SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA

Barnmorskeprogrammet
90 HÖGSKOLEPOÄNG
REGULJÄR UTBILDNING
CAMPUS
HELFART
UTBILDNINGSBESKRIVNING
Barnmorskans arbetsfält innefattar hälsofrämjande arbete, att handlägga förloppet
och stödja kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och eftervård.
Barnmorskor arbetar även inom gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid
mottagningar för barnlöshet och preventivmedelsrådgivning.
Barnmorskeyrket är självständigt och innebär höga krav på kompetens för att bedriva en säker och trygg vård. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska
avsnitt med fokus på det okomplicerade förloppet men även om handläggning av
komplikationer utifrån barnmorskans ansvarsområde.
Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste åren är barnmorskornas arbetsmarknad stor och arbetslösheten är mycket låg. Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmaste tioårsperioden. Det ökade rekryteringsbehovet beror framför allt på mycket stora pensionsavgångar under de närmaste
åren, men också på att antalet födslar förväntas öka, speciellt i storstadsregionerna.

Barnmorskeprogrammet
90 högskolepoäng
Kurser
Termin 1
Reproduktionsorganens anatomi och fysiologi 7,5 hp
Okomplicerad graviditet och förlossning 7,5 hp
Puerperium, amning och neonatalvård 7,5 hp
Gynekologi, infertilitet, andrologi och antikonception 7,5 hp
Termin 2
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossning och eftervård I 16,5 hp
Självständigt arbete -Magisteruppsats 13,5 hp
Termin 3
Komplicerad graviditet och förlossning 4,5 hp
VFU Förlossning och eftervård II 12 hp
Mödrahälsovård och föräldraförberedelse 12 hp
Examination magisteruppsats 1,5 hp
Examen
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap
Utbildningens omfattning
Programmet är campusbaserat och bedrivs på helfart med antagning en gång per år. De teoretiska kurserna
består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt färdighetsträningar och simuleringar. Både skriftliga
teoretiska tentamina och kliniska, praktiska examinationer förekommer. Utbildningen består till hälften av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med placering på förlossningskliniker och barnmorskemottagningar
inom SLL.
Behörighet
• Grundläggande behörighet för högskolestudier
• Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
• Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120p) och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap/
medicinsk vetenskap
• Minst ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska
Mer information
Se www.shh.se/utbildningar eller kontakta
studievagledning@shh.se, studievägledare för frågor
om behörighet och antagning
Sofia Zwedberg, programansvarig
sofia.zwedberg@shh.se
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