
 
 

Välkomstbrev  

Borås April 2018 

 

Välkommen till Akademin för Vård, arbetsliv och välfärd och kursen Vården och omsorgens 

organisering och styrning 7,5 högskolepoäng, som ingår i Vård och Omsorgsadministration 1 

30hp, halvfart, nätbaserad.  

 

Övriga kurser är: 

 Vårdledarskap inom vård och omsorg 7,5hp  

 Hälsoekonomi 7,5hp  

 Vårdens och omsorgens Lagar och Förvaltning 7,5hp 

  

Kursen Vård och Omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng startar vecka 35, 2018 och 

pågår tom vecka 22, 2019. Kursen startar med introduktion i  delkurs 1 Vårdens organisering 

och styrning torsdag den 30 augusti 2018 klockan 10.00-17.00  sal M404och avslutas med 

examination måndagen den 5 november 2018 kl.10.00 -13.00 sal J517 alt examination via 

Adobe Connect (se pingpong för tider)  

 

Till kursen finns en kursplan som också innehåller en litteraturlista.  

Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska.  

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

 

Kursen inleds med kursintroduktion vars syfte är att ge en översikt av kursens innehåll och 

orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. På introduktionsdagen kommer 

vi gå igenom lärplattformen pingpong samt få en introduktion av akademiskt skrivande. Vi 

kommer under kursens gång att använda oss av lärplattformen PING PONG och 

webbkommunikationssystemet Adobe Connect. Därför är det viktigt att du har dator med 

kamera, hörlurar och mikrofon. Vidare är delkursen upplagd så att arbetet sker i form av 

egenarbete, diskussion och seminarium på nätet.  

 

Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och fördela din studietid 

för att sedan självständigt genomföra dina studier. För att du ska kunna planera och 

genomföra dina studier på bästa möjliga sätt är det viktigt att avsätter den tid som ditt 

studieval motsvarar dvs. 20 timmar/vecka för halvtidsstudier, eftersom tid både för inläsning 

av litteratur och skrivande av inlämningsuppgifter. 

 

Till ditt stöd finns litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och handledningsfrågor.  

Du kan logga in i Pingpong med de inloggningsuppgifter du får när du skapat ditt 

studentkonto/ID och när du registrerat dig på kursen.  

 

Med vänlig hälsning  

Kursansvarig  

Anna Einerskog  

Margareta Fredman 

E-post: anna.einerskog@hb.se  margareta.fredman@hb.se 
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