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Jönköping, juni 2016 

Hälsohögskolan, Jönköping University 

 

Välkommen till magisterprogrammet i Oral Hälsovetenskap  

Allmän information 

Välkommen till magisterutbildning vid Hälsohögskolan. Vi hoppas att du ska tycka att 
utbildningen är intressant och att den motsvarar dina förväntningar. Vi ser fram emot att få 
träffa dig, och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål och behov. 

Om du fått förhinder att starta programmet är vi tacksamma om du snarast meddelar 
antagningsenheten (antagning@ju.se), så att vi kan kalla någon annan till din studieplats. 
Endast de som infinner sig till programstart kommer att ha en given plats i programmet. Vid 
ev. sjukdom som förhindrar deltagande i programstarten eller vid frågor vänligen kontakta 
programansvarig (undertecknad) via någon av kontaktvägarna nedan. 

På högskolans webbplats finns en studentsida, ju.se/student där hittar du all den 
information du kan behöva som till exempel kursplan och schema.  

Jönköping University bedrivs i stiftelseform och omfattas därför inte av riksdagens beslut att 
avskaffa kårobligatoriet. Därför måste du som student vid Jönköping University vara medlem 
i Jönköpings studentkår och betala in kåravgift för att få dina högskolepoäng registrerade och 
för att få ut ditt kursbevis. Kåravgiftens storlek är beroende av hur mycket du läser, mer 
information finner du på: jonkopingsstudentkar.se 

Frågor i anslutning till betalning av kåravgift kan du ställa till Studentkåren, tfn 036-10 11 50, 
e-post: studentservice@karen.hj.se. Adress till kåren är Jönköpings Studentkår, Studenternas 
Hus, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping. 

Programspecifik information 

Programstart till magisterprogrammet Oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan sker den 29 
augusti via Adobe Connect (realtid via internet, se Bilaga 1), med start kl. 15.00 till ca 16.30. 
Vi börjar med en presentation av magisterprogrammet, därefter är det en kursintroduktion 
av första kursen Oral hälsa, teori och evidens inom beteendepåverkande metoder 7,5 hp (se 
mer information nedan). Information om programmet i sin helhet samt kurserna finner du 
via Hälsohögskolans hemsida: https://ju.se/studera/program/program-pa-avancerad-
niva/magisterprogram-i-oral-halsovetenskap.html 

Magisterprogrammet bedrivs mestadels på distans med 0-3 campusträffar/kurs. För 
information och kommunikation i kurserna används webbplattformen PingPong (PP). Du 
ansvarar själv för att logga in dig i PP samt få behörighet till varje kurs genom en från lärare 
angiven lösenordskod. Information finner du via studentwebben http://ju.se/student.html 
och PP. Vissa av föreläsningarna genomförs via Adobe Connect (innebär uppkoppling på 
internet via hem/jobbdator i realtid), med start redan i första kursen (se schema). Ett syfte 
med introduktionen av programmet tillika första kursen är därför att träna på användning av 
denna teknik. Det är därför viktigt att du förbereder dig genom att läsa bifogad instruktion 
och eventuellt införskaffa de hjälpmedel som är nödvändiga. Virtuellt mötesrum ansvarar 
alltid respektive lärare för att skapa.   



 

 

 

 

 

Har du frågor kring magisterprogrammet eller specifika kurser, se telefonnummer och e-
postadress till programansvarig. Frågor kring kurser annat än inom Oral hälsa hänvisas till 
respektive kursansvarig. 

 

Väl mött den 29 augusti! 

 

 

Malin Stensson 

Programansvarig 

Tel: 036-10 12 98 

E-post: malin.stensson@ju.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Oral hälsa, teori och evidens inom beteendepåverkande metoder 7,5 hp 

 

Den första kursen i programmet är Oral hälsa, teori och evidens inom beteendepåverkande 
metoder 7,5 hp.  

Lösenordskod för PingPong: HOTR23H1635 (tillgänglig från 2016-08-22) 

Länk till mötesrum via Adobe Connect; se schema via hemsidan eller på anslagstavlan i 
PingPong. OBS! Läs instruktion och förbered dig noggrant inför Adobe Connect-mötet!  

Studierna sker med hjälp av en studieguide och via webbplattformen PingPong. Studieguide 
och annan information om kursen finner du genom att logga in på kursens PingPong-sida 
(se koden ovan). Högskolebiblioteket bistår med den support du behöver när det gäller 
informationssökning, lån av litteratur, beställning av tidskriftsartiklar 
(http://ju.se/bibl.html).  

Kursen Oral hälsa, teori och evidens inom beteendepåverkande metoder består av 
föreläsningar via Adobe Connect (realtid via internet och hem/jobbdator), inspelade 
föreläsningar, egna litteraturstudier, inlämningsuppgifter och diskussioner i PingPong. För 
att komma igång med dina studier så snart som möjligt bör du inför kursstarten se till att 
framförallt skaffa den kurslitteratur som hör till kursen (se nedan). Litteratur som inte kan 
lånas via biblioteket beställs med fördel via den kostnadsfria söktjänsten: www.bokfynd.nu 
som letar fram den Internetbokhandel som har det billigaste alternativet för den bok du 
söker. Boken skickas efter beställning, tillsammans med ett inbetalningskort, inom några 
dagar till beställarens adress. 

    

Kurslitteratur (se även kursplan) 
Daly, B., Batchelor, P., Treasure, E.T., Watt, R. (2013). Essential Dental Public Health. 
Second ed. Oxford: University Press. 

Hansson, Sherman, M., & Runesson U. (2011). Den lärande patienten. Lund: 
Studentlitteratur. 

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, m., & Smith, R. (2012). Psychology. 
The science of mind and behaviour. London: McGraw-Hill. 

Lopez,S.J., & Snyder C.R. (2009). The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford: 
University Press. 

Morrison, V., & Bennet, P. (2006). An Introduction to Health Psychology. Essex: Pearson 
education Limited. 

Alternativt till Morrison, V., & Bennett, P 

Ogden, J. (2007). Health Psychology. A textbook. Berkshire: Open University press. 

Socialstyrelsen. (2011). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 - stöd för 
styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. [Hämtad 2016-05-25]. 
http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/ 

Walker, L. , & Avant, K. (2011). Strategies for theory construction in nursing. New Jersey: 
Pearson Education Inc. 

Vetenskapliga artiklar – se studieguide. 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 1 

En sammanfattande instruktion inför Adobe Connect-möte 

Hjälpmedel som krävs:    

• Dator med bra internetuppkoppling 

• Extern webbkamera eller inbyggt kameraöga på datorn 

• Headset med mikrofon 

 

Länkar i på Högskolans hemsida där man kan få ytterligare information: http://ju.se 

• Gå in på ”Studentwebben” högst upp på sidan 

• Klicka på Service och sedan IT-information: IT helpdesk 

• FAQ-manualeProgram: Adobe Connect 

Följ instruktionerna som finns presenterade (förutom den sista ”Guide- att skapa ett 
mötesrum). 

 

Att tänka på vid mötet: 

Anslut först ditt Headset och kameraögat (webbkameran) till din dator. Observera om du 
använder särskilt kameraöga (alltså inte det inbyggda i datorn) som ansluts via USB- kabel 
kan det sitta en mikrofon på kameraögat som stör ljudet under mötet. Du måste då gå in 
under mikrofon- ikonen och välja ”select microfon ” och sedan välja ”Headset microfon” där. 

Klicka på länken du fått till mötet (den kommer du att få via mail innan mötet) 

Testa ljudet enligt den instruktionen som finns i ”Start-guiden” 

Skriv in ditt namn i rutan för namn. 

Klicka i rutan ”Enter as a guest” för att komma in i Adoberummet. 

I övre delen av sidan finns nu en mikrofon som du måste klicka på för att starta din 
mikrofon. Mikrofonen blir grönfärgad då den fungerar. 

En ikon finns också för starta webbkamera (webbkamera ikonen blir grönfärgad då den 
fungerar och du ser också dig själv i bild) och glöm sen inte att också svara på att du vill bli 
synlig för oss andra. 

Nu ska det fungera om allt är som det ska. 

Efter avslutat möte stoppar du mikrofon och webbkamera genom att klicka på dessa ikoner i 
överkanten av sidan. 

Vad göra om det inte fungerar? 

- Kontakta ansvarig för uppkoppling av dagens mötesrum (telefon eller mail) 

- IT-support, se studentwebben 
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