Medicinska fakulteten

VABAR, Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng
Midwifery Education, 90 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
2018-11-21 med ikraftträdande 2018-11-21, att gälla från och med vårterminen
2020.

Programbeskrivning
Utbildningen syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i
dagens och morgondagens arbete inom reproduktiv, perinatal, och sexuell hälsa såväl
i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. Barnmorskans verksamhetsområde i
Sverige omfattar idag kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa under hela hennes
livscykel samt det nyfödda barnet och familjen.
Barnmorskans huvudområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH), vilket
inbegriper medicinsk vetenskap och ett omvårdnads- och folkhälsovetenskapligt
perspektiv innefattande samhälls- och beteendevetenskap. Syntesen av dessa
tvärvetenskapliga kunskaper utgör barnmorskans unika kunskaps- och
kompetensområde. Inom detta huvudområde genereras ny kunskap och utvecklas nya
teorier. Programmets profil speglas av den lokala forskningsprofilen, som fokuserar på
kvinnans och hennes familjs delaktighet i vård och beslutsfattande.
Barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery) uppnås efter fullgjorda
kursfordringar på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 90 hp. En veckas
heltidsstudier motsvarar 1,5 hp. Av utbildningens 90 hp omfattar 45 hp
verksamhetsförlagd utbildning. Huvudområdet reproduktiv perinatal och sexuell hälsa
tillhör det medicinska vetenskapsområdet. Inom utbildningen på avancerad nivå sker
en kunskapsprogression från normala till komplicerade förlopp. Utbildningen ligger till
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grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Utbildningen leder också till
kompetens för erhållande av förskrivningsrätt för antikonceptionsmedel.
För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
15 hp.
Svensk barnmorskeutbildning skall dessutom enligt beslut följa EES-avtalets direktiv
angående barnmorskans yrkesberättigande (2005/36/EG) för ömsesidigt erkännande
av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater.
Barnmorskan skall följa Etisk kod för barnmorskor i Sverige (1995) och International
Code of Ethics for Midwives (1993, reviderad 1999)
Barnmorskeprogrammet följer ICM:s (International Confederation of Midwives)
internationella definition av barnmorska (Core Document) (ICM, 2011) vilket också
innefattar ICM Global Standards for Midwifery.

Core Document
ICM International Definition of the Midwife
A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education
programme that is duly recognized in the country where it is located and that is based
on the ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the framework of
the ICM Global Standards for Midwifery Education; who has acquired the requisite
qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use
the title ‘midwife’; and who demonstrates competency in the practice of midwifery.
Scope of Practice:
The midwife is recognized as a responsible and accountable professional who works
in partnership with women to give the necessary support, care and advice during
pregnancy, labour and the postpartum period, to conduct births on the midwife´s
own responsibility and to provide care for the newborn and the infant. This care
includes preventative measures, the promotion of normal birth, the detection of
appropriate assistance and the carrying out of emergency measures.
The midwife has an important task in health counseling and education, not only for
the woman, but also within the family and the community. This work should involve
antenatal education and preparation for parenthood and may extend to women´s
health, sexual or reproductive health and child care.
A midwife may practice in any setting including the home, community, hospitals,
clinics or health units.
Revised and adopted by ICM Council June 15, 2011. Due for review 2017

Mål
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för behörighet som barnmorska (högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare
ändringar):
För magisterexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs enligt
högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar).

Kunskap och förståelse
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För barnmorskeexamen skall studenten
●

●

●

●

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

För magisterexamen skall studenten
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av
området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen skall studenten
●

●

●

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.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i
dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten
●
●

visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
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●

●

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.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För barnmorskeexamen och magisterexamen skall studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15
högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål
För barnmorskeexamen skall studenten också
Kunskap och förståelse
●
●

visa kunskap om barnmorskans profession samt teorier inom ’Midwifery’, och
visa kunskap om genusperspektiv samt kvinnors livsvillkor.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen skall studenten också
●

●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

visa fördjupad förmåga att ge information, rådgivning och samtalsstöd i dialog
med kvinnan och hennes partner inom hela området reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa,
visa handlingsberedskap och problemlösningsförmåga inom hela området
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
vårda kvinnor med gynekologiska sjukdomstillstånd,
visa kompetens att förskriva och administrera preventivmedel,
självständigt handlägga normal graviditet, förlossning och eftervård inklusive
amning,
vårda det friska eller det sjuka nyfödda barnet,
vårda kvinnor med komplicerad graviditet, förlossning och eftervård samt vid
akuta situationer påbörja adekvat behandling,
använda medicinsk teknik inom området,
utifrån kvinnans och hennes familjs behov systematiskt leda, prioritera, fördela
och samordna vårdarbetet,
följa, initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete,
medverka i utbildning och undervisning samt handleda studerande och
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●
●

medarbetare,
samverka i vårdkedjan mellan olika yrkesgrupper, och
visa förmåga att dokumentera enligt gällande bestämmelser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten också
ha fördjupad förmåga till konflikthantering och problemlösning,
beakta kvinnans och närståendes behov, kunskaper och önskemål,
● tillämpa forskningsetiska traditioner,
● genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på kvinnan och hennes partner,
och
● visa fördjupad förmåga till samarbete och kommunikation, både inom
arbetsgruppen och med kvinnan och närstående.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen skall studenterna ha övervakat 100
kvinnor på förlossningsavdelning samt under handledning biträtt vid 50 förlossningar.
Studenten skall också under överinseende av barnmorska med förskrivningsrätt för
läkemedel i födelsekontrollerande syfte, under minst 30 timmar under den sista
terminen, ha genomgått adekvat verksamhetsförlagd utbildning (SOSFS 1996:21).
●
●

Kursuppgifter
Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och
familjeplanering, 9 hp
Kvinno- och mödrahälsovård (verksamhetsförlagd utbildning), 6 hp
Gynekologisk hälsa och ohälsa, 4,5 hp
Förlossningsvård, postnatal och neonatal vård, 7,5 hp
Förlossning (verksamhetsförlagd utbildning), 9 hp
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 9 hp
Tillämpad förlossningsvård, postnatal och neonatal vård (verksamhetsförlagd
utbildning),
12 hp
Kvinno- och mödrahälsovård, familjeplanering samt ungdomsmottagning
(verksamhetsförlagd utbildning), 9 hp
Förlossningsvård med fokus på komplicerad förlossning (verksamhetsförlagd
utbildning), 9 hp
Självständigt arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (examensarbete), 15
hp
Se bilaga Kursöversikt barnmorskeprogram VABAR.

Examen
Examensbenämningar
Barnmorskeexamen
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Postgraduate Diploma in Midwifery
Medicine magisterexamen
Huvudområde: Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Degree of Master of Medical Science (60 credits)
Major: Reproductive, Perinatal and Sexual Health

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
●

●

●

Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp
inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för
grundläggande behörighet på grundnivå
Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Övrigt
Pedagogisk grundsyn och arbetsformer
Teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning integreras på ett sätt som ställer krav på
eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och ett aktivt
kunskapssökande. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med de kurs- och
ämnesansvariga lärarna systematisk utvärdering och bedriver gemensam
kvalitetsutveckling. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet.
Internationalisering och internationell kommunikation belyses genomgående i
kurserna. Utbytesprogram för studier utomlands kan organiseras inom utbildningens
ram.
Vägledning i yrkesrollen, även benämnd omvårdnadshandledning, är obligatorisk och
pågår fortlöpande under utbildningen. Situationer inom vården som studenterna
själva har upplevt ställs i fokus och utgör utgångspunkt för vägledningen.
Grupprocessen syftar till att främja studenternas självkännedom och förmåga till
inlevelse.

Ideologiska utgångspunkter
Barnafödande är en naturlig process. Födandet är en unik händelse i en människas liv.
Barnmorskor skall sträva efter kontinuitet för att bibehålla en säker vård för mor och
barn och samtidigt förebygga onödiga interventioner.
Barnmorskor skall etablera en god relation till kvinnan och hennes familj, se kvinnan i
ett holistiskt perspektiv och ta hänsyn till fysiska, psykiska, social, kulturella och
känslomässiga faktorer.
Barnmorskor skall bevaka och bevarar kvinnans rätt till informerat val och stödja
kvinnan och hennes familj i rätten till autonomi.
Barnmorskor skall uppmuntra blivande och nyblivna föräldrar att vara delaktiga i
vårdens planering.
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Barnmorskor skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. I sin
yrkesverksamhet skall barnmorskan arbeta för och visa solidaritet med kvinnor ur ett
globalt och mångkulturellt perspektiv samt visa respekt för individen genom ett etiskt
förhållningssätt.
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Barnmorskeprogrammet - kursöversikt
T1

Introduktion till
reproduktiv,
perinatal och
sexuell hälsa med
fokus på
graviditet och
familjeplanering
9 hp

Självständigt
arbete inom
RPSH
1,5 hp
(av 15 hp)

Kvinno- och
mödrahälsovård (VFU)
6 hp

Gynekologisk
hälsa och
ohälsa
4,5 hp

T2

Förlossning
(VFU) 9 hp

Reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa (RPSH)
9 hp

Tillämpad förlossningsvård, postnatal
och neonatal vård (VFU)
12 hp

T3

Kvinno- och
mödrahälsovård,
familjeplanering
samt ungdomsmottagning
(VFU)
9 hp

Förlossningsvård med
fokus på komplicerad
förlossning (VFU)
9 hp

Självständigt arbete inom reproduktiv
perinatal och sexuell hälsa (examensarbete)
12 hp (av 15) hp

Självständigt
arbete inom
RPSH
1,5 hp
(av 15 hp)

Förlossningsvård, postnatal
och neonatal
vård
7,5 hp

