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Borås våren 2020 
 
 
Välkommen till Högskolan i Borås och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 

Till deltagare i Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och 
intrahospital akutsjukvård (VAMAK20h) samt fristående kursen Säker vård inom 
prehospital och intrahospital akutsjukvård.  
 
Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto för att kunna 
logga in på högskolans datorer, lärplattformen Ping-Pong etc. 
  
Här hittar du viktig info inför dina studier:   https://www.hb.se/Student/Ny-student/  
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Student  Ny student  Steg för steg guide) 
 
Kursstart för Masterprogrammet sker tisdagen den 8 september, kl. 09–12. På eftermiddagen 
kl. 13–16 startar kursen ”Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård”. 
 
Lokal anges på TV-monitor i högskolans entré (Allégatan 1). För medverkan via video: 
https://hb-se.zoom.us/j/64622550446 
 
Kursplan och litteraturlista finner du på:  
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/ 
 
Via en Internetbaserad lärplattform kallad Ping-Pong kommer du under kursens gång att 
kunna hämta information som gäller din utbildning. Loginsida är https://pingpong.hb.se  
 
Ytterligare information om Ping Pong hittar du på: https://www.hb.se/Student/Mina-
studier/Webb-och-mobiltjanster/PING-PONG/ 
 
Studiehandledning med schema kommer att publiceras strax före kursstart på Ping Pong. 
 
Observera att för dig som läser hela programmet innebär detta halvtidsstudier med planerade 
campusförlagda aktiviteter (föreläsningar, klinisk simulering, seminarier) samt självstudier 
under resterande tid.  
 
Vi hälsar Dig varmt välkommen! 
 
Magnus Hagiwara Andersson  Christer Axelsson Glenn Larsson  
Programansvarig  Kursansvarig  Kursansvarig 
033–435 4751  033-435 4765 0708-436467 
Rum: E707   Rum: E709  Rum E710 
magnus.hagiwara@hb.se                         christer.axelsson@hb.se glenn.larsson@hb.se 
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