
 

Höstterminen 2019 

Varmt välkomna till Sjuksköterskeutbildningen, kurs GSJUK19h vid Akademin 
för Vård, Arbetsliv och Välfärd 

Terminen startar måndagen den 2 september med att Studentkåren ger er en innehållsrik dag.  

Tisdagen den 3 september klockan 9 - 12 sker upprop sam introduktion till 
sjuksköterskeprogrammet. Vi är i Sparbankssalen, M2, i den nya delen av högskolan. Om du inte kan 
närvara är det mycket viktigt att du hör av dig till administrationen (se kontaktuppgifter längre ner) 
och meddela detta. På eftermiddagen den 3 september kl 13-16 i C203 fortsätter vi med introduktion 
till denna första delkurs, introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Fortsatt 
schema hittar du på hemsidan i systemet som heter KronoX. 

Under introduktionsdagarna kommer kurslitteraturen att presenteras och referenslistan finns sist i 
kursplanen. Du kan då få råd att avvakta med att köpa böcker tills vidare, men den första litteraturen 
som kommer att behövas i kalendervecka 36 och 37 är: 

• Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. 3 uppl. Stockholm: Liber 
• Leksell, J. & Lepp, M. (red.) (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser. 2 uppl. Stockholm: 

Liber 
• Berglund, M. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Reflektion i lärande och vård en utmaning för 

sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur 
• Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Teoretiska grunder för vårdande. 

Stockholm: Liber 
 

I denna första kurs i utbildningen kommer du att få komma ut på tre VFU-dagar (verksamhetsförlagd 
utbildning) vilket sker under vecka 40. Du ska inför detta kontrollera att du är grundvaccinerad vilket 
innebär att du har ett skydd mot mässling och difteri. Vid eventuell komplettering av ditt grundskydd 
finns det möjlighet att få det kostnadsfritt genom högskolan.  
  
Via lärplattformen Ping Pong kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information som 
gäller programmet GSJUK19h. En förutsättning för åtkomst till kursen i Ping Pong är att har skapat ett 
studentID/konto och registrerat dig. 
 
Varmt välkomna! 

Kursansvariga  
Carolina Lindström  
carolina.lindstrom@hb.se  

 
Camilla Eskilsson  
camilla.eskilsson@hb.se  

 

Administration 
a2@hb.se 
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