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Välkommen till Jönköping University, Hälsohögskolan, 
Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap och 
Masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom 
hälsa och välfärd med start i augusti 2022 

Så roligt att just du har blivit antagen till vårt program och nu ser vi fram emot att du tackar ja och 
kommer till oss som student de kommande tre åren. 
Programmet startar den 24 augusti med obligatoriskt upprop kl. 09.00 i sal GA 442 på Hälsohögskolan 
i Jönköping. Om du av någon giltig anledning inte har möjlighet att delta vill jag att du meddelar det 
till mig så fort som möjligt på eva-mari.blomqvist@ju.se  

Under denna första dag får du chansen att lära känna flera av oss som arbetar med programmet och på 
avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap samt inte minst dina nya studiekamrater. Som 
student ingår du i en så kallad lärgrupper (som formas under denna första dag) och som sedan 
bibehålls genom programmet. Under denna första dag bjuder lärarlaget på en introduktion till 
förbättringsvetenskap och högskolepedagogik och du kommer att få en introduktion i 
reflektionsskrivande. Vi avslutar dagen med en gemensam middag dit vi bjuder in alumner från 
programmet, doktorander från Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare samt 
några representanter från olika samverkanspartners och självklart även patient/brukar/närstående 
representanter. 

Den 25 augusti är det kursstart för programmets två första kurser; Förbättringskunskap 1 och 
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete. Även den dagen genomförs på plats i 
Jönköping. Tid för den dagen är kl. 09-16. 

Övriga kursdatum för HT 2022 är följande: 

Datum och 
tid 

Kurs Plats Innehåll 

14 
september  
kl. 08.45-17 

Förbättringskunskap 1 Digitalt Föreläsningar, workshops, 
gruppsamtal 

22 
september 
kl. 08.45-17 

Drivkraftskursen  
 

Digitalt Föreläsningar, workshops, 
gruppsamtal 

20 oktober 
kl. 08.45-17 

Förbättringskunskap 1 Digitalt Obligatorisk Examination 
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26 oktober  
kl. 09.00-17 

Drivkraftskursen sal GA 527 Obligatorisk examination 

27 oktober 
kl. 09.00-17 

Patientens/brukarens/anhörigas 
perspektiv 

på plats i 
Jönköping  

Innehåller obligatoriska 
moment 

14 december  
kl. 08.45-17 

Förbättringskunskap 1 Digitalt Obligatorisk examination 

15 december  
kl. 08.45-17 

Patientens/brukarens/anhörigas 
perspektiv 

Digitalt Innehåller obligatoriska 
moment 

12 januari 
2023 
kl. 08.45-17 

Patientens/brukarens/anhörigas 
perspektiv 

Digitalt Obligatorisk examination 

 

Tacka ja till din studieplats 
Glöm inte att tacka ja till din plats enligt det formella antagningsbesked (som du fått tillsammans med 
detta välkomstbrev). Platsen erbjuds i annat fall till en annan sökande. Om du väljer att avstå din plats 
och inte avser att starta utbildningen, meddela detta snarast till Antagningsenheten vid Jönköping 
University; antagning@ju.se  

Tillgång till kursinformation  
När du tackat ja till din studieplats ska du registrera ditt användarkonto på Jönköping University (JU).  
samt registrera dig för aktuella kurser i student- Ladok. När du gjort detta får du automatiskt tillgång 
till lärplattformen Canvas, där du hittar information om de två första kurserna i programmet. Via 
kursöversikten får du en bra bild över aktiviteterna i respektive kurs. På studentwebben finns tillgång 
till Canvasinstruktioner och vi förutsätter att du på egen hand sätter dig in i och Canvas och dess 
funktioner. 

Studentkåren 
För att du ska kunna bedriva dina studier vid JU måste du vara medlem i Studentkåren. Du blir 
medlem genom att betala kåravgiften terminsvis. För inbetalning av kåravgift klicka här. Observera att 
du ska ange att du är distansstudent. 

Studiefart och kursupplägg 
Utbildningen, som genomförs på halvfart de två första åren, består av ämneskurser som ges vid 
datumsatta kurstillfällen (både på plats i Jönköping och digitalt via Zoom) samt via lärplattformen 
Canvas där det finns inspelat material, läshänvisningar samt webbaserade lärgruppsdiskussioner. Det 
är på Canvas som du även lämnar in skrivna examinationsuppgifter. Studierna under det tredje året 
omfattar helfart där du leder och genomför ett förbättringsarbete, företrädesvis inom din egen 
verksamhet och ett självständigt examensarbete där du vetenskapligt studerar förbättringsarbetet. 

Kontakt 
Frågor om programmets innehåll och upplägg besvaras av programansvarig Eva-Mari Blomqvist eva-
mari.blomqvist@ju.se alternativt 036–101202. 

 

Till sist vill vi önska dig en fortsatt skön sommar. Väl mött den 24 augusti! 

Eva-Mari Blomqvist och hela lärarlaget på avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap. 
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