
 

 

Välkommen till akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
 
Kursen Amning – Hälsa och vårdande 7,5 hp grundnivå är en distanskurs på kvartsfart där 
grundläggande kunskaper om amning och amningssvårigheter i relation till hälsa och vårdande 
behandlas och examineras. Kursen startar v. 4 och pågår till och med v.23. Kursen består av tre 
campusträffar och tre digitala träffar via det digitala verktyget Zoom och/eller Ping Pong, totalt 
sex träffar. Där utöver krävs eget arbete för att klara kursens lärandemål.  
 
Campusträffarna är 22/1, 16/4 och 4/6 och de digitala träffarna är 17/2, 9/3 oh 14/5. 
 
Första dagen på kursen äger rum vecka 4, 22/1 kl. 9-16 på Högskolan i Borås. Dagen inleds 
med en kort kursintroduktion som syftar till att ge en översikt av kursens innehåll, struktur och 
den litteratur som kurserna innehåller. Därefter följer introducerande föreläsningar och kursens 
första seminarium. Detta seminarium är examinerande och kräver således förberedelser. Följande 
lärandemål examineras i seminariet: 
 
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på, 
Kunskap och förståelse 
1.1 redogöra för gällande riktlinjer och rekommendationer för amning 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
3.4 reflektera över den egna kunskapsutvecklingen inom amningsområdet samt identifiera 
ytterligare behov av kunskap, 
3.5 reflektera över egna värderingar relaterat till amning. 
 
Förbered dig till seminariet genom att:   

• Ta del av och läs aktuella riktlinjer och rekommendationer för amning, både 
internationella, nationella och lokala. 

• Ta med dig de riktlinjer och rekommendationer för amning som finns på din arbetsplats 
(om du har en arbetsplats där sådana är aktuella). 

• Läs in dig på kurslitteraturen avseende riktlinjer och rekommendationer  
• Reflektera kring dina egna normer och värderingar avseende amning 
• Reflektera över dina egna amningserfarenheter (egen amning eller utifrån situationer du 

varit där kvinnor ammar/ammat)  
 
På Ping Pong finner du information om kursen, föreläsningsmaterial samt övriga uppgifter 
rörande kursen. Studiehandledning kommer att finnas tillgänglig via Ping Pong två veckor innan 
kursstart. Kursplan med litteraturlista finns på Högskolan i Borås hemsida och på Ping Pong. 
Kommunikation med lärare sker via Ping Pong. 
 
Du registrerar dig via Internet, med samma inloggningsuppgifter som Antagning.se. Vid problem 
med registrering, kontakta a2@hb.se  
 

mailto:a2@hb.se


Information om registrering, skapa studentkonto, PingPong osv, finns på: 
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  
 
Lokal: Se Kronox eller dataskärm i Högskolans huvudentré, Allégatan 1  
 
Väl mött! 
Med vänliga hälsningar  
Kursansvarig Caisa Bostig barnmorska och universitetsadjunkt i vårdvetenskap 
Examinator Lina Palmér lektor och docent i vårdvetenskap 
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