
 
Vårterminen 2021 

Till Kursdeltagare i Akutmedicin, 7,5 hp 

 

VÄLKOMMEN till Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2) och  

kursen Akutmedicin. Kursen läses som fristående kurs på halvfart med start vecka 3.   

 

Kursstart sker fredagen den 22/1 klockan 08.30. Dagen består av kursintroduktion och 

föreläsning enligt schema fram till ca kl. 15.00. 

Kursen kommer företrädesvis att ges på fredagar med reservation för ev. schemaändringar då 

andra veckodagar kan bli aktuella. 

 

På grund av coronaviruset sker i nuläget all undervisning på distans. För 

distansundervisning använder vi oss av verktyget Zoom. Du behöver därför bekanta dig 

med Zoom innan kursen startar. Situationen kan förändras med kort varsel så håll dig 

uppdaterad om vad som gäller via www.hb.se 

 

Via lärplattformen Ping Pong kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information 

som gäller kursen. En förutsättning för åtkomst till kursen i Ping Pong är att Du som student 

registrerar sig på kursen. För information angående bland annat PingPong och Zoom var god 

se http://www.hb.se/Student/Ny-student/   

 

För att du ska kunna delta i introduktionen och föreläsningarna kommer det att 

finnas en länk till Zoom på PingPong-aktiviteten: Akutmedicin 7,5 hp 
 

Kursplan och litteraturlista för kursen Akutmedicin finner ni via Kurs- och programtorget, 

www.hb.se/Student/Ny-student/. Schema finns tillgängligt för er via http://kronox.hb.se och i 

PingPong. 

 

Många av föreläsarna erbjuder handouts på sitt föreläsningsmaterial. Vår målsättning är att 

handouts läggs ut på kursens webbplats (Ping Pong) några dagar innan föreläsningen äger 

rum, beroende på om föreläsarna har skickat det till kursansvarig i god tid. 
 

Om Du inte har aktuella kunskaper om den friska människans anatomi och fysiologi samt 

patofysiologi så rekommenderar vi att Du repeterar, då dessa kunskaper ligger till grund 

för de kommande föreläsningarna. Kursen läses på avancerad nivå.  

 

Tänk på att Du måste registrera Dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID!  

 

Här hittar Du viktig info inför Dina studier:  

http://www.hb.se   Gå till Student Ny student Steg för steg guide  

 

Vänliga hälsningar från kursansvarig: 

Lena Hedegärd 

Universitetsadjunkt 

Högskolan i Borås plan 7, rum E 715 

Tel: 033/435 47 36,  E-post: lena.hedegard@hb.se 
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