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Välkommen till masterutbildningen 
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 

start hösten 2016 
 
Onsdagen den 24 augusti kl. 10.30 startar vi introduktionen till masterprogrammet. Då får du möjlighet att lära 
känna dina kurskamrater och lärare lite närmare vid Hälsohögskolan i Jönköping. Då startar även de första 
kurserna; Förbättringskunskap I samt Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete.  Start och avslut på 
respektive kurs kräver alltid närvaro på campus. Kursintroduktionsdagarna är således obligatoriska.  

Tänk också på att du fortfarande måste tacka ja till din plats enligt det formella antagningsbesked som 
skickats ut direkt till dig – annars förlorar du din plats. Det räcker alltså inte att komma till kursintroduktionen!  

- Om du skulle få förhinder att starta utbildningen, meddela snarast Antagningsenheten vid 
högskolan antagning@ju.se. Då kan vi erbjuda platsen till en annan sökande. 
 

*Program introduktionsdagarna (Observera! Obligatorisk närvaro) 
Onsdag 24 augusti  
Lokal Ga527, **Hälsohögskolan, Barnarpsgatan 39A/B, Jönköping (plan 5, mittenhuset) 
10.15-10.30       Välkomstfika 
10.30-17.00       Välkommen, obligatoriskt upprop, presentation av kursdeltagare och lärare,  

      genomgång av programmets utformning och infrastruktur 
Ca 17.30-19.00  På kvällen bjuder vi in till en gemensam samvaro med enklare soppförtäring på  

     Qulturum, Länssjukhuset Ryhov. Fler gäster delaktiga i utbildningen bjuds in.  
  

Torsdag 25 augusti, lokal Ga527 
08.15-max 18.00 Kursstart Förbättringskunskap I samt Drivkrafter och inspirationskällor   
På kvällen brukar det vara trevligt med en frivillig gemensam middag för de som önskar, där var och en betalar själv. 
 
Fredag 26 augusti, lokal Ga527 
08.15-12.00 Fortsättning Förbättringskunskap I samt Drivkrafter och inspirationskällor 
 
*Detaljerat schema över introduktionsdagarna delas ut den 24 augusti. 
 
**Översiktliga tider och karta över högskoleområdet, se hemsidan för vår utbildning på Jönköping University- 
webben. Uppropet sker i byggnad G 

http://www.jonkopingacademy.se/
mailto:antagning@ju.se


 

        www.jonkopingacademy.se 
 
 

http://ju.se/student/studier/nystudent-advn.html?id=4.4f746a691549ee929d6d714 

 
Övriga campusträffar för termin 1 är 20-21 september, 26-27 oktober, 23-24 november och 18-19 januari 
(18 januari examinationer termin 1, 19 januari startar termin 2). 
 
Studiefart, studieguide och kursupplägg 
Utbildningen, som genomförs på halvfart de två första åren, består av ämneskurser som ges via webbplattformen 
PingPong samt vid regelbundna campusförlagda träffar. Vid kursintroduktionen får du en genomgång av 
PingPong samt användaruppgifter till våra IT-system. Detta blir sedan dina verktyg för att följa kursernas 
upplägg, uppgifter, litteratur och examinationer. För masterstudenter ingår även studier under det tredje året på 
helfart i form av verksamhetsförlagd utbildning och ett självständigt examensarbete om vardera 30 
högskolepoäng.  

I varje kurs får du vägledning av en studieguide. Där framgår konkreta kursmål och vad som förväntas av dig för 
att bli godkänd. Kursplan och schema hämtar du på Hälsohögskolans hemsida under student - schema. 
Obligatorisk litteratur för de inledande kurserna hittar du sist i detta brev. 

Inför varje ny kurs måste du själv aktivera kursen i PingPong. Detta kan göras tidigast tre veckor före kursstart. 
Lösenorden för aktivering av de två första kurserna är enligt följande: 

Kursnamn Lösenord 

Drivkrafter och inspirationskällor för 
förbättringsarbete – HDIR24 - H16 

HDIR24H1634 

 

Förbättringskunskap I –  HIKR24 - H16 HIKR24H1634 

 
 

 
Studentkåren 
För att du ska kunna bedriva dina studier vid Jönköping University behöver du vara medlem i Studentkåren. Du 
blir medlem genom att betala kåravgiften terminsvis. För inbetalning av kåravgift se 
http://www.jonkopingsstudentkar.se/studentnytta/betala-karavgift.html och för mer information om Jönköpings 
studentkår, se www.jonkopingsstudentkar.se. Du hittar studentkåren i Studenternas hus, Gjuterigatan 3 C. 

 
JU-kortet  
Under någon av de tre introduktionsdagarna kommer du att fotograferas för ditt personliga studentkort. Med 
JU-kortet får du tillgång till lokaler på högskolan, högskolebiblioteket, inloggning på skrivare/kopiatorer, 
tillgång till studentrabatter, rabatterad parkering på högskolan, medlemsbevis för Jönköpings Studentkår och 
medlemsbevis för respektive studerandeförening. 

Mer information finns på  http://ju.se/student/service/ju-kortet/hur-jag-far-ju-kortet.html 

http://www.jonkopingacademy.se/
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Boende 
Jönköping har många boendealternativ att välja på, både hotell och vandrarhem. För komplett förteckning se 
www.destinationjonkoping.se 

Våra tidigare studenter rekommenderar följande prisvärda centrala vandrarhem: 

http://jkpgvandrarhem.se/   

Kontakt 
För ev. specialkost eller om du blir sjuk inför introduktionen, kontakta Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@ju.se  
För frågor om programmets innehåll kontakta Ann-Christine Andersson ann-christine.andersson@ju.se   
 
Svar på vanliga frågor och funderingar har vi samlat på vår web 
http://center.hj.se/jonkoping-academy/utbildning/antagning--upplagg/faq---vanliga-fragor-.html 
Där finns även länk till terminsöversikt och kursplaner 
 
 
Glad sommar! 
Till sist vill vi önska dig en skön sommar. Väl mött till en spännande introduktion i augusti. Vi vid Jönköping 
Academy ser fram emot att möta dig och alla våra andra studenter för att påbörja ett ömsesidigt lärande de 
kommande åren! 

 

Jönköping 2016-06-28 

 

Marlene Ockander  Boel Andersson Gäre 
Enhetschef   Professor/ämnesansvarig 

Ann-Christine Andersson  Johan Thor 
Programansvarig  Lektor 

Annika Nordin  Ingrid Gustavsson 
Kursansvarig   Administratör 
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Litteratur i de kurser som startar i augusti: 

 
Inför varje ny kursstart bör du skaffa obligatorisk litteratur via bokhandeln, bibliotek eller www.bokfynd.nu/ 
som jämför villkor för olika internetbokhandlar. Det kan ta några veckor att få tag i vissa böcker så det är en 
fördel att beställa dem i god tid före kursstarten. Nedan ser du vilka böcker som kommer att ingå som 
obligatorisk kurslitteratur i kurserna som startar i augusti. 
 

Obligatorisk litteratur i kursen Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 

1. Collins JC. Good to Great and the Social Sectors. Why Business Thinking is not the Answer: A Monograph to 
Accompany Good to Great. Boulder, CO: J. Collins; 2005. 
(Finns även i svensk översättning: Good to Great: när vinst inte är målet: varför företagstänkande inte är 
lösningen: en monografi som kompletterar Good to great) 

2. Berry LL, Seltman KD. Management Lessons from Mayo Clinic: Inside one of the World's most Admired Service 
Organizations. New York: McGraw-Hill; 2008. 

Endera av följande två böcker: 

3. Levi R, Nyberg R. Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Stockholm: Norstedt; 2009. 

4. Oscarsson L. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och 
studenter. Stockholm: SKL Kommentus; 2009.1 

 

Obligatorisk litteratur i kursen Förbättringskunskap I (m.fl. kurser): 

1. Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur, 2007.  

2. Fulop, N., P. Allen, et al., Eds. Studying the Organization and the Delivery of Health Services: Research Methods. 
London, Routledge; 2001. 

3. Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by Design: A Clinical Microsystems Approach. San Francisco: 
Jossey-Bass/Wiley; 2007.  
(This book is also available electronically at the Jönköping University library) 

 
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas. Kommentarer och tillägg: 

- Levi & Nybergs bok har även getts ut 2014 på Studentlitteratur, båda versionerna är OK  
- Bergman & Klefsjö finns även från 2012, båda versionerna är OK 
- Fulop et al kan vara svårt att få tag på, tillfälligt slut. OK att avvakta    

                                                      
1 Kan beställas här: http://sklkommentus.se/vara-produkter/webbutik/bocker/evidensbaserad-praktik-inom-socialtjanst/ 
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