Borås hösten 2013

Till Kursdeltagare i Akutmedicin, 12 Hp
VÄLKOMMEN till Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap (VHB) Allégatan 1.
Fristående kurs i Akutmedicin läses tillsammans med studenter i ambulans-, anestesi- och
intensivvårdsutbildningarna.
Kursstart sker fredagen den 6/9 klockan 08.30. Dagen består av kursintroduktion
mellan 08.30-09.30, därefter fortsätter dagen med föreläsning enligt schema fram till
16.00.
Kursen kommer företrädesvis att ges på fredagar med reservation för ev. schemaändringar då
andra veckodagar kan bli aktuella.
Kursinformation gällande kursplan med litteraturlista och välkomstbrev återfinns på:
http://www.hb.se  Under Snabbval: Student Mina studier  Kurs- och programtorget 
Fristående kurser/Program Välj kurs eller program.
Observera att litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras något.
Den preliminära litteraturlistan ger vägledning om vilka böcker som kan vara aktuella
inom området.
Via lärplattformen Ping Pong kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information
som gäller kursen. En förutsättning för åtkomst till kursen i Ping Pong är att man som student
registrerar sig på kursen.
Föreläsningslokalen anges på VHB:s TV monitor i Högskolans entré, Allégatan 1.
Många av föreläsarna erbjuder handouts på sitt föreläsningsmaterial. Vår målsättning är att
handouts läggs ut på kursens hemsida (Ping Pong) några dagar innan föreläsningen äger rum,
beroende på om föreläsarna har skickat det till kursansvarig i god tid.
Om Du inte har aktuella kunskaper om den friska människans anatomi och fysiologi så
rekommenderar vi att Du repeterar, dessa kunskaper ligger till grund för de kommande
föreläsningarna
Tänk på att du måste registrera dig! Här hittar du info om registrering, PingPong osv:
http://www.hb.se  Under Snabbval: Student Ny student Steg för steg guide
Observera att samtidigt som du registrerar dig skapas även ett datakonto (S10****) som
behövs för att logga in på högskolans datorer.
Vänliga hälsningar från kursledare:
Lena Hedegärd
Universitetsadjunkt
Kursansvarig
Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesisjukvård
Högskolan i Borås Plan 7, rum D 728
Tel: 033/435 47 36 E-post: lena.hedegard@hb.se

