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Hösten 2019 

Välkommen till Specialistsjuksköterskeutbildningen 
med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar 60hp  

 
Vi ser fram emot att träffa dig för introduktion till programmet onsdagen den 4/9 kl 9-
12 i lokal D207. Utbildningen kommer att bedrivas halvfart på distans med ett fåtal 
obligatoriska träffar per kurs. Det startar på campus med två introducerande dagar 4-
59. Första delkursen V36-42 heter ”62DF01 H19-1 Specialistsjuksköterskans 
vårdande och folkhälsoarbete, 5hp” och läses gemensamt med 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt. Kursplanen hittar du 
på kurs- och programtorget på hb.se. I kursplanen finns också aktuell litteratur för 
kursen angiven. 

 
Schemat för alla programmoment anslås på KronoX, vårt schemaverktyg som du hittar 
på hb.se där också lokalerna finns angivna. Välj Student och Schema under rubriken 
vanliga verktyg.  

 
Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen! Ditt 
program heter VABAR19h så det använder du när du söker på programinformation.  
 
Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer 
du under kursens gång kunna hämta all information som gäller den kurs ni ska gå. Det 
är också på Ping-Pong som alla föreläsningar, grupparbeten och information kommer 
att anslås så ta redan nu för vana att gå in regelbundet. Föreläsningar kommer erbjudas 
på plats på Högskolan och kommer i största möjligaste mån att streamas, för att kunna 
ses ”live” via digitala verktyget Zoom (mer information på hb.se). Likaså kommer 
seminarier erbjudas både fysiskt på plats alternativt via Zoom. 
 
Du hittar information om dina studier på https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 

 
Varmt Välkommen! 

 
Programansvarig:  
Laura Darcy 033-435 4717 laura.darcy@hb.se 
Administratör:  
Yvonne Samuelsson 033-435 4784 yvonne.samuelsson@hb.se 
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