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Hösten 2020 

Välkommen till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot anestesisjukvård 60 hp, start HT 2020 

 
Höstterminen startar vecka 36, 2020 och pågår till och med vecka 2, 2021. Vi har gemensam 
kursstart och introduktion för specialistsjuksköterskestudenter inom anestesi- och intensivvård 
tisdagen den 1 september kl: 09.00-12.00 
 
På grund av coronaviruset sker i nuläget all undervisning på distans. Undantaget är 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), lektioner på kliniskt träningscentrum (KTC) samt vissa 
examinationer. För distansundervisning använder vi oss av verktyget Zoom. Du behöver därför 
bekanta dig med Zoom innan första kursen startar. Situationen kan förändras med kort varsel så 
håll dig uppdaterad om vad som gäller via www.hb.se 
 
Vi använder PingPong som lärplattform och via den kommer du under kursens gång att kunna 
hämta all information som gäller den kurs du ska gå. För information angående bland annat 
PingPong och Zoom var god se www.hb.se/Student/Ny-student/  
 
 
För att du ska kunna delta i introduktionen kommer det att finnas en länk till Zoom på 
PingPong-aktiviteten: Anestesi och intensivvård 7,5 hp som är den första kursen i programmet 
och en gemensam kurs för specialistutbildningarna inom anestesi- och intensivvård.  
 
Programmet har 3-4 schemalagda läraktiviteter per vecka samt verksamhetsförlagd undervisning 
(VFU) vecka 41 och 49. Under VFU gäller obligatorisk närvaro måndag t.o.m. torsdag. Schema för de 
ingående delkurserna kommer att finnas tillgängligt via kronox.hb.se 
 
Parallell delkurs är Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot 
anestesisjukvård, 7,5 hp,  kursplan och litteraturlista för denna kurs finner ni via Kurs- 
och programtroget, 
 www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/  
 
Anestesiutbildningen bedrivs på avancerad nivå och för att underlätta för ditt lärande 
uppmanas du att uppdatera dina kunskaper från sjuksköterskeutbildningen inom anatomi och  
fysiologi. 
 
Observera att om du inte kan delta i introduktionen vill vi att du meddelar kursansvarig. 
Kontaktuppgifter till kursansvarig Carina Bronäs Sandberg carina.bronas-sandberg@hb.se 
  
 
Varmt Välkommen! 
Carina Bronäs Sandberg; Fil.mag                                                                                    Thomas Eriksson; PhD 
Universitetsadjunkt Universitetslektor  
Specialistsjuksköterska inom anestesi  Specialistsjuksköterska  

 inom anestesi och intensivvård 
Kursansvarig Programansvarig 
Plan 7, rum nr E705, tel 033- 435 43 99 Plan 7, rum nr E716 tel 033- 4354782 
Mail: carina.bronas-sandberg@hb.se Mail: thomas.eriksson@hb.se 
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