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Till deltagare i kursen 

Prehospital akutsjukvård vid trauma, 7,5 högskolepoäng  
(programstudenter och studenter i fristående kurs) 

 

Välkommen till Högskolan i Borås, och kursen Prehospital akutsjukvård vid trauma. Kursen bedrivs på 

halvfart. 

 

Kursstart: Vecka 45, Onsdagen den 9 november, kl 9:00, sal E437 

Lokal: Meddelas på VHB’s TV-monitor i Högskolans entré 

Schema:  Via PingPong (läggs ut under augusti) 

 

 

Vid kursstart/introduktion kommer genomgång av kursens mål, syfte och förutsättningar att göras. Kursen 

kommer att varva teori och praktiska övningar vilket innebär arbete i grupper.  

 

Kurslitteratur är bland annat NAEMTs (senaste upplagan) bok PHTLS. Basic and advanced prehospital 

trauma life support (5th ed.). St. Louis, MO: Mosby samt Rüter, A., Nilsson, H. & Vikström, T. (senaste 

upplagan). Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof: från skadeplats till vårdplats. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Se kurssidan på PingPong för övrig litteratur. Litteraturen går att beställa genom de flesta bokhandlare 

och finns hos bland annat hos Studentbokhandeln, mitt emot Högskolan i Borås.  

 

Tanken med utbildningen är att ge exempel på metoder vid omhändertagande av svårt skadade patienter. 

Utbildningen kommer att vara anpassad till svenska förhållanden avseende metoder. I kursen kommer 

bland annat simulering och web baserad virituell patient att användas som en pedagogisk metod. Kursen 

examineras med praktiska och teoretiska prov.  

 

Viktigt om registrering och lärplattformen PingPong 

Om du inte redan skapat ditt studentkonto/ID (S10…) och registrerat dig, är det viktigt att du gör detta. 

Har du inte för avsikt att delta i kursen är vi tacksamma för besked om detta så vi kan ta in reserver. Om 

du inte har tillgång till Internet eller behöver hjälp med din registrering kan du maila: vhb@hb.se eller 

ringa tfn: 033-435 47 00 

 

Via PingPong  kommer du att kunna hämta all information som rör kursen såsom studieguide, kursplan, 

schema, litteraturlista och föreläsningsmaterial.  

 

Genom den här länken hittar du info inför dina studier:  

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

 
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Gå till: Student Ny Student ( Gå vidare till ”kurs- och Programtorget” 

samt ”Steg för steg-guiden” 

 

Kursbevis utfärdas på begäran av studenten efter avslutad kurs med godkänt resultat. För kursbevis 

kontakta Irene Lammassaari. 

Vi ser fram emot att träffa dig och hälsar välkommen till en, som jag hoppas, stimulerande kurs. 

 

Bästa hälsningar 

Kursansvarig   

Lektor Magnus Andersson Hagiwara 
magnus.hagiwara@hb.se  
033-435 45 08 
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