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Välkommen till kursen Torra ögon: utvärdering och behandling
Kursen 4OP004, Torra ögon: utvärdering och behandling ges av Fakulteten för hälso- och
livsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt
välkommen och ge dig information om kursen.
Viktig information om kursen
Kursens längd är 4,5 hp, vilket motsvarar 3 veckors heltidsstudier. Kursen startar
15 januari 2018 och går på distans med två obligatoriska träffar i Kalmar. De obligatoriska
träffarna är planerade som följer:
måndag 12/2
tisdag 13/2

13.00-17.00
8.30-15.00

Klinisk övning
Klinisk övning och workshop

onsdag 18/4
torsdag 19/4
fredag 20/4

13.00-17.00
10.00-17.00
8.30-16.00

Fri övning (frivilligt)
Redovisning av examinationsuppgift
Redovisning av examinationsuppgift

Ytterligare information om kursen hittar du i kursplanen som finns här: Kurs- och
utbildningsplaner. Skriv in kurskod eller kursnamn i sökfältet för att få fram kursplanen.
Litteratur
En fullständig kurslitteraturlista hittar du i kursplanen. All obligatorisk litteratur kommer att
tillgängliggöras på kursens webbstudieplats i samband med kursstart.
Skaffa studentkonto och registrera dig
Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns
information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning
som du har blivit antagen till.
När du har ett studentkonto kan du logga in på kursens webbstudieplats MyMoodle, som du
kommer att få tillgång till när du blivit antagen till kursen. På MyMoodle finns all
information om kursen, kurslitteratur, inspelat material och forum för kontakt med både
lärare och övriga kursdeltagare.
Mer information
Har du frågor eller funderingar så går det bra att höra av dig till mig som är kursansvarig.
Mina kontaktuppgifter hittar du nedan.
Till sist vill jag påminna om att sista svarsdag för första antagningsomgången är 19
december.

Med vänlig hälsning
Johanna Boström
johanna.bostrom@lnu.se
0480-44 67 44

Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Telefon växel 0772-28 80 00 • info.fhl@lnu.se • Lnu.se

