Barnmorskeprogrammet

Välkommen till Barnmorskeprogrammet, Högskolan i Borås!
Du har valt att utbilda Dig till barnmorska, ett yrke som ger dig många och olika möjligheter
att arbeta för kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa. Barnmorskor arbetar inom flera
verksamhetsområden såsom vård under graviditet och barnafödande, gynekologisk hälsa och
ohälsa, ungdomars och vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa, rådgivning vid
preventivmedel och abortfrågeställningar samt med människor som söker för barnlöshet.
Flexibelt lärande med hjälp av Web verktyget PINGPONG
förutsätter att Du har tillgång till
 internetansluten persondator, webbkamera och mikrofon/headset
 användarkonto till högskolan (ex. ”s091234”, skapas i samband med att du registrerar
dig)
Pingpong heter vår internetbaserade lärplattform och det stödjer Firefox v.1.0 och framåt. För
Internet Explorer finns stöd för v 6.0 och framåt. Pingpong fungerar i alla operativsystem som
kan använda de webbläsare som Pingpong stödjer. Tänk på att du måste skapa ditt
studentkonto/ID och registrera dig på kursen. När Du gjort detta kan Du logga in i
Pingpong via http://pingpong.hb.se och börja bekanta dig med hur det fungerar. På hemsidan
finns även en användarmanual (www.hb.se > Student > Ping Pong). När Du loggat in får du tillgång
till schema, litteraturlistor, kursplaner, studiehandledningar och andra dokument som tillhör
respektive kurs. Du skriver själv ut kopior på publicerat dokument.
Här hittar du info inför dina studier:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se  Student Ny student Steg-för-steg-guide)

Tänk på att Du måste registrera Dig till varje kurs som ingår i programmet innan
respektive kurs startar! Info inför registrering av kurser senare i programmet kommer att
finnas när det blir aktuellt. Är något oklart med registreringen kontakta kurssekreterare
fredrik.ros@hb.se
Kurser i utbildningen
Utbildningen till barnmorska är tre terminers heltidsstudier och inkluderar såväl teoretisk som
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På Högskolans hemsida www.hb.se (Kurs- och
programtorget) kan Du utförligt läsa utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor som gäller
för hela utbildningen. För att söka legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen krävs att
samtliga kurser inklusive examensarbetet är godkända. I utbildningen till Leg. barnmorska
ingår följande kurser;
Profession, teori och metod (7,5 hp)
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa (6 hp)
Det normala barnafödandet (9hp)
Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa (15hp)
Professionellt förhållningsätt och komplicerat barnafödande (7,5 hp)
Förlossningskonst I och II (12 hp, 10,5 hp) (VFU)
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Kvinno- och familjehälsa I och II (12 hp och 10,5 hp) (VFU)
Kursstart höstterminen 2018
Terminen börjar vecka 36 måndagen 3/9 med aktiviteter som ordnas av studentkåren.
Tisdagen den 4/9 är det introduktion till barnmorskeutbildningen. Första termin är till största
delen en teoretisk termin och utbildningen börjar med kursen Profession, teori och metod följt
av Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Vidare under terminen läses Det normala
barnafödandet, Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande och under slutet
av terminen en introduktion till och påbörjan av examensarbetet i kursen Examensarbete i
sexuell och reproduktiv hälsa. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom kurserna
Kvinno- och familjehälsovård I samt Förlossningskonst I startar vårterminen 2019.
Föreläsningar och föreläsningslokaler kommer att finnas angivna på schema (KRONOX) men
kan också ses på monitor i Högskolans huvudentré, VABMO 18H.
Modifierad distansutbildning - egenstudier och studier vid Campus i Borås
Teoretiska kursveckor/tillfällen varvas med veckor av egna studier. Planera första
studieveckan (v 36) i Borås och därefter onsdag 12/9 och torsdag 13/9. Fredag 14/9 är
gemensam forskningsdag för studenter inom barnmorskeprogrammen vid Högskolan i
Skövde och Högskolan i Borås. Forskningsdagen kommer detta år att vara förlagd till
Högskolan i Skövde. Vidare är v 38 en campusförlagd studievecka följt av eget arbete under v
39. Hela eller del av v 40 är också campusförlagd följt av eget arbete under v 41.
V 43 och v 46 i kursen Det normala barnafödandet är helt eller delvis förlagda till campus i
Borås. Delar av v 49 och 51 är också helt eller delvis campusförlagda till lärosätet i Borås.
Reservation för förändringar finns.
Föreläsningar och seminarier vid Campus utgår från att Du har läst rekommenderad litteratur.
För att underlätta Din planering för studiernas genomförande finns en studiehandledning till
respektive kurs att tillgå, se under dokument i PINGPONG.
Den pedagogiska grundsynen utgår från att studenten är aktivt kunskapssökande och delar
med sig av sitt kunskapshämtande inom teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med
övriga kursdeltagare. Utbildningen genomsyras av en didaktisk idé som bygger på reflektion.
Viss undervisning i form av stödföreläsningar skall inspirera och stärka studentens egna
initiativ för lärandeprocessen. Lärarens uppgift är att främja förutsättningar för individuellt
lärande genom att möjliggöra reflektion för fördjupad förståelse. Syftet är att öka studentens
förmåga att vara aktiv, söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, göra självständiga och
kritiska bedömningar samt att formulera och lösa problem.
Den teoretiska utbildningen är en förutsättning för VFU. Det fordrar en nära relation mellan
utbildningens teoretiska del och VFU där studenten tränas att använda sina teoretiska
kunskaper i praxis och där integrering av teori, klinisk utbildning och forskning eftersträvas.
Reflektion används även här som didaktisk idé bland annat genom reflekterande loggbok,
seminarium och handledning.
Ni kommer vid start av utbildningen att delas in i basgrupper som därefter består hela
utbildningen. Arbete i basgrupp används bl.a. vid praktiska övningar, uppföljningar och
seminarier samt vid genomförande av hemuppgifter. Tidigare studenters erfarenhet av
basgruppsarbete är att studenter i basgruppen utgör ett stöd för varandra i inhämtande av
kunskap och fungerar som ett socialt nätverk under utbildningen.
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Tentamina och examinationer
Under hela utbildningen är det viktigt att Du uppmärksammar det första examinationstillfället
som erbjuds. Det beror på att Du inför nästa kurs ska ha uppnått godkänt resultat innan Du
kan fortsätta utbildningen. För att få påbörja VFU krävs betyget godkänd i kurserna:
Profession, teori och metod, Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samt delar av kursen
Det normala barnafödandet.
Skriftliga individuella salstentamina görs vanligtvis på Högskolan i Borås. Ett tips är att vara
ute i god tid! Läs noga och gå igenom Studentcentrums föreskrifter om tider, riktlinjer etc.
som gäller vid tentamen. Du hittar dem på hemsidan genom att klicka på student och därefter
Studentcentrum, studentcentrum@hb.se.
Verksamhetsförlagda studier
Under barnmorskeutbildningen är det sammanlagt 30 veckor VFU och första VFU-perioden
börjar v 4 2019. Var någonstans studenter har möjlighet att göra 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 lova
student VFU på annan ort än vad som regleras i avtal.
Administrativt arbete med fördelning av VFU-platser ska vara klart vecka 40 och sköts av
praktiksamordnare Sofia Zetterlund och Anna Claesson som nås via vfu.vhb@hb.se
Har Du önskemål om förfrågan till 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 osv.
Studier utomlands
Barnmorskeutbildningen har upparbetat samarbete med andra barnmorskeutbildningar i
Europa. Det ger dig möjligheter till att erhålla stipendium för utbytesstudier alltifrån 2 till 12
veckor. Information om utbytesstudier ges i början av utbildningen. För närmare information
kontakta programansvarig eller Yvonne Samuelsson yvonne.samuelsson@hb.se
Studieuppehåll
Ärenden i denna fråga handläggs av studierektor Isabell Fridh isabell.fridh@hb.se.
Vid återupptagande av studier bör Du kontakta henne i mycket god tid eftersom VFU- platser
beställs med cirka ett halvårs framförhållning. Vid studieuppehåll får Du ”köa tillbaka till en
VFU-plats” bland andra studenter som gjort studieuppehåll. Det beror på att VFU-platserna i
första hand ges till studenter under pågående utbildning.
Skydd mot Hepatit B och Mässling
Kontrollera Ditt skydd! Kostnader för vaccinering bekostas av studenten och inte av
Högskolan i Borås.

Vi som arbetar med barnmorskeutbildningen hälsar Dig Välkommen till en intensiv utbildning
och ett fantastiskt yrke!
Borås Maj 2018 Genom Lina Palmér, programansvarig
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