Höstterminen 2021

Välkommen till Specialistsjuksköterskeutbildningen
Det är snart dags att påbörja din specialistsjuksköterskeutbildning och vi i lärarlaget ser
fram emot att få träffa dig. Programstart och kursstarter kommer pga. Covid ske digitalt.
Måndagen den 30 augusti kl. 9.00 – 16.00 är du välkommen till en obligatorisk programstart
och upprop. Denna dag får du bland annat information om utbildningens upplägg och viktig
information om dina kommande studier. Du går in via den här https://juse.zoom.us/j/67417868711?pwd=SWFkRFFYbitZR3U4NW5ob2RXRjhzdz09
Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktsköterska:
De första 10 veckorna på terminen läser alla i programmet kursen: Omvårdnad inom
specialistsjuksköterskans arbetsområde 7,5 hp kurskod: HSAR29.
Kursstart: Tisdagen den 31 augusti kl. 09.00-12.00
Du som läser helfart läser två kurser parallellt vilket innebär att du också läser kursen: Farmakologi och
lagstiftning 7,5 hp kurskod HFLR29.
Kursstart: Onsdagen den 1 september kl. 13.00 – 16.00
Specialistsjuksköterskeutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom:
De första 10 veckorna på terminen läser alla i programmet kursen: Omvårdnad inom
specialistsjuksköterskans arbetsområde 7,5 hp Kurs kod: HSAR29.
Kursstart: Tisdagen den 31 augusti kl. 09.00-12.00
Du som läser helfart läser två kurser parallellt vilket innebär att du också läser kursen: Samskapande
omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn 7,5 hp, kurskod: HLBR29
Kursstart: Onsdagen den 1 september kl. 13.00 – 16.00
www.ju.se/nystudent
Registrering, schema och annan viktig information hittar du på hemsidan i början på juli på www.ju.se
/ny student/. OBS! Du måste registrera dig och skapa ett användarkonto för att studera vid Jönköping
University. Du kan registrera dig 16/8 till 29/8.

Om du har några frågor eller funderingar, så är du välkommen att kontakta programansvarig eller
teamledare.
Programansvarig:
Karina Huus. E-mail: karina.huus@ju.se
Teamledare för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssjuksköterska:
Elzana Odzakovic E-mail: elzana.odzakovic@ju.se
Teamledare för Specialistsjuksköterskeutbildningen inom hälso och sjukvård för barn och ungdom:
Johanna Falck E-mail: johanna.falck@ju.se

Med vänlig hälsning
Lärarlaget inom specialistsjuksköterskeutbildningarna

