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                     Borås Juni 2020  
 

 
 

Välkommen till Barnmorskeprogrammet, Högskolan i Borås 
 
Introduktionsdag tisdag 1 september kl 09.00 sal E624. Du är välkommen till Borås men 
erbjuds också, på grund av det rådande läget med Covid- 19, att närvara digitalt via Zoom på 
följande länk:  https://hb-se.zoom.us/j/4150556822 
 
Barnmorskeutbildningen innebär tre terminers heltidsstudier och inkluderar såväl teoretisk 
som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen bedrivs på avancerad nivå och 
omfattar 90 hp inom huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Ämnet sexuell och 
reproduktiv hälsa har sin utgångspunkt i vårdvetenskap och ingår i det humanvetenskapliga 
området. Utbildningen leder till en magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa samt en 
yrkesexamen. Efter godkänd utbildning kan barnmorskelegitimation erhållas.  
 
Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås har en unik profil där barnafödande ses som 
en existentiell livshändelse och en fysiologisk process som får betydelse för kvinnan i hennes 
kulturella sammanhang. På liknande sätt förstås andra aspekter inom området så som till 
exempel pubertet och klimakterium. Perspektivet innebär att kvinnans, hennes familjs och 
närståendes unika erfarenheter och upplevelser uppmärksammas och reflekteras.  
 
Höstterminen 2020 består av teoretiska studier och detta kommer i huvudsak att bedrivas på 
distans med ett fåtal träffar på campus.  Undervisning på campus gäller framför allt seminarier 
och workshops på kliniskt träningscentrum (KTC) samt vissa examinationer. För 
distansundervisning använder vi oss av verktyget Zoom. Du behöver därför bekanta dig med 
Zoom innan första kursen startar. Mer information om Zoom finns på  
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/IT-support/Programvaror/Zoom/ 
Termin två och tre består till stora delar av VFU. 
 
Kurser i utbildningen 
På Högskolans hemsida, Kurs- och programtorget:  https://www.hb.se/Student/Mina-
studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/?pageref=168024  kan Du ta del av 
utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor som gäller för hela utbildningen. Här finns 
också en översikt över kursveckor och campusförlagd undervisning. Reservation för 
förändringar i schemat finns, på grund av det osäkra läget vad gäller covid-19. 
 
I utbildningen till barnmorska ingår följande kurser: 
 

• Profession, teori och metod (7,5 hp) 
• Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa (6 hp) 
• Det normala barnafödandet (9 hp) 
• Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa (15 hp) 
• Professionellt förhållningsätt och komplicerat barnafödande (7,5 hp) 
• Förlossningskonst I och II (12 hp, 10,5 hp) (VFU) 
• Kvinno- och familjehälsa I och II (12 hp och 10,5 hp) (VFU) 

 

https://hb-se.zoom.us/j/4150556822
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https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/?pageref=168024


 2 

För att söka legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen krävs att samtliga kurser 
inklusive examensarbetet inom sexuell och reproduktiva hälsa är godkända.  
 
Kursstart höstterminen 2020 
Terminen börjar vecka 36. Förmiddagen tisdag 1/9 är det introduktion till 
barnmorskeutbildningen och på eftermiddagen 1/9 kl 13.00 startar den första kursen 
Profession, teori och metod. Föreläsningar och seminarium i denna kurs kommer att erbjudas 
på distans med eventuellt undantag för 11 september som är en forskningsdag tillsammans 
med barnmorskeutbildningen i Skövde. I nuläget är det ännu inte klart hur denna dag ska 
organiseras. 
Föreläsningar och föreläsningslokaler kommer att finnas angivna på schema 
https://kronox.hb.se/  men kan också ses på monitor i Högskolans huvudentré, VABMO20H.  
 
Pingpong mm 
Pingpong är högskolans internetbaserade lärplattform. Du får tillgång till kursens 
sida/aktivitet i Ping Pong en vecka innan kursstart. När Du loggat in får du tillgång till 
schema, litteraturlistor, kursplaner, studiehandledningar och andra dokument som tillhör 
respektive kurs i programmet.  Tänk på att Du måste skapa ett studentkonto/ID och registrera 
dig inför varje ny kurs. Oklarheter vid registrering var god kontakta 
utbildningsadministratören: a2@hb.se 
  
Här hittar du info inför dina studier:  
https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
 
Verksamhetsförlagda studier  
Under barnmorskeutbildningen är det sammanlagt 30 veckor VFU och första VFU-perioden 
börjar v. 3, 2021. Vid vilken ort studenter har möjlighet att genomföra VFU regleras via avtal 
mellan Högskolan i Borås och Sjukhus samt primärvårdsdistrikt. Varje avdelning/mottagning 
har bara ett visst antal VFU-platser och lottning sker när antalet studenter är fler än antal 
utbildningsplatser på respektive ställe.  
 
Högskolan i Borås har avtal med Sjukhusen i Borås (SÄS), Trollhättan (NÄL), Varberg och 
Halmstad samt barnmorskemottagningar i dess omnejd. Högskolan i Borås kan aldrig 
garantera student VFU på annan ort än vad som regleras i avtal. 
 
Administrativt arbete med fördelning av VFU-platser sköts av VFU-samordnare Sofia 
Zetterlund och Anna Claesson som nås via vfu.vhb@hb.se 
Har Du önskemål om annan utbildningsplats (än Borås, Trollhättan, Halmstad och Varberg) 
tar Du kontakt med Sofia och Anna som kontaktar önskad klinik/mottagning och frågar om 
det är möjligt att tillgodose studentens önskemål. Kvalitetsbedömning av respektive 
praktikplats görs vid det enskilda fallet avseende patientunderlag, handledare mm.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Åsa Larsson  
Universitetslektor,  
Doktor i hälsovetenskaper 
Leg sjuksköterska och barnmorska 
Programansvarig  
Mail: asa.larsson@hb.se  
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