
 
 

 
 
 

Välkomstbrev 
 

Välkommen till kursen  
Akut vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp 

 
Kursen är upplagd som en distanskurs på halvfart och går mellan vecka 35 och vecka 44 höstterminen 2016. 
Den startar onsdagen den 31 augusti 2016 och pågår t.o.m. fredagen den 4 november 2016. Kursen har tre 
campusträffar inplanerade, dessa innehåller föreläsningar utifrån de teman som finns i kursen samt 
examinationsseminarer. Mer information samt studiehandledning kommer att publiceras på lärplattformen 
PING PONG. 

 
Första kursträffen är två dagar, inplanerad onsdagen den 31 augusti kl. 12:30-17:00 och torsdagen den 1 
september 09.00-12.00. Dagarna kommer förutom kursintrodukton att innehålla föreläsningar och en 
workshop kring systematiskt fördjupningsarbete (se studiehandledning).  
Andra kursträffen är inplanerad tisdagen den 27 september och kommer att innehålla ett seminarium kring 
att problematisera ett aktuellt fördjupningsområde, seminariet är examinarande.  
Tredje kursträffen är planerad 3-4 november, dessa dagar kommer att ägnas åt seminarium kring den 
skriftliga inlämningsuppgiften vilket är examinationsgrundande. 
 
Löpande under kursen skall studenten en gång i veckan rapportera sitt fortskridande i utvecklingen av valt 
fördjupningsarbete i en loggbok på nätet.  
 
4,5 hp består av VFU som studenten i största möjliga mån ordnar själv utifrån syftet i det 
fördjupningsarbete som studenten har valt i samråd med kursansvariga lärare.  
 
Till kursen finns en kursplan som innehåller all litteratur. Vi kommer att gå igenom litteraturlistan vid 
kursintroduktionen så avvakta med litteraturköp tills dess. 

 
Vi kommer under kursens gång att använda oss av lärplattformen PING PONG. Att studera på distans 
innebär bl.a. att kursen har få föreläsningstillfällen vilket medför att studierna i huvudsak sker på egen hand. 
Kursen är upplagd så att arbetet består av eget arbete eller i par. 

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

Här hittar du viktig info om inför dina studier:  

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

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Gå till: Student Ny student Steg för steg guide) 

 
När du registrerat dig och skaffat studentkonto/ID så kan du logga in på PING PONG. Då får du också 

tillgång till övriga delar av kursen i PING PONG. 
 

Du som inte har erfarenhet av PING PONG kan kontakta undertecknad för introduktion till PING 
PONG före kursstart. 

 

 
 

Med vänlig hälsning 

 
Thomas Eriksson 

 
 

Kursansvarig: Thomas Eriksson 

Telefonnummer: 033-435 4782 

E-post:    thomas.eriksson@hb.se 
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