
                          Borås hösten 2013 
 

 

Till deltagare i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård gällande 

programstudenter och studenter på fristående kurs Vårdande bedömning inom intensivvård. 
 

 
Välkommen till Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap. 

 

Gemensam kursstart för samtliga studenter i specialistutbildningarna inom akutsjukvård samt studenter på 

fristående kurs, sker tisdagen den 3 september mellan 10.00-11.00. Lokal anges på TV-monitor i högskolans 

entré, Allégatan 1. Därefter samlas specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård 

för specifik kursintroduktion fram till ca 16.00. 

 

Första föreläsningstillfället inom kursen Vårdande bedömning inom intensivvård äger rum onsdagen den 4 

september. 

 

Kursplan och litteraturlista för kursen Vårdande bedömning inom intensivvård finner ni via 

http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/   Fristående kurser/program  välj 

kurs/program 

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Snabbval: Student  Mina studier  Kurs- och programtorget 

 Fristående kurser/Program välj kurs/program)  

 

Tänk på att du måste registrera dig!  
Under utbildningen/kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen Ping Pong. Här kommer bl.a. 

information, föreläsningsmaterial i pdf-format med mera att läggas ut. Vissa studieuppgifter som ingår i 

utbildningens kurser kommer också att genomföras med hjälp av Ping Pong.  

 

Här hittar du info om bl.a. registrering, PingPong:  

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Snabbval: Student Ny student Steg för steg guide) 

 

Observera att för dig som läser hela programmet innebär detta heltidsstudier, med planerade föreläsningar tre 

till fyra dagar i veckan. Utöver detta ingår självstudier under veckans föreläsningsfria dagar. Under hösten 

genomförs verksamhetsförlagd undervisning (VFU) vecka 42 i kursen Vårdande bedömning inom intensivvård 

samt vecka 49 i kursen Intensivvårdsteknik.  

 

Observera att om du inte kan delta i introduktionen vill jag att du meddelar mig, via mailadressen 

jonas.karlsson@hb.se  

 

Varmt välkommen till Högskolan i Borås! 

 

 

Jonas Karlsson   Berit Lindahl; Med.dr., 

Universitetslektor     Med.dr., Universitetsadjunkt 

Specialistsjuksköterska inom intensivvård  Specialistsjuksköterska inom intensivvård 

Kursansvarig     Programansvarig 

Specialistsjuksköterskeutbildningen   Specialistsjuksköterskeutbildningen  

med inriktning mot intensivvård   med inriktning mot intensivvård  

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås  

Institutionen för vårdvetenskap   Institutionen för vårdvetenskap 

Plan 5, rum nr E531   Plan 5, rum nr E528  

Mail: jonas.karlsson@hb.se    Mail: berit.lindahl@hb.se 
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