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Vårterminen 2021 

Välkommen till sjuksköterskeutbildningen och kursen Introduktion till vårdvetenskap med 

inriktning mot omvårdnad. Er kursgrupp är GSJUK21V 

 

Terminen startar den 18 januari med att Studentkåren ger en innehållsrik dag, läs mer 

om det på deras hemsida. 

 

Dagen efter, den 19 januari kl 9.00 har vi vår första träff och den sker via Zoom. Du 

deltar via länk: https://hb-se.zoom.us/j/63945437243. Under rådande pandemi 

kommer delar av er utbildning ske via distans och då använder vi Zoom som verktyg 

för att ha distansundervisning. Du kan använda Zoom både via dator, mobil och 

surfplatta. Mer information om Zoom finns att läsa på vår hemsida.  

 

Högskolan följer noga utvecklingen av Coronapandemin och vi får kontinuerligt 

information om vad som gäller. Det är viktigt att du som student håller dig 

uppdaterad på hemsidan.  

 

Den första dagen som vi ses startar vi med introduktion till sjuksköterske-

utbildningen och på eftermiddagen har vi kursintroduktion till den första kursen i 

utbildningen. Om du inte kan närvara är det viktigt att du hör av dig till administratör 

Agneta Karlsson eller via mail: A2@hb.se och meddelar detta. Fortsatt schema kan 

du se i KronoX. Vi kommer att delge de länkar till zoom som är aktuella för varje 

moment i kursen.  

 

Under kursintroduktionen presenteras kurslitteraturen som finns sist i kursplanen. De 

böcker som används först i kursen är: 

 Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3 uppl. Stockholm: Liber 

 Berglund, M. & Ekebergh, M. (red.) (2019). Reflektion i lärande och vård, en 

utmaning för sjuksköterskan. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Teoretiska grunder 

för vårdande. Stockholm: Liber 

 

Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID! 

 

Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong 

kommer du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs 

du ska gå. 

 

Läs mer information om dina studier  

 

Om du har frågor så kan du höra av dig till kursansvarig lärare:  

                   Camilla Eskilsson camilla.eskilsson@hb.se 
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