
                                                      Borås hösten 2015  
 

 

Till deltagare i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 

gällande programstudenter och studenter på fristående kurs Perioperativ vård med inriktning 

mot anestesisjukvård 1. 
 

 
 

 

 

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

 

Kursstart och introduktion för kursen Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1 

sker måndagen 9/11 kl. 9:00, därefter följer föreläsning enligt schema fram till ca kl. 15:00. 

Lokal anges på TV-monitor i högskolans entré, Allégatan 1.  

 

Programmets utbildningsplan samt kursplan och litteraturlista för kursen Perioperativ vård med 

inriktning mot anestesisjukvård 1, finner ni via Kurs- och programtorget, 

http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/   

 
 

Schema för kursen Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1kommer att finnas 

tillgängligt för er via http://kronox.hb.se och i PingPong. 
 

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

  

Under utbildningen/kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen PingPong. Här 

kommer bl.a. information, föreläsningsmaterial i pdf-format med mera att läggas ut. Vissa 

studieuppgifter som ingår i utbildningens kurser kommer också att genomföras med hjälp av 

PingPong. För information angående bland annat PingPong var god se 

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  
 

 

Observera att för dig som läser hela programmet innebär detta heltidsstudier, med planerade 

campusförlagda lärandeaktiviteter samt självstudier under campusfria dagar. Under hösten 

genomförs verksamhetsförlagd undervisning (VFU) vecka 42 i kursen Anestesiologi samt 

vecka 48 i kursen Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1.  
 

Observera att om du inte kan delta i introduktionen vill jag att du meddelar mig, via 

mailadressen lena.hedegard@hb.se 
 

Varmt välkommen till Högskolan i Borås! 
 
 

Lena Hedegärd   Thomas Eriksson   

Universitetsadjunkt   Universitetslektor 

Kursansvarig     Programansvarig 

Specialistsjuksköterskeutbildningen  Specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot anestesisjukvård   med inriktning mot anestesisjukvård 

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås  

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Plan 5, rum E526   Plan 5, rum E527  

Tel : 033-435 4736    Tel : 033-435 4782 

Mail: lena.hedegard@hb.se                                                   Mail: thomas.eriksson@hb.se 
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