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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
Legitimerad sjuksköterska  svensk legitimationKandidatexamen i vårdvetenskap eller
motsvarandeYrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders
heltidstjänstgöringSvenska B/Svenska 3Engelska A/Engelska 5.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l
l

l

l

l
l
l

l

analysera och argumentera för olika modeller/metoder inom hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete på individ, grupp och samhällsnivå
beskriva och förklara fostrets normala utveckling, tillväxt samt innebörden av
prenataldiagnostik
beskriva och förklara metoder och undersökningar under normal graviditet
beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi,fysiologi och endokrinologi
beskriva och värdera kvinnors hälsa ur ett livscykelperspektiv genom att visa på
samband utifrån ett historiskt, globalt, ekonomiskt, socialt och
mångfaldsperspektiv
identifiera och analysera den gravida kvinnans fysiska och psykiska
utvecklingsfaser samt redogöra för faktorer som påverkar mor, barn,
partnerinteraktion
kritiskt granska och bedöma fakta och frågeställningar kring normal graviditet
samt tillämpbarhet inom klinisk verksamhet
reflektera över föräldraroll och parrelation ur ett intersektionellt perspektiv
problematisera könsidentitet, sexuell läggning och samlevnadsfrågor
reflektera över och diskutera barnmorskans professionella och etiska
förhållningssätt i mötet med kvinnor och deras familj med beaktande av genus
och mångfald
relatera till register, juridiska regler, författningar och föreskrifter inom
ämnesområdet

l
l
l

l

l

samt tillämpbarhet inom klinisk verksamhet
reflektera över föräldraroll och parrelation ur ett intersektionellt perspektiv
problematisera könsidentitet, sexuell läggning och samlevnadsfrågor
reflektera över och diskutera barnmorskans professionella och etiska
förhållningssätt i mötet med kvinnor och deras familj med beaktande av genus
och mångfald
relatera till register, juridiska regler, författningar och föreskrifter inom
ämnesområdet
självständigt söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet

Innehåll
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l

anatomi, fysiologi och endokrinologi
barnmorskans ansvar och funktion i mödrahälsovården
barnmorskeprofessionens historiska bakgrund, utveckling och kompetensområde
didaktiska modeller och verktyg inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete
etiska och kulturella aspekter på barnafödande ur ett ekologiskt, socialt,
ekonomiskt och globalt perspektiv
familjebildning, familjeplanering och intersektionalitet
forskningsdesigner, metoder för datainsamling och analys inom kvalitativ och
kvantitativ forskning
graviditetens och föräldrablivandets psykologi
hälsoövervakning
kriterier för trovärdighet inom kvalitativ och kvantitativ forskning
hållbar utveckling, kvalitets och förbättringsarbete
kvinnors hälsa ur ett samhällsperspektiv
lagstiftning, författningar och föreskrifter inom reproduktiv perinatal och sexuell
hälsa
normal graviditet
prenataldiagnostik
psykosocialt arbetssätt, teorier och etiska aspekter

Undervisningsformer
Arbete i grupp
Enskilt arbete
Föreläsningar
Seminarium

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen och en hemtentamen. För betyget
godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För betyget väl godkänd krävs att den
skriftliga salstentamen bedöms väl godkänd. En första omtentamen erbjuds inom sex
veckor under terminstid.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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