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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild
behörighet i:
l
l
l
l
l

Svensk sjuksköterskeexamen
Leg sjuksköterska
Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande
Tolv månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande heltidsarbete
Svenska B/Svenska 3 och Engelska A /Engelska 5.

Programbeskrivning
Utbildningen syftar till att utbilda barnmorskor inom huvudområdet reproduktiv, perinatal
och sexuell hälsa (RPSH). RPSH är ett självständigt huvudområde som knyter an till
livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykel och genusperspektiv. Inom
huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess
avvikelser i samband med graviditet, förlossning, nyföddhetsperiod och föräldraskap.
Vidare studeras och utvecklas kunskap om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och
familjeplanering samt förebyggande, utredande och behandlande arbete. Barnmorskan
kan arbeta inom en rad olika verksamhetsområden inom privat och offentlig verksamhet.
De vanligaste arbetsfälten är inom kvinnohälsovård, förlossning, BBvård,
ungdomsmottagning samt gynekologisk vård.

Mål
BARNMORSKEEXAMEN
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
behörighet som barnmorska (Högskoleförordningen SFS 2006:1053).
Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen skall studenten
l

l

visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa,
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings

Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen skall studenten
l

l

l

l

visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa,
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och
hälsoarbetet, och
visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen skall studenten
l

l

l

l

l

visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera
och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och
förutsättningar,
visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande
arbete,
visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån
individers och gruppers behov,
visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande,
arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets och förbättringsarbete samt att
utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten
l
l

l

l

visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna,
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras
närstående, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Innehåll och struktur
Programöversikt
Programmet omfattar 90 hp varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 45 hp.
Vissa kurser i programmet genomförs som teoretiska och/eller praktiska studier, vilket
beskrivs i respektive kursplan. Samtliga kurser är på avancerad nivå, obligatoriska och
med en successiv progression av förväntade studieresultat. Genom utbildningen sker en
fördjupning av såväl teori som tillämpad kunskap genom att initialt fokusera på normal
graviditet och förlossning för att därefter övergå i att förstå, identifiera och handlägga
komplicerade förlopp. Studenterna skall förena sina teoretiska och kliniska kunskaper
samt fördjupa förståelsen av dem genom reflektion och analys, där integration av
evidens och praktisk kunskap tydliggörs.
Vetenskaplig teori och metod ingår som en strimma genom samtliga kurser i
programmet och omfattar ca 7,5 hp. Exempelvis ingår i första kursen två veckor
vetenskaplig metod. Studenten skall därefter fortlöpande utforma en projektplan.
Studenten skall delta i metodseminarier och slutligen examineras i vetenskaplig metod
genom opponent och respondentskap samt i form av en projektplan som ligger till grund
för examensarbetet. I nästan alla studieuppgifter och examinationer ingår en metoddel
och dessutom skall studenten kritiskt granska och relatera till vetenskap och beprövad
erfarenhet.
Kurser eller delkurser inom programmet kan komma att ges på engelska.
Kurser i programmet
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Termin 1
Kvinno och familjehälsa I 10,5 hp* A1N
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom kvinnors hälsa ur ett
livcykelperspektiv samt normal graviditet.
Normalt barnafödande, 7,5 hp* A1F
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i normal förlossning och innehåller
färdighetsträning i moment som ingår i normal förlossning.
Gynekologi och postpartumvård, 12 hp* A1F
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom BB och gynekologisk vård utifrån
kvinnans och familjens behov. Kursen består av teori och verksamhetsförlagd utbildning.
Termin 2
Kvinno och familjehälsa II, 15,0 hp* A1F
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom hälsoupplysning och familjeplanering,
handlägga normal graviditet samt identifiera komplexa tillstånd under graviditet. Kursen
består av teori och verksamhetsförlagd utbildning.
Förlossningskonst I, 15,0 hp* A1F
Kursen syftar till att studenten skall kunna övervaka och handlägga normal förlossning
under verksamhetsförlagd utbildning. Samt identifiera, bedöma och handlägga
komplicerad förlossning teoretiskt och i simuleringsmiljö.
Termin 3
Förlossningskonst II, 13,5 hp* A1F
Kursen syftar till att studenten under verksamhetsförlagd utbildning skall kunna
övervaka och handlägga normal och komplicerad förlossning. Dessutom självständigt
identifiera och bedöma tillstånd hos mor och nyfödda barn samt i akuta situationer
påbörja adekvat behandling.
Självständigt arbete 16,5 hp* (varav examensarbete 15 hp) A1E
Kursen syftar till att studenten självständigt skall planera, genomföra, skriftligt redovisa
och motivera ett vetenskapligt arbete
*=kurs i huvudområdet"
Samhällsrelevans
Samverkan med verksamheter inom hälsooch sjukvårdsområdet sker under utbildningen
via kliniskt verksamma föreläsare och forskare samt genom verksamhetsförlagda
studier.
Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 45 hp och innefattar mödrahälsovård,
förlossning och BB vård och gynekologisk vård vilka bedrivs i huvudsak inom Kalmar
län, Region Kronoberg, Blekinge läns landsting. Under den verksamhetsförlagda
utbildningen skall studenten ha övervakat minst 100 förlossningar samt under
handledning biträtt vid minst hälften av dessa kvinnor under förlossning.
Utbildningsplanen följer Europaparlamentets och Europarådets direktiv om ömsesidigt
erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG). Barnmorskestudenten skall ha
genomgått adekvat inskolning under minst 30 timmar i antikonception och
preventivmedelsrådgivning inom offentlig eller enskild verksamhet (SOSFS 1996:21).
Antalet examinationstillfällen är begränsat vad gäller den del av examinationen som
omfattar verksamhetsförlagd utbildning. Om studenten inte har godkänts vid första
tillfället har hon/han rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare en
gång.
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Om studenten under VFU visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller
förhållningssätt som äventyrar patientsäkerheten kan examinator med omedelbar verkan
avbryta en students VFU med underkänt betyg, och ett VFUtillfälle är då förbrukat.
Vid sådan situation ska en individuell studieplan upprättas. När studenten har getts
möjlighet att åtgärda bristerna, kan nytt VFUtillfälle erbjudas.
Internationalisering
Studenterna erbjuds ta del av det samlade utbudet av avtal med utländska lärosäten som
finns inom Linnéuniversitetet. Utlandsstudier görs lämpligen under den sista terminen av
utbildningen, men kan förläggas till andra delar av utbildningen. Planeringen genomförs i
samråd mellan institutionens internationella koordinator och programansvarig.
Perspektiv i utbildningen
Programmet utbildar barnmorskor med beredskap att arbeta i dagens och morgondagens
hälsooch sjukvård i ett samhälle som präglas av ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Resurser som miljöpåverkan har fått en större inverkan genom lagstiftning
och ekonomiska incitament vilket berörs i olika moment under utbildningen. Under
programmets gång diskuteras processer utifrån olika perspektiv som genus, etnicitet och
kulturell tillhörighet, samt hur detta påverkar barnmorskans förhållningssätt till kvinnan,
hennes familj och andra omvärldskontakter. Arbetet som barnmorska innebär ofta
arbete i en mångfacetterad miljö som skall främja jämställdhet och motverka
diskriminering. Det finns en uttalad ambition att studenten under sina studier skall kunna
ta del av olika internationella möten genom bland annat teoretiska studier, möten med
utländska gästföreläsare, lärare och studenter. I det internationella perspektivet
fokuseras särskilt frågor om globalisering och migration.

Kvalitetsutveckling
Utvärdering är ett led i institutionens kvalitetsarbete och görs kontinuerligt. Möjlighet ges
till studenten att delta i kursvärdering efter avslutad kurs. Resultat och förslag till
förändringar skall återföras till studenterna efter varje kurs. Utöver kursvärdering
förekommer återkommande möten mellan programansvarig och studentrepresentanter.
Vid dessa möten diskuteras utbildningens kvalitet och åtgärder för kvalitetsutveckling.
Ansvarig för kursutvecklingen är kursansvarig och programansvarig/studierektor.
Sammanställningar av olika värderingar arkiveras och finns tillgängliga på institutionens
kansli.

Examen
Efter avklarade studier på barnmorskeprogrammet som motsvarar de fordringar som
finns angivna i Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala
examensordningen för Linnéuniversitet kan studenten ansöka om examen. De som
fullföljt Barnmorskeprogrammet, 90hp kan erhålla följande examina:
Barnmorskeexamen
Postgraduate Diploma in Midwifery
Examensbevisen är tvåspråkiga (svenska/engelska). Tillsammans med examensbevisen
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För att utöva barnmorskeyrket krävs legitimation, som efter ansökan utfärdas av
Socialstyrelsen. Förskrivningsrätt av läkemedel i födelsekontrollerande syfte utfärdas
efter ansökan utfärdat av Socialstyrelsen. I barnmorskeprogrammet ingår 90hp i
huvudområdet , vilket ger möjlighet att ansöka om Filosofie magisterexamen inom
huvudområdet Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Master of Science (60 credits)
Main field of study: Reproductive, perinatal and sexual health.
Utdrag ur belastningsregistret kan krävas om arbetsgivarna på VFUplatser begär detta.
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