.darcy@hb.se under perioden 2020-08-10-2020-11-08, därefter 
Maria Lundvall, maria.lundvall@hb.se  fr.o.m. 2020-11-09 t.v. 
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