
 

 

Välkomstbrev 

 Borås december 2015 

Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och kursen Hälsoekonomi och 

ekonomistyrning i vårdsektorn 7,5 högskolepoäng, halvfart distans 

Kursen startar med kursintroduktion och introduktionsföreläsning fredagen den 15 januari 

klockan 14.00 till 17.00. Nästa gemensamma kursträff blir vid examinationstillfället fredagen 

den 1 april, klockan 10.00 - 13.00.   

Informationen från introduktionen är obligatorisk att ta del av och vid examinationsseminariet 

är ett obligatoriskt moment.  

För er som har svårt att komma till Borås den 15 januari kommer vi att erbjuda ett extra, 

förkortat introduktionstillfälle via Adobe Connect. Detta seminarium hålls måndagen den 18 

januari mellan 14.00 - 15.00. Observera att vid detta tillfälle kommer vi endast att gå igenom 

kursens innehåll, studieguide samt lite referenshantering. Vi kommer alltså inte att hålla 

introduktionsföreläsningen vid det tillfället. Länk till klassrummet är: 

https://connect.sunet.se/r1r3i73o0md/   

Om du har svårt att komma till Borås på introduktionen måste du höra av dig till oss.  

Har du inte möjlighet att närvara i Borås vid examinationstillfället kommer vi även då att 

erbjuda möjlighet att examineras via Adobe Connect. Dessa platser är dock begränsade och 

tider för dessa kommer att läggas ut under andra halvan av kursen.  

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

Här finner du info om detta och mycket annat: http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-

steg-guide/  

OBS! För att ni ska få tillgång till Högskolas i Borås lärplattform PING PONG måste ni ha 

registrerat er, och skapat studentkonto.  

Kursen Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn kan läsas som fristående, men ingår 

även i en 30hp kurs, Vård- och omsorgsadministration 1. Ni kommer att läsa kursen 

tillsammans med de studenter som läser hela kursen.   

Delkursen inleds med kursintroduktion vars syfte är att ge en översikt av kursens innehåll, 

orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. Vi kommer under kursens gång 

att använda oss av lärplattformen PING PONG och även eventuellt använda oss av 

webbkommunikationssystemet Adobe Connect. Därför är det bra att du har videokamera, 

hörlurar och mikrofon till hands. Vidare är delkursen upplagd så att arbetet sker i form av 

egenarbete, diskussioner i mindre diskussionsgrupper och seminarium på nätet. Till ditt stöd 

finns litteraturanvisningar, streamade föreläsningar och handledningsfrågor. 
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Hör gärna av er till mig om ni har frågor! Ni når mig lättast genom mail eller pim. 

Jag ser fram emot att träffa er i januari! 

Med vänlig hälsning 

Sara Larsson Fällman  

Kursansvarig 

Telefon: 033 – 435 40 00                      

E-post: sara.larsson@hb.se  
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