
 

 

 

Borås VT 2017 
 

Till studenter i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

intensivvård 60 hp, deltid 50% med start HT 2017. 

 

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

 
Vi har gemensam kursstart för samtliga studenter i specialistutbildningarna inom akutsjukvård 
tisdagen den 29 augusti mellan kl: 09.00-10.30. Lokal anges på TV-monitor i högskolans entré, 
Allégatan 1. Därefter samlas specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
intensivvård för  introduktion till intensivvårdsprogrammet i sal E409 kl: 11.00-13.00 ca. 

 
Höstterminen startar vecka 35, 2017 och pågår till och med vecka 2, 2018. Programmet har 1-2 
campusförlagda lärandeaktiviteter per vecka samt verksamhetsförlagd undervisning (VFU) vecka 
50. Under VFU gäller obligatorisk närvaro måndag t.o.m. torsdag. Schema för de ingående 
delkurserna kommer att finnas tillgängligt via http://kronox.hb.se 

 

Programmet startar med delkursen Akutmedicin 7,5 hp som är gemensam kurs för alla 
specialistutbildningarna inom akutsjukvård (v.g. se separat information). Nästa delkurs är 
Vårdande bedömning inom intensivvård, utbildningsplan samt kursplan och 
litteraturlista för denna kurs finner ni via Kurs- och programtorget, 
http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/  

 

Under utbildningen/kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen Ping Pong. 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 Ping Pong. För 
information angående bland annat PingPong var god se http://www.hb.se/Student/Ny-
student/Steg-for-steg-guide/  

 

Intensivvårdsutbildningen bedrivs på avancerad nivå och för att underlätta för ditt lärande uppmanas 

du att uppdatera dina kunskaper från sjuksköterskeutbildningen inom anatomi och fysiologi. 

 
Glöm inte att skapa studentkonto och att registrera dig på kursen! 

Observera att om du inte kan delta i introduktionen vill vi att du meddelar Wivica 
Kauppi, via mailadressen wivica.kauppi@hb.se 

 

Varmt välkommen! 

 
Wivica Kauppi; fil.mag Isabell Fridh; PhD 
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