
      HT 2019 
 
 
Välkommen till kursen Allmänmedicin, innefattande allmän och 
speciell farmakologi 15 hp, halvfart vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd  
 
Kursen pågår under veckorna 36 – 3, 2019/2020. 
Kursen startar med introduktion och föreläsning fredagen den 6 september, 2019 kl. 9:00 till 
16:00 i D 207 och avslutas med loggboksinlägg, deadline 19/1- 2020.  
 
Planerade kurstillfällen på Campus: Se schema på nätet eller på kursens sida i pingpong. 
 
Till kursen finns en kursplan och litteraturlista, se kurs- och programtorget 
http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/. Samtliga 
examinationer och seminarier är obligatoriska.  

Flexibelt lärande på distans 

Flexibelt lärande på distans innebär att vi använder PingPong som lärplattform. Via PingPong 
kommer du under kursens gång kunna hämta all information som gäller i din kurs. Kursen är 
upplagd så att studierna sker genom föreläsningar på campus, inspelade föreläsningar, 
självstudier, salstentamina, examinerande gruppseminarium samt inlägg och diskussion i 
diskussionsforum. Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och 
fördela din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. Det är viktigt att du 
avsätter den tid som ditt studieval motsvarar, dvs. 20 timmar/vecka. 

Föreläsningarna på campus kommer i största möjligaste mån även att streamas för att kunna ses 
”live” via digitala verktyget Zoom. Likaså kommer seminarier erbjudas både fysiskt på plats 
alternativt via Zoom. Därför behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling 
inklusive fungerande kamera, hörlurar och mikrofon. 
 
För stöd i ditt lärande finns i Ping Pong bland annat litteraturanvisningar, inspelade 
föreläsningar och filmer. För att underlätta för ditt lärande uppmuntras du att uppdatera dina 
kunskaper inom farmakologi från grundutbildningen och studera kursplan och 
studiehandledning. 

Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen 

För dig som studerar via flexibelt lärande på distans finns en guide som visar hur du börjar 
dina studier  http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide---Distansstudier/ 
Genom studentkontot får du tillgång till kursen i PingPong. Har du några frågor inför kursstart 
är du välkommen att höra av dig per e-post till kursansvarig. 

Varmt välkommen! 
 
Kursansvarig: 
Pernilla Karlsson, pernilla.karlsson@hb.se 
Carina Carlson, carina.carlson@hb.se 
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