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Program / huvudområde: Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa 
Examen: Yrkesexamen och magisterexamen 
Antal nybörjarplatser per år: 30 fördelat på två studieorter (inget överintag), 20 av 
platserna ligger i Region Östergötland och 10 är decentraliserade till Region 
Jönköpings län sedan vårterminen 2015. Intag sker 1 gång per år och from. ht 2018 
tillämpas höstintag  
 
 
Författare  
Birgitta Salomonsson, universitetsadjunkt, institutionen hälsa, medicin och vård 
(HMV), avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa 
 
Siw Alehagen, bitr. programansvarig, ämnesföreträdare, bitr. professor, HMV, 
avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa 
 
Granskning av rapporten 
Johan Lundgren, avdelningschef, HMV, avdelning omvårdnad och reproduktiv 
hälsa  
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Sammanfattande beskrivning av programmet/huvudområdet/kursen: 

Barnmorskeprogrammet ges på avancerad nivå och syftar till att förbereda för 
legitimation som barnmorska. Barnmorskans yrkesutövning är hälsofrämjande, 
förebyggande och/eller behandlande. Barnmorskan arbetar inom området 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Arbetet ska oavsett verksamhetsområde 
och vårdform präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar 
(lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer. En patient ska ges sakkunnig 
och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas 
omtanke och respekt. Barnmorskan verkar genom sitt arbete för jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt för solidaritet och respekt för individen. 
Barnmorskan värnar särskilt om kvinnan och hennes barn kopplat till deras 
livsvillkor i samhället.  
 
Programmet omfattar tre terminers helfartsstudier fördelat på sju kurser. Totalt 
omfattar programmet 90 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) utgör 43,5 hp. Barnmorskeprogrammets huvudområde är reproduktiv, 
perinatal och sexuell hälsa (RPSH) och omfattar 60 hp. Medicinsk vetenskap 
omfattar 30 hp. Ämnesområdena integreras i varje kurs. 
 
Förkunskapskraven är legitimation som sjuksköterska med kandidatexamen och 
med klinisk erfarenhet av minst ett års heltidstjänstgöring som sjuksköterska. Om 
kandidatexamen saknas krävs kunskaper i vetenskaplig metod motsvarande femton 
högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete som sjuksköterska. 
Utbildningen leder till en eller två examina: barnmorskeexamen (en yrkesexamen) 
och beroende på nivå av självständigt arbete kan leda till en magisterexamen i 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.  
 
Barnmorskeprogrammet genomförs såsom övriga program vid Medicinska 
Fakulteten med problembaserat lärande som pedagogisk profil.  
 
Länk till aktuell utbildningsplan:  
https://www.student.liu.se/program/barnmorskeprogrammet/utbplan/1.69543
1/p89UtbildningsplanBarnmorskeprogrammet.pdf  
 
 
 
  

https://www.student.liu.se/program/barnmorskeprogrammet/utbplan/1.695431/p89UtbildningsplanBarnmorskeprogrammet.pdf
https://www.student.liu.se/program/barnmorskeprogrammet/utbplan/1.695431/p89UtbildningsplanBarnmorskeprogrammet.pdf
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Riktlinjer för rapporten 
Omfattning ca 25-30 sidor exklusive bilagor. 
 
Redovisa nyckeltal från den senaste femårsperioden. Om lämpligt kan nyckeltal 
även redovisas och analyseras integrerat under annan rubrik.  

 
Nyckeltal   
LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem: 
Söksiffror: 

- Antal förstahandssökande  
Genomströmning:  
           - Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
           - Tid till examen  
Data redovisas uppdelat på män och kvinnor. 
 
Resultat och analys av data från kursutvärderingssystemet samt från 
studentundersökningen kommenteras. 
 
Fakultetsspecifika nyckeltal 
Varje fakultet beslutar om och vilka specifika nyckeltal som ska användas.   
 
Några nyckeltal i korthet  
 
Antal förstahandssökande   
Barnmorskeprogrammet vid Liu har de senaste åren haft en relativt hög andel 
studenter som sökt programmet i 1:a hand/per plats.  Vårterminen 2018 var 
förstahandssökande per plats 2,6 i Linköping och i Jönköping var motsvarande 
siffra 2,7 sökande/plats. Medianen för barnmorskeprogrammet motsvarar 
medianen för Medicinska fakultetens grundutbildningar. 
 
Andelen förstahandssökande har tidigare varierat men de senaste åren har 
söktrycket varit stabilt. Barnmorskeprogrammet attraherade vårterminen 2018 
ca 15 % av den nationella poolen av förstahandssökande studenter. Detta 
innebär tredje plats av de sju lärosäten som hade antagning till 
barnmorskeprogrammet denna termin. 
  
 
 
Antagna studenter uppdelat i åldersgrupper  
Medelåldern när studenterna antas är 30,8 år med en spridning på 24-46 år. 
Ett fåtal studenter är äldre än 40 år när de antas till utbildningen.    
Antal studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något under åren.   
Medelvärdet av genomströmningen av antagna studenter i varje årskull varierar och 
var vårterminen vt 13- vt 16, 6 månader efter examen 78%: Inom 1 år var den 84%.  
Motsvarande genomströmning för 2017 var 80, 8% för såväl 6 månader som 1 år 
(Bilaga 1:Figur 1; Tabell 1 a-b). 
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Utbildningen är 1,5 års heltidsstudier, men brytpunkten 2,0 år är satt utifrån att 
registreringen av poäng i LADOK mestadels sker efter brytpunkten 1,5 år (figur 1). I 
snitt producerar studenterna på programmet ca 28 hp per termin när det fördelas 
på antalet registrerade studenter i kursen. Poängproduktionen per termin varierar 
mellan 27-30 hp för aktiva studenter på programmet, siffrorna baseras på 113 
studenter (Bilaga 2: Fig. 2 a-b). 
 
 
I studentundersökningen för barnmorskeprogrammet från 2017 skattar 86 % av 
studenterna prestationskraven i studierna som ”utmanande på ett positivt sätt”, att 
det är ”svårt men stimulerande och lagom utmanande” samt att de ”klarar av 
studierna utan några svårigheter”. Arbetsformer som programmet erbjuder skattas 
av studenterna till 3,6 på en femgradig skala (genomsnittet vid Medicinska 
fakulteten är 3,5). Tydligheten på de krav som ställs på studenterna under 
studietiden skattas till 3,1. Stämningen på utbildningen skattas till 3,7. På frågan om 
de skulle rekommendera utbildning på LiU till andra skattas till 4,0.Utbildningen 
relevans för det framtida yrkeslivet skattas till 4,1. 
 

Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund:  
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande).  

- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

- Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

 

 
 
 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
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Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 

som kan utvecklas ytterligare. 

 

Programmets struktur och innehåll 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde 2013 en granskning där 
barnmorskeprogrammet vid LiU bedömdes hålla god kvalitet gällande både 
yrkesexamen och magisterexamen.  

 
Medicinska fakulteten beslöt i augusti 2016 om en reviderad utbildningsplan.  
Den tillkom för att möta ökade kompetenskrav inom hälso-och sjukvården samt för 
att LiU antagit ett nytt huvudområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 
(RPSH).  
 
På övergripande nivå är det huvudsakliga innehållet på barnmorskeprogrammets 
första termin en introduktion till kvinnors hälsa ur ett helhetsperspektiv med fokus 
på reproduktion och sexualitet. I denna termin fokuseras även graviditet, 
förlossning och barnsängstid utifrån ett normalt förlopp. Barnmorskans 
professionella ansvar och arbete är centralt. 
 
I andra terminen fokuseras komplicerad graviditet och barnsängstid med betoning 
på avvikelser ur medicinskt, fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Handläggning 
av avvikande förlopp såväl som akuta situationer som kan drabba 
kvinnan/fostret/barnet ingår. Barnmorskans preventiva och pedagogiska ansvar 
innefattande bl.a. antikonception, hälsoupplysning, stöd i föräldraskap samt 
undervisning är centralt. I denna termin påbörjar studenterna det självständiga 
fördjupningsarbetet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa för 
magisterexamen alternativ yrkesexamen.  
 
Under den tredje terminen sker en fördjupning där barnmorskans självständiga roll 
i det kliniska arbetet inom förlossningsvård vid såväl normal förlossning som i 
komplexa situationer, är central. Barnmorskans ledande och vårdutvecklande roll 
fokuseras. Förbättringskunskap och evidens är centralt.  Dessutom fokuseras 
reproduktiv och sexuell ohälsa innehållande bl.a. patofysiologi och vård vid 
gynekologiska symtom och sjukdomstillstånd.  Sexuella dysfunktioner är en del av 
kursen.  Det självständiga fördjupningsarbetet avslutas (Tabell 2).   
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Tabell 2 Översikt av barnmorskeprogrammets struktur och kurser 
 
Termin 

1 
Kurs 

8BAA31 
Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp 

Kvinnors hälsa och livsvillkor på global och nationell nivå, reproduktiv och sexuell 
hälsa, anatomi, fysiologi och endokrinologi inom sexualitet och reproduktion, 
sexualitet med fokus på könsidentitet och genus, sexuell läggning, samlevnad och 
samtal. Gynekologisk undersökning. Kärnkompetenser, föreskrifter och regelverk. 
Vetenskapliga teorier och modeller, forskningsetik. 

 Kurs 
8BAA32 

Normalt barnafödande, 22,5 hp 
Normal graviditet, normal förlossning och normal barnsängstid ur ett socialt, 
fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Anatomi och fysiologi. Övervakning 
och undersökningsmetoder under graviditet, förlossning och barnsängstid. 
Smärthantering/lindring inkl. farmakologi.  Handläggning av utdrivnings- och 
efterbördsskede. Omhändertagande av det nyfödda friska barnet. Amning. 

VFU 40 dagar 

Termin 
2 

Kurs 
8BAA33 

Komplicerat barnafödande, 12 hp 
Medicinska komplikationer, patofysiologi och avvikelser under graviditet, förlossning 
och barnsängstid. Akuta tillstånd under förlossningens förlopp.  Flerbörd, 
sätesförlossning och obstetriska operationer. Omhändertagande av nyfödda sjuka 
barn och neonatal HLR. Psykisk ohälsa och förlossningsrädsla.   

VFU 20 dagar 

 Kurs 
8BAA34 

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 hp 
Familjeplanering och antikonception; farmakologi, förskrivning av preventivmedel. 
Abort. Gynekologisk provtagning, screening och hälsoupplysning.  Riskgraviditeter. 
Medicinsk pedagogik, stöd i föräldraskap. Promotion och prevention. 

VFU 20 dagar 

Termin 
3 

Kurs 
8BAA35 

Reproduktiv och sexuell ohälsa, 6 hp 
Sexuell och gynekologisk ohälsa som patofysiologi, hormonella rubbningar, 
blödningsrubbningar, benigna och maligna tumörer, urininkontinens och prolaps. 
Infertilitet och assisterad befruktning. Gynekologiska infektioner och sexuellt 
överförbara infektioner. Klimakteriet och postmenopaus. Könsstympning.  Sexuella 
dysfunktioner. 

VFU 8 dagar 

 Kurs 
8BAA36 

Fördjupning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 24 hp 
Evidensbaserad vård, forskning och utveckling, förbättringskunskap, ledarskap, 
förlossningsoperationer, elektronisk fosterövervakning, perinatal död, sex och 
samlevnadsundervisning 

VFU 28 dagar 

 Kurs 
8BAA22 
 

Självständigt arbete inom sexuell, reproduktiv och sexuell hälsa 
(magisterexamen,) 15hp 

(termin 2: 6 hp, termin 3: 9 hp) 

 Kurs 
8BAA21 

 

Självständigt arbete inom sexuell, reproduktiv och sexuell hälsa 
(yrkesexamen), 15hp 

 (termin 2: 6 hp, termin 3: 9 hp) 
Denna kurs är inte inlagd i matrisen då ingen student hittills valt kursen. 
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Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande).  

 
De nationella målen, lokala målen samt lärandemålen för barnmorskeprogrammets 
kurser finns beskrivna i en översiktsmatris (Bilaga 3) I matrisen framgår att det 
finns överenstämmelse mellan de nationella målen och kursernas lärandemål för 
yrkes- och magisterexamen tillika lärandeaktiviteter och examination i 
programmet.  

 
Samtliga nationella mål kan brytas ner och matchas mot lärandemålen i 
programmets kurser (Bilaga 3) Variationen i hur många lärandemål de nationella 
målen matchas mot beror på hur omfattande de nationella målen är. Det är inte 
klara skiljelinjer mellan de nationella målen riktade mot yrkes- respektive 
magisterexamen då dessa båda examina är välintegrerade och nära 
sammankopplade inom barnmorskans profession och därmed också under 
utbildningen.  

 
I de nationella målen för barnmorskeprogrammet finns totalt 22 mål, 13 av dessa 
mål är för yrkesexamen och 9 mål för magisterexamen. Därtill tillkommer 6 lokala 
mål för Medicinska fakulteten. Varje nationellt mål inom yrkesexamen är matchat 
mot 1-37 av programmets lärandemål. Matchningen gällande lokala målen och 
yrkesexamen är 1-9. Motsvarande siffra för de nationella målen för magisterexamen 
är 2-18. Denna matchning illustreras i Bilaga 3.  Exempelvis det nationella målet 
”Visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och 
sexuell hälsa” (målområdet kunskap och förståelse) relaterar till 37 av programmets 
lärandemål. Samtliga kurser bidrar med lärandemål till detta nationella mål. Det 
nationella målet ”Visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med 
patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån 
patientens behov och förutsättningar” (målområdet färdighet och förmåga) 
relaterar till 11 lärandemål. Det nationella målet ” Visa förmåga till ett professionellt 
förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående (målområdet 
värderingsförmåga och förhållningssätt) återfinns i 10 av programmets lärandemål.  
 

 
 
Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 
 
Mellan kurserna i programmet finns en progression, då de bygger på varandra och 
ger en kontinuerlig fördjupning och ökad komplexitet. Exempel på detta är att 
kurserna i termin 1: Reproduktiv och sexuell hälsa samt Normalt barnafödande ger 
en grund för kurserna i termin 2: Komplicerat barnafödande och Prevention inom 
Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa. Progressionen byggs vidare i den 
avslutande tredje terminen med kurserna: Reproduktiv och sexuell ohälsa samt 
Fördjupning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Baserat på målen i dessa 
kurser sker också en progression inom VFU. Lärandemålen i samtliga kurser 
baseras på ett systematiskt arbete med progression av innehållet. Blooms taxonomi 
har använts för att tydliggöra och beskriva kunskapsnivå och progress. 
Lärandemålen motsvarar nivån för betyget godkänt.   
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För att säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper för att gå vidare i 
utbildningen tillämpas behörighetskrav mellan de olika terminerna vilket medför 
att terminerna endast kan genomföras i turordning.  
 
I programmet används studentcentrerade och varierade läraktiviteter anpassade till 
kursernas mål och examinationsform där innehåll och grad av komplexitet, dvs 
progression, i examinationsuppgiften är relaterad till kunskapsformen i 
lärandemålet. Lärandemålen i utbildningen examineras fortlöpande individuellt 
med varierade examinationsformer.  
 
Progressionen kan ses genom olika läraktiviteter. Ett exempel på detta är 
basgruppsarbete. I första terminen finns en basgruppshandledare närvarande vid 
majoriteten av basgruppsträffarna för att guida och stödja lärprocessen.  I 
efterföljande terminer sker succesivt en övergång från handledarledda till 
studentledda basgrupper då handledaren ger stöd och guidning via den 
webbaserade samarbetsplattformen Lisam. Detta visar på progression i 
basgruppsgruppsarbetet och studenternas självständiga lärande.   

 
Olika examinationsformer visar även på progression. Detta sker genom tillämpning 
av olika examinationer som skriftlig – praktisk - muntlig examination samt 
seminarieform.  I programmets två första terminer ges skriftlig salstentamen i form 
av Modified Essay Questions (MEQ). Denna examination baseras på kliniska 
situationer som problematiseras och analyseras relaterat till kursernas mål vilket i 
sig innebär progression. I termin 3 och kursen, Fördjupning inom reproduktiv, 
perinatal och sexuell hälsa sker examinationen med hjälp av Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE) vilket kräver en högre grad av fördjupad kunskap och 
kompetens. 
 
Ytterligare exempel på progression är att studenten ska ge och ta emot 
återkoppling, att kritiskt granska ett arbete genom peer review och att ge 
konstruktiv kritik. Detta tillämpas bland annat i terminens tredje termin gällande 
kursen om Reproduktiv och sexuell ohälsa samt gällande respondents- och 
opponentskap av självständigt examensarbete. 
 
 
 
Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 
 
Att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination är ett förbättringsarbete som ständigt pågår. 
I detta arbete är dialogen med studenterna centralt.  
 
I programmet används tre dokument, utbildningsplan, kursplan och 
studiehandledning, som för studenterna skall tydliggöra kopplingen mellan 
lärandemål, läraktiviteter och examination. Kursplaner har granskats utifrån 
innehåll, formuleringar och formalia i Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK) 
vid Medicinska fakulteten samt därefter granskats och beslutats av 
utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. I 
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studiehandledningar tydliggörs kursens obligatoriska och lärstödjande moment och 
innehåll samt regelverk som examinationer. De obligatoriska momenten 
specificeras utifrån upplägg, tidsram samt bedömningskriterier för att förtydliga 
kravnivå samt underlätta för studenten att planera sina studier.   
 
Återkommande kursdialoger är ett viktigt forum där kopplingen mellan 
examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination diskuteras.  

 
 

Analys och utvecklingsområden för aspekten måluppfyllelse  
 
Innehållet i utbildningen är väl förankrat till evidensbaserad kunskap samt till 
förändringar inom hälso-och sjukvården. Kontinuerligt bedöms att de nationella 
examensmålen uppnås på ett tillfredsställande sätt genom programmets 
lärandemål. Det är viktigt att fortlöpande granska varje nationellt mål i relation till 
kursernas lärandemål som bedömts matcha det aktuella målet för att garantera att 
hela målet examineras inom aktuell kunskapsform för att undvika 
dubbelexaminering där detta inte anses skäligt. 
 
Den aktuella utbildningsplanen med kursplaner har använts i två årskullar av 
studenter. Förbättringsmöjligheter har identifierats gällande innehållet i VFU såväl 
som i teori. Ett exempel på detta är att säkerställa att neonatalvård genomförs i 
VFU.  
 
För att ytterligare synliggöra relationen mellan lärandemål, läraktiviteter och 
examination för studenterna planeras en modifierad version av den matris som 
tagits fram till denna kvalitetsrapport (Bilaga 3) Exempel kan vara att relatera 
kursmål till scenarier i basgruppsarbetet vilket kan medverka till att tydliggöra 
kopplingen mellan till kursmålen. Vilket är av värde när antalet studentledda 
basgrupper ökar. Matrisen ska publiceras i det kursspecifika rummet på Lisam.  
 

 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder:  
Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationsformerna.  
Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad 
studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 
sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 
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- Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns 
och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, 
särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning.  

  
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 

 
 
Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen? 
 
Den pedagogiska profilen som används vid barnmorskeprogrammet, såväl som vid 
övriga program vid Medicinska fakulteten, är problembaserat lärande (PBL). Den 
innebär en gemensam problembaserad och studentcentrerad ansats för 
undervisning och lärande. PBL stödjer och stimulerar studenternas utveckling av 
professionell kompetens, självständighet, samarbetsförmåga, 
problemlösningsförmåga samt kritiskt förhållningssätt. Förmågan att identifiera 
behov av ytterligare kunskap samt träna på att muntligt diskutera och argumentera 
är i fokus i PBL, vilket också är viktiga förmågor i det kommande arbetslivet. Se 
Problembaserat lärande - Vision, Värdegrund och Verktyg 
https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-
verksamhet/hogerartikel/1.689141/PBL_VIsion_Varden_Verktyg.pdf 

 
Erfarenheten är att majoriteten som påbörjar barnmorskeprogrammet vid LiU har 
erfarenhet av PBL från sin grundutbildning till sjuksköterskor. Studenterna får en 
introduktion till det problembaserade arbetssättet första veckan. Innan 
introduktionen rekommenderas de att se en informationsfilm gjord av studenter vid 
LiU samt att läsa en skriven guide som är utformat som stöd för att studenterna ska 
kunna ta en aktiv roll tidigt i utbildningen. Från första terminen integreras teori 
med praktisk färdighet och VFU och på så sätt får studenterna en inblick i den 
kommande professionen.  
 
En stor variation på läraktiviteter erbjuds. Det utgörs av arbete i basgrupp, 
föreläsningar, seminarier, workshops, och färdighetsträning mm. Arbetet i 
basgrupp (ca 8–10 studenter) är centralt och innebär att studenterna 
återkommande lär tillsammans i dialog och samarbete under handledning. 
Gruppens kunskaper och erfarenheter använder studenterna till att gemensamt 
formulera frågor och inlärningsmål. Ett scenario som är verklighetsnära är 
utgångspunkten för basgruppsarbetet och är anpassat till kursens innehåll och mål. 
Studenten får ta ansvar för sitt eget lärande genom att inhämta kunskap, analysera 
och bearbeta scenarier enligt en problembearbetningsprocess.  Generiska 
färdigheter som kommunikation, samarbete och ledarskap tränas naturligt i 
basgruppen när studenterna diskuterar och arbetar tillsammans.  

https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-verksamhet/hogerartikel/1.689141/PBL_VIsion_Varden_Verktyg.pdf
https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-verksamhet/hogerartikel/1.689141/PBL_VIsion_Varden_Verktyg.pdf
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Ett flertal föreläsningar är inspelade vilket är en styrka då det möjliggör för 
studenten att återkomma till och bearbeta olika områden vid upprepade tillfällen. 
En ytterligare styrka med detta är att studenten kan välja tid och plats som är 
optimalt för den enskilda studenten.  

 
Reflektion och utvärdering ses som nödvändigt för lärande och ingår i 
läraktiviteterna och kan ses som en resurs och kompetens för det livslånga lärandet. 
Ett exempel på aktivitet som främjar reflektion är individuellt basgruppsunderlag 
(IBU) används inför varje basgruppsmöte. IBU är en skriftlig sammanfattning och 
reflektion av den egna kunskapsinhämtningen och lärandet inför kommande 
diskussioner i basgruppen. Det är ett verktyg för att stödja utvecklingen av 
studentens aktiva förhållningssätt till lärandet och förmågan till skriftlig och 
muntlig reflektion. Reflektion och utvärdering är också centralt gällande VFU då 
studenterna innan de påbörjar en VFU-period skriver en individuell lärandeplan 
(ILP). I samband med mittbedömning och slutvärdering av en VFU-period 
reflekterar och utvärderar studenten tillsammans med handledare och 
kontaktlärare över måluppfyllelse. 
 
 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 
 
Barnmorskeprogrammet vid LiU ges på helfart och för att möjliggöra för studenten 
att aktivt söka kunskap schemaläggs bara ca 15-17 timmar i veckan. Därutöver ska 
studenten använda tid till eget kunskapssökande och lärande.  

  
ILP är ett verktyg som används för studentens självständiga lärprocess vid 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Som stöd för den professionella utvecklingen 
utformar studenten en ILP inför varje VFU-period.  

 
Teori ligger till grund för den praktiska tillämpningen och en kontinuerlig reflektion 
kring förhållandet dem emellan krävs. Avsikten med ILP är att på ett strukturerat 
sätt underlätta arbetet med att skapa strategier för hur kursens mål kan uppnås 
samt tydliggöra studentens eget ansvar för inflytande över sitt lärande. 
Kontaktlärare och VFU- handledare får möjlighet att följa och stödja studenten i 
lärandeprocessen utifrån ILP och gemensamma diskussioner.  

 
I Medicinska fakultetens profil är folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och 
hälsofrämjande arbete centrala begrepp. Betoning och fokus på hälsa finns med i 
alla utbildningarnas lärandemål, vilket avspeglar sig i studenternas egna mål och 
problembearbetningar. I barnmorskeprogrammet huvudområde är dessa områden 
centrala och finns i samtliga kurser. Ett exempel är kursen ”Prevention inom 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa”.  
 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 
 
Lisam är den interaktiva lärplattformen som används för kursadministration, 
samarbete och kommunikation mellan lärare och studenter.  Det finns ett 
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gemensamt rum där programmets gemensamma dokument finns tillgängliga. Varje 
termin har ett specifikt kursrum vilket underlättar kommunikation och gör att 
studenterna kan ta del av allt som ligger där när de vill. Där läggs kursdokument 
och material upp och en samarbetsyta finns där studenterna själva kan ladda upp 
dokument. En översikt över respektive termin finns tillgänglig på Lisam vilket 
underlättar för studentens långsiktiga planering av sina studier. För 
barnmorskeprogrammet och specialistprogrammen för sjuksköterskor finns ett 
gemensamt forum på Lisam med information gällande t.ex. studievägledning och 
protokoll från Programutskott. 
 
Lärandemål för respektive termin finns i terminernas aktuella kursplaner som finns 
tillgängliga på Lisam och är ett av de styrdokument studenten uppmanas att läsa för 
att planera sitt lärande.  
 
Studiehandledningen uppdateras varje termin, och är ett komplement till 
kursplanen. Kursens innehåll och arbetsformer finns beskrivna i 
studiehandledningen. Den redogör för obligatoriska examinerande uppgifterna och 
anger bedömningskriterier som underlag för godkänt. Studiehandledningen skapar 
möjlighet för studenterna att ta en aktiv roll i sin lärprocess och planera sina 
studier.  I studiehandledningen beskrivs de lärstödjande och examinerande 
momenten, dess bedömningskriterier och inlämningstider för skriftliga arbeten 
samt rättigheter och skyldigheter. Studieuppgifter designas utifrån att studenterna 
t.ex. agerar critical friend, ger återkoppling på varandras arbeten som en träning i 
att kritiskt granska ett arbete utifrån bedömningskriterier och samtidigt ta del av ett 
ämnesinnehåll. Studenterna erbjuds, under hela utbildningen, att skicka in frågor 
som besvaras på lärplattformen Lisam.  
 
Kursernas lärandemål examineras i både muntlig och skriftlig form. 
Examinationsformerna innefattar t.ex. skriftlig individuell examination vilket 
genomförs som salsexamination. Muntlig examination sker i seminarieform, ibland 
i kombination med skriftlig rapport som komplement till examinationen. Klinisk 
examination, OSCE genomförs på Clinicum. Ännu finns inga salsexaminationer i 
digital form, men är önskvärt och efterfrågas av studenter. 

 
Definierade bedömningskriterier ligger till grund för betyg godkänd eller 
underkänd. Muntlig och/eller skriftlig återkoppling ges till studenten som även 
tränas i att utvärdera sin egen och medstudenters prestationer. För muntliga 
praktiska examinationer ingår att studenterna reflekterar i direkt anslutning till 
momentet och gör en självvärdering av sin prestation. Vid bedömning av VFU 
används ett underlag med bedömningskriterier utifrån terminens kursmål.  
Vid skriftlig examination utvärderar studenten skriftligen sin insats och formulerar 
fortsatta lärandemål.   
 
Biblioteket är en viktig resurs för studentens aktiva lärande för 
informationssökning, referenshantering och rapportskrivning. 
 
När det är möjligt förändras basgruppens sammansättning varje termin. Inför varje 
termin skapar studenterna ett gemensamt kontrakt för gruppens gemensamma 
arbete, eget ansvar och förväntningar på varandra. Varje basgruppstillfälle avslutas 
med en gemensam utvärdering där egen prestation och gruppens arbete utvärderas, 
i syfte att stödja studentens lärprocess. Antalet studentledda basgrupper ökar under 
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termin 2 för att i termin 3 vara helt studentledda vilket ställer högre krav på 
studenterna att själva ansvara för att driva arbetet framåt.  
  
Kursdialog sker regelbundet i alla terminer. Kursdialoger skapar möjlighet till 
muntliga förtydliganden kring terminens olika moment samt ger möjlighet till ökad 
delaktighet för studenterna. 

 
Studentundersökningen från 2017 visade att området ”tydligheten på de krav som 
ställs på studenterna i deras studier” skattades till 3,1 på en skala 0–5, vilket är i 
nivå med det resultat som Medicinska fakulteten har generellt.  
 
 
Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 
finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så 
fall vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  
 
Vid barnmorskeprogrammet används olika lärmiljöer såsom föreläsningssalar med 
varierande utseende där bord och stolar vanligtvis är flyttbara och rummet kan 
arrangeras utifrån ändamålet. Basgruppsrum finns lokaliserade i olika byggnader 
på respektive studieort utrustade med whiteboard, bildskärm eller projektor för 
anslutning med dator för storbildsvisning.  
 
Studenterna på de studieorterna har tillgång till välutrustade medicinska bibliotek. 
Möjlighet till tysta läsplatser samt mer interaktiva studieplatser finns även på 
biblioteket. Vid medicinska biblioteket i Linköping finns en kontaktbibliotekarie 
specifik för programmet som är tillgänglig för studenterna oavsett studieort. 
 
Clinicum är ett gemensamt färdighetsträningscentrum med metodrum för träning 
av kliniska färdigheter. Det finns utrustning relevant för färdighetsträning specifikt 
för barnmorskans verksamhet såsom förlossningsattrapper, utrustning för 
genomförande av obstetriska operationer som sugklocka och tång, modeller för 
gynekologisk undersökning och suturering. Barnmorskans arbetsmiljö belyses i 
dessa moment med ergonomiska arbetsställningar. Studenterna kan själva boka 
rummen för egen träning.   

 
Inom barnmorskeprogrammet ingår VFU inom sluten- och öppen vård. Det är ett 
examinerande moment i varje termin och totalt omfattar VFU 43,5 hp. VFU- 
platserna är fördelade inom olika verksamheter inom Region Östergötland och 
Region Jönköpings län. Det har tidigare funnits vissa svårigheter att samordna 
VFU-platser inom förlossningsvård och gynekologisk mottagningsverksamhet med 
läkarprogrammet relaterat till begränsat antal VFU-platser. Programmen 
samarbetar avseende planeringen av VFU-perioder och det finns en skriftlig 
överenskommelse angående VFU inom förlossningsvård. Med ett ökat antal 
studenter inom läkarprogrammet ökar kravet på en kontinuerlig samordning.  
 
I termin 3 finns möjlighet för studenter att göra VFU internationellt. Detta 
möjliggörs genom personliga kontakter där ett memorandum upprättats (april 
2017) mellan Medicinska fakulteten och Nkinga Referral Hospital, Tanzania. Detta 
är ett ensidigt utbyte då hitintills inga studenter eller lärare tagits emot från 
Tanzania.  
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En pedagogisk studieuppgift genomförs i termin 3 och sker i reell miljö för t.ex. 
elever i högstadium/gymnasium/Svenska för invandrare (SFI).  
 
Övriga resurser är lärplattformen Lisam vilken i många avseenden stödjer 
studenternas lärande, men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter av systemet 
vad gäller tex inlämningsfunktion av studieuppgifter och examinationer.  
 
 
Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 
 
Antal studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något under åren.   

 
I snitt av antagna studenter i varje årskull är variationen gällande 
genomströmningen 6 mån efter beräknad examen för antagna vt 13 –vt 16 78% och 
inom 1 år 84%. Motsvarande genomströmning för 2017 är 80,8% för såväl 6 
månader som 1 år (Bilaga 1: Figur 1). Noteras bör att en ny utbildningsplan gäller 
från vt 2017.  
 
Utbildningen är 1,5 års helfartsstudier men brytpunkten 2,0 år är satt utifrån att 
registreringen av poäng i LADOK mestadels sker efter brytpunkten 1,5 år (figur 1). I 
genomsnitt producerar studenterna på programmet ca 28hp per termin när det 
fördelas på antalet registrerade studenter i kursen. Detta talar för studenterna 
klarar studierna under innevarande termin (Bilaga 2: Figur 2 a-b). 

 
Anledning till studieuppehåll kan vara flera. Majoriteten som gör studieuppehåll 
gör det pga. föräldraledighet. På LiU finns centrala bestämmelser för hur det ska 
hanteras. Exempelvis ska studenter vid föräldraledighet erbjudas återkomst om så 
är möjligt. Hittills har garanterad plats kunnat erbjudas.     

 
Studievägledare träffar studenterna i början av första terminen och information om 
stöd som studentenheten kan erbjuda finns samlat i en broschyr på den 
fakultetsgemensamma hemsidan samt som länk i kursrummet på Lisam. Alla lärare 
har ansvar för att i ett tidigt skede hänvisa studenter i behov av stöd till 
studievägledare, studenthälsan, språkverkstad eller till ansvarig koordinator för 
studenter med funktionsvariation. Studentundersökningen 2017 visade att 14% av 
studenterna någon gång hade upplevd ett stort hinder för att lyckas i sina studier 
p.g.a. negativ stress, 14% hade upplevt det utifrån psykisk ohälsa och 0% utifrån 
familjeförhållanden och ekonomiska förhållanden. En bidragande orsak till att 
studenter gör studieuppehåll kan vara stress. På programmet ges föreläsningar och 
samtal förs om stresshantering och studieteknik.  
 
När en student har behov av att anpassa utbildningen avseende t.ex. studietakt har 
programansvarig och kursansvarig ett nära samarbete med studentenheten, 
framförallt studievägledare, för att diskutera och i möjligaste mån anpassa 
utbildningen efter studentens behov med bibehållen kvalitet. Individuell studiegång 
planeras i samråd med student, programansvarig, kursansvarig och 
studievägledare. Specifik koordinator som arbetar vid funktionshinderenheten kan 
besluta om särskilda stödåtgärder för studenter med funktionsvariation som tex. 
förlängd skrivtid vid tentamen.   
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Det finns behörighetskrav till högre termin vilket gör att studenter med underkända 
eller icke genomförda moment inte kan slutföra sin utbildning inom avsedd tid. 
Efter två underkända examinationer kan studenten ansöka om extra stöd. Beviljat 
stöd erbjuds företrädesvis i grupp.  

 
VFU kan genomföras vid två tillfällen i respektive kurs. Rutin finns för studenter 
som riskerar underkänt resultat på VFU, handlingsplan upprättas för att ge 
studenten möjlighet att uppnå lärandemålen. Vid underkänd VFU finns rutin för att 
stödja studenten inför andra VFU tillfället. Vid två underkända VFU tillfällen kan 
studenten ansöka om dispens om ett tredje tillfälle till Medicinska Fakultetens 
styrelse.  
 
Modellen för handledning av studenternas självständiga arbete har förändrats. Från 
och med vårterminen 2016 genomförs handledning i form av grupphandledning 
med en tydlig struktur för handledningstillfällena vilket kan medverka till bättre 
förutsättningar för studenterna att slutföra sitt arbete inom avsedd tid.  

 
 

Analys och utvecklingsområden för aspekten utformning och 
genomförande  

 
Utvecklingsområden som identifieras utifrån ovanstående beskrivning och analys är 
att utöka användningen av digitala lösningar för att möta dagens studenter med tex 
föreläsningar som kan ses online i real tid, fler inspelade föreläsningar och 
undervisningsfilmer för att möjliggöra för studenterna att på ett mer flexibelt sätt 
kunna ta del av undervisningsmoment. Detta är speciellt angeläget eftersom 
programmet är decentraliserat. Möjligheten till digitaliserade examinationer är 
också angeläget. Arbetet för denna form av examination pågår vid LIU och en 
central upphandling är nyligen genomförd. Digitaliserade examinationer bör inte ta 
lika mycket personalresurser men fortsatt hög kvalitet krävs.  
 
Ett ytterligare utvecklingsområde är att möjligheter till internationellt utbyte mellan 
studenter respektive lärare. 
 
Barnmorskestudenter måste under sin VFU-placering inom förlossningsvård 
handlägga minst 100 förlossningsfall och förlösa 50 av dessa. Detta innebär att 
studenttätheten inom förlossningsvård inte kan vara hög. Samordning med andra 
utbildningsprogram krävs därför och det gäller framförallt läkarprogrammet.  

Forskningsanknytning   

Bedömningsgrunder:  
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 
lärandemiljön.  
Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
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samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 
som internationell relevant forskning?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 
 
Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära samband 
mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer verksamheten i 
forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  
 
RPSH är ett relativt nytt huvudområde vid LiU som antogs 2015-05-26. Innan dess 
ingick området i huvudområdet omvårdnad. RPSH som ett huvudområde är 
tvärvetenskapligt och kännetecknas av samspel mellan biologiska, psykosociala, 
kulturella och genusperspektiv. Dessutom ingår teorier och begrepp kring 
professionellt och interprofessionellt förhållningssätt, ledarskap, samt didaktiskt, 
hälsofrämjande och stödjande arbete.  
 
Forskningen inom RPSH är bred och bland de forskare som deltar i 
barnmorskeprogrammet finns kompetens inom olika teoretiska och metodologiska 
fält som stödjer studenterna i lärandeprocessen att nå examensmålen. Den 
pågående forskningen är i huvudsak klinisk och innefattar kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Områden som studeras är tex. förlossningsrädsla, 
preventivmedelsrådgivning, hälso- och sjukvård gällande endometrios samt 
reproduktiv och sexuell hälsa bland kvinnor med neuropsykiatrisk diagnos. Det 
finns även ett forskningsområde med fokus på reproduktiv och sexuella hälsa bland 
kvinnor i Kenya och Kongo. De aktuella forskningsområdena är aktuella i 
barnmorskeprogrammet och bidrar därmed till en god forskningsanknytning samt 
det medverkar till att integrera teori och praktik. 
 
De forskningsaktiva lärarna deltar i olika forskningsgrupperingar och några 
handleder doktorander och studenter i deras självständiga arbeten 
(examensarbeten) på avancerad nivå. Några lärare kombinerar forskning med 
kliniskt arbete vilket stärker kopplingen mellan klinisk och akademisk verksamhet. 
Ämnesområdet RPSH finns sedan vårterminen 2020 inom avdelningen omvårdnad 
och reproduktiv hälsa. Orsaken till att ämnesområdet begränsats till reproduktiv 
hälsa i benämningen är pragmatiskt då huvudområdets hela benämning inte var 
möjlig som namn på en avdelning. 
 
I programmet finns 4 disputerade lärare och 4 lärare med magisterexamen. En 
lärare genomgår för närvarande doktorandutbildning. En av lärarna är biträdande 
professor och ämnesföreträdare. Dessutom finns det disputerade lärare som 
handleder och tenterar självständiga arbeten.  En av lärarna är ledamot i 
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Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd vilket medför en möjlighet till 
information och samtal kring den nationella forskningen inom RPSH och detta 
kommer utbildningen till del. 
 
För att ytterligare stärka forskningsanknytning inom centrala områden för RPSH 
deltar lärare och forskare från andra avdelningar vid Medicinska fakulteten i olika 
undervisningsmoment, exempelvis inom medicinskt komplicerad graviditet och 
förlossning, infertilitet och in vitro fertilisering. Även lärare från Institutionen för 
Tema deltar i programmet.  
 

På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning?  

Barnmorskeprogrammet knyter i hög grad an till aktuell nationell och internationell 
forskning i olika undervisningsmoment. Under hela utbildningen återfinns 
lärandemoment som stimulerar vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och att 
självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur. Detta innefattar att skriva 
rapport med vetenskaplig struktur, sökningar i databaser efter relevant litteratur, 
kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga metoder. Under den 
andra terminen påbörjas självständigt arbete under handledning. Inför valet av 
problemområde för det självständiga arbetet sker en dialog med den kliniska 
verksamheten och forskare vid såväl Region Östergötland och Region Jönköpings 
län om möjliga områden som kan vara aktuella för studenternas arbeten. Detta har 
resulterat i att flera studenter gör sina arbeten inom olika forskningsområden och 
några av dessa arbeten har lett till vetenskapliga artiklar där studenterna varit 
medförfattare. Några studenter har även deltagit i internationella forskningsarbeten 
t.ex. ett samarbetsprojekt mellan Brasilien och Sverige.  
  
Många av forskarna och lärarna deltar regelbundet vid nationella och 
internationella konferenser inom RPSH och relaterade områden för att hålla sig 
uppdaterade om aktuell forskning, och detta medför att de tillför aktuell forskning 
tillbaka till utbildningen.  

Studenterna uppmuntras att delta i disputationer och ta del av inspelade dokument 
bland annat från vetenskapliga konferenser.  Exempelvis i en studieuppgift i kursen 
Reproduktiv, perinatal, sexuella hälsa – fördjupning ser studenterna inspelade 
presentationer från Vetenskapliga konferenser inom området RPSH som de 
analyserar individuellt och diskuterar i ett seminarium.  

 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  
 
Enligt lärandemål för examen ska studenterna visa kunskap och förståelse inom 
RPSH, inbegripet att till exempel inom huvudområdet kunna: 
värdera vetenskapliga teoriers och metoders tillämpbarhet, identifiera och 
formulera forskningsfrågor, kritiskt värdera kvaliteten på forskning och 
forskningsetiska aspekter och kritiskt värdera och tillämpa forskningsrön. 
I samtliga läraktiviteter ställs krav på att studenterna själva inhämtar kunskap 
genom aktuell forskning, exempelvis genom att teorianknyta fördjupningsuppgifter, 
rapporter och seminariepresentationer, och vid fördjupning och 
kunskapsinhämtning vid basgruppsarbete. På så sätt tillägnar sig studenterna 
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förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning och att utifrån detta göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga aspekter. I diskussion med medstudenter och ansvariga lärare vid 
exempelvis basgrupp och seminarier övas förmågan att tillämpa relevant 
information och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar och kritiskt 
reflektera över litteratur och vetenskapliga studier.  
 
Exempel på hur studenterna kan tillägna sig och pröva sitt vetenskapliga 
förhållningssätt under VFU är att relatera till och diskutera samt värdera aktuell 
forskning i klinisk praxis (bedömningskriterium). I termin 1 i kursen ”Normalt 
barnafödande” finns en studieuppgift där studenterna väljer ett kliniskt område tex 
föda barn i vatten, olika vårdformer. Studenterna studerar vetenskapliga artiklar 
inom valt område innan de gör sin VFU och sedan diskuterar de i ett seminarium 
hur forskning kan tillämpas i empiri.  

 
Under kursen självständigt arbete på magisternivå deltar studenterna aktivt vid 
andra kursdeltagares litteratur-, metod- och slutseminarium. Detta innefattar även 
att opponera på annan kursdeltagares arbete med fokus på en ämnesfördjupande 
och vetenskaplig granskning av arbetet, och att försvara sitt eget examensarbete.  
En disputerad lärare från avdelning omvårdnad och reproduktiv hälsa medverkar 
alltid som seminarieledare vid dessa seminarier för att bidra till fördjupad 
ämnesdiskussion och vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.  

Analys och utvecklingsområden för aspekten forskningsanknytning  

Den praktiska och kliniska färdighetsträningen som ges inom utbildningen vilar på 
evidens och beprövad erfarenhet (vid sidan av gällande regelverk). Det är en styrka 
att forskande lärare är involverade i praktisk undervisning inom sina 
forskningsområden, vilket stärker forskningsanknytningen och aktuell vetenskap i 
den praktiska undervisningen. Det är även en styrka att studenterna ges möjlighet 
att i sina självständiga arbeten delta i befintliga forskningsprojekt inom RPSH och 
det är av vikt att bibehålla denna möjlighet för studenterna.  
 
En möjlighet är att i anslutning till presentation på konferenser kunna föredra sin 
konferenspresentation för lärarkollegor och erbjuda medverkan för studenter.  

Stärka samtalen om aktuell evidensbaserad forskning i RPSH mellan utbildning och 
klinisk verksamhet där studenterna gör din VFU.  

Lärarkompetens  

Bedömningsgrunder:  
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och genomförande.  
Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 
kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt 
arbete på ett effektivt sätt. 
 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
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- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 
medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande.  

- Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets 
behov, görs?   

- Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

- I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att handledare 
inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information 
och besitter god kompetens för uppdraget.  
 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare.  
 
 
Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens 
behov avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 
 

Den kompetens och kapacitet som finns i programmet framgår av Bilaga 4. Lärarna 
vid programmet har även utbildningsuppdrag vid sjuksköterskeprogrammet. 
Utöver de fasta lärarresurserna engageras andra forskare och lärare från hälso- och 
sjukvården för att täcka in specialområden i syfte att säkerställa kompetens inom 
olika områden. Dessa lärare anlitas efter behov, via offentlig resurssamordning eller 
timarvodering.  
 
Lärargruppens ämnesspecifika och pedagogiska kompetens samt kliniska 
specialistkompetens säkras genom fleråriga kompetensutvecklingsplaner för varje 
enskild lärare och följs upp årligen utifrån verksamhetens behov och med hänsyn 
till lärarens individuella karriärutveckling.  
 
Lärargruppen har möjlighet att följa professionens utveckling genom deltagande på 
regionala, nationella och internationella konferenser och kurser.   
Inom programmet garanteras den pedagogiska nivån och metoder samt 
kvalitetssäkring av olika lärandemoment genom lärarnas kompetens. Samtliga 
lärare har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning som erbjuds inom 
universitetet, vilken är en stegvis utbildning för att fördjupa kunskaper om lärande, 
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utveckla sin förmåga att undervisa och handleda samt säkerställa kompetens att 
planera och genomföra kurser i rollen som kursansvarig. Kontinuerlig samverkan 
pågår inom utbildning och forskning med enheten för Medicinsk pedagogik, LiU:s 
pedagogiska enhet Didacticum, samt Medicinska fakultetens 
färdighetsträningscentrum Clinicums verksamhet för att säkerställa pedagogisk 
kompetens. För fördjupning avseende lärargruppens forskningsanknytning och 
kompetens se vidare aspekt Forskningsanknytning.   
   
Medicinska fakulteten har fattat beslut att avsätta en särskild grundersättning, för 
finansiering av tid för kompetensutveckling för olika läraranställningar. 
Grundersättningen säkerställer en bas för kompetensutveckling och forskning som 
kan variera i omfattning beroende på ytterligare satsningar och 
finansieringsmöjligheter. Forskningsaktiva lärare bidrar till att anknyta olika 
områden inom utbildningen till forskning och möjliggör att innehållet i 
programmet kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Flera lärare kombinerar sin 
lärarroll med att arbeta inom klinisk verksamhet eller FoU-verksamhet i hälso- och 
sjukvården, vilket säkerställer hög aktualitet kring klinisk verksamhet och dess 
utveckling. Detta främjar även ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan 
programmet och kliniska verksamheten. 
 
Kliniska adjunkter vid programmets två studieorter arbetar framförallt med VFU-
handledning i regionerna och kommunerna. De har sin grundanställning antingen 
vid universitet/högskolan eller region. De har en överbryggande funktion mellan 
organisationerna.   

 
 

Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   
 
Stabiliteten i lärargruppen har sedan barnmorskeprogrammet startade 1998 varit 
hög. Sedan 3 år tillbaka har nya lärare rekryterats för att möta det pågående 
generationsskiftet med förväntade pensionsavgångar. Två adjungerande lektorer 
håller på att knytas till avdelningen. En adjungering säkrar stabiliteten i 
avdelningens möjlighet att över tid bedriva barnmorskeprogrammet. Att dessutom  
ge medarbetare som är anställda som adjunkter möjlighet till forskarutbildning kan ge 
ökad kompetens inom lärargruppen. 
 
En jämn könsfördelning eftersträvas vid rekrytering om lika meriter finns hos 
sökande. Dock har inga män ansökt om anställning. Inom de områden där 
kompetens inte finns inom befintlig medarbetargrupp, sker timanställning eller via 
samverkansavtal för att kunna säkerställa att innehållet i programmet svarar mot 
lärandemålen.  
  
Genom att säkra hög såväl pedagogisk som ämnesspecifik kompetens i 
programmets lärarkollegium läggs en god grund för att säkra utbildningens struktur 
och innehåll och studenternas måluppfyllelse. Arbetet inom lärarkollegiet sker i 
olika konstellationer, både inom ämne och termin, där kvalitet och progression 
kontinuerligt följs upp. Dessutom stöds lärarnas kompetensutveckling genom en 
systematisk dialog mellan arbetsledning och medarbetare i medarbetarsamtal.   
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I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att 
handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får 
relevant information och besitter god kompetens för uppdraget.   

  
Handledare inom VFU som är anställda inom regionerna har stora 
utbildningsuppdrag. Studenterna handleds av kliniskt verksamma barnmorskor. I 
de avtal som tecknats med verksamheterna finns kompetensbeskrivningar för 
handledarfunktionen, där det föreskrivs att alla handledare bör gå 
handledarutbildning. För närvarande finns olika nivåer och utföranden av 
handledarutbildning, däribland LiU:s utbildning på 1,5 hp respektive 7,5 hp varav 
den förstnämnda är webbaserad för att möjliggöra deltagande på distans.  
Klinisk adjunkt har regelbundna träffar med utbildningsansvariga handledare i 
klinisk verksamhet där bedömningsunderlag och lärandemål för respektive termins 
verksamhetsförlagda utbildning diskuteras och exemplifieras. I uppdraget för 
klinisk adjunkt ingår att vara stöd till handledarna och bidra till kontinuerlig 
utveckling av handledaruppdraget. 
 

 
Analys och utvecklingsområden för aspekten lärarkompetens  
 
Genom att säkra hög både pedagogisk och ämnesspecifik kompetens i programmets 
lärarlag läggs en god grund för att säkra utbildningens struktur och innehåll och 
studenternas måluppfyllelse. Arbetet inom lärarlaget sker i olika konstellationer, 
både inom ämne och kurs, där kvalitet och progression kontinuerligt följs upp. 
Samtliga lärare har gått universitetets pedagogiska kompetensutbildningar. 
Dessutom stöds lärarnas kompetensutveckling genom en systematisk dialog mellan 
ledning och medarbetare i medarbetarsamtal.  
 
Rekrytering av lektorer i RPSH försvåras av att konkurrensen med andra lärosäten 
är stor och då LiU varken ligger högt i löneläge eller i basanslag för forskning har vi 
svårt att attrahera nya medarbetare. Detta bidrar till utmaningar för 
kompetensförsörjningen gällande disputerade lärare. Avdelningen för omvårdnad 
och reproduktiv hälsa har därför bl.a. satsat på att erbjuda delfinansiering av 
forskarutbildning för adjunkter anställda vid avdelningen samt möjlighet att 
genomföra forskarutbildning inom ramen för befintlig anställning som adjunkt. 

Arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
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- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 
för arbetslivet?  

- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 
relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet?  

- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen 
är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter?  

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

 
 
Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 
för arbetslivet?  

 
Alla program vid Medicinska fakulteten tillämpar PBL med syftet att studenten ska 
ta eget ansvar för sitt lärande och utveckla sin professionella kompetens genom ett 
självständigt, undersökande och kritiskt förhållningssätt, samt träna sin förmåga att 
arbeta i team. På detta sätt förbereds studenterna för ett livslångt lärande i sitt 
kommande yrkesliv.  
 
Under VFU får studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och 
färdigheter i kliniska situationer. I mötet med kollegor från den egna och andras 
profession, patienter och närstående tränas bland annat det professionella 
förhållningssättet, teamarbete och ledarskap.  
 
På barnmorskegrammet ingår VFU om totalt 29 veckor (av totalt 60 veckor) under 
utbildningen, varav 15 veckor på förlossningsavdelning 7,5 veckor på 
barnmorskemottagning. Resterande VFU genomförs på BB-avdelning, inom 
gynekologisk verksamhet och undervisning (Bilaga 5: Figur 3).  VFU- platserna är 
fördelade inom Region Östergötland och Region Jönköpings län Således genomför 
studenterna sin VFU i den verksamhet som de ska verka i. 
 
I programmets sista termin studeras ledarskap och förbättringskunskap med 
lärandeaktiviteter och examinerande moment som syftar till att förbereda 
studenterna för arbetslivet med en handlingsberedskap för barnmorskeyrket där 
kompetens i ledarskap är nödvändig. Detta finns specificerat i scenarier, 
studieuppgift och VFU. I studieuppgiften planeras för ett förbättringsarbete som 
studenterna identifierar under sin VFU. Detta beskrivs i ett skriftligt Pm och 
bearbetas och diskuteras i ett efterföljande seminarium. Detta har utvärderats i 
programutvärdering. Påståendet i vilken utsträckning ” Fördjupad kunskap i 
planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete” uppnåtts, är medianen 
4 (3-5) på en femgradig skala.  
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Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen?  
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 
relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 
arbetslivet? 
 
Inom Region Östergötland, tillika inom Region Jönköpings län, finns VFU-
samordnare som bistår barnmorskeprogrammet med beställningar av VFU platser 
gentemot samtliga verksamheter. Programansvarig arbetar med övergripande VFU-
frågor utifrån kvalitetsperspektiv.  
 
Inom programmet finns kliniska adjunkter som driver utbildningsuppdraget genom 
att stödja den verksamhetsförlagda utbildningen och bidra till kontinuerlig 
utveckling av densamma. Varje termin, inför start av VFU, träffas klinisk adjunkt, 
huvudhandledare och representanter för barnmorskeprogrammet för utbyte av 
information relaterat till verksamhet och utbildning. Detta bidrar till att säkra 
kvalitet såväl som relevans för det kommande yrkesutövandet. 
 
Samverkan med övriga samhället sker t.ex. genom VFU vid ungdomsmottagning 
samt sex- och samlevnadsundervisning vid t.ex. högstadium, gymnasium, SFI eller 
VFU.  
 
Representant från barnmorskeprogrammet deltar regelbundet i ett nationellt 
utbildningsråd där samtliga barnmorskeprogram i Sverige deltar. Där diskuteras 
specifika professionsfrågor inklusive framtidsvisioner för yrket. Dessa möten 
möjliggör också en nationell standard och samstämmighet för att förbereda 
studenterna för yrkeslivet. Exempel är internationalisering, barnmorskans funktion 
i ett mångkulturellt samhälle, gynekologisk verksamhet inom en föränderlig hälso-
och sjukvård och direktutbildning. 
 
Lärare vid programmet deltar årligen i nationella och internationella konferenser 
med såväl fokus på forskning inom RPSH som mot utbildning för att inhämta 
kunskap om professionens aktuella utveckling.  
 
Samverkansforum finns där biträdande programansvarig, kliniska adjunkter, 
programspecifika VFU-samordnare och kursansvariga på programmet och de 
sjuksköterskor i olika verksamheter som handleder våra studenter under VFU, 
deltar för att kontinuerligt diskutera strategiska frågor samt utvärdera kvalitet och 
innehåll i utbildningen relaterat till VFU. Det finns också samverkansforum där 
programledning, medicinska fakulteten, representanter från Region Östergötland 
samt Sydöstra sjukvårdsregionen deltar (Kompetensråd). Likaså finns forum där 
programledning, medicinska fakulteten och representanter från den kommunala 
hälso- och sjukvården deltar (VFU-råd). I Kompetensrådet och VFU rådet ges 
möjlighet att diskutera processer, struktur och gemensamma strategier relaterat till 
utbildningens användbarhet och förberedelse inför arbetslivet. Lärarrepresentanter 
deltar vid nationella VFU konferenser som anordnas av Svenska 
Barnmorskeförbundet i samarbete med Universitet och högskola.   
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Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 
föränderligt yrkesliv?  
 
Avstämning att utbildningen motsvarar de kompetenser som framtida barnmorskor 
behöver sker kontinuerligt mot både klinisk verksamhet och mot aktuell forskning. 
Detta sker bland annat genom delade anställningar med olika kombinationer av 
klinisk verksamhet, forskning och undervisning. Majoriteten av de externa förläsare 
som anlitas har sin huvudsakliga tjänstgöring inom klinisk verksamhet som kan 
kopplas till RPSH. Detta bidrar till att innehållet är relevant för det kommande 
arbetslivet. På programmet bedrivs forskning inom huvudområdet av lärare vid 
programmet som återknyts till utbildningen. 
 
I Studentundersökningen från 2017 ingick frågan om ”Utbildningens relevans för 
framtida yrke” studenterna skattade som helhet 4,1 på en skala från 1-5 där 1 
motsvarar ”mycket missnöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.   
 
I samband med att studenterna tar examen från barnmorskeprogrammet 
genomförs en programutvärdering. Utvärderingen genomförs som en anonym 
enkät som därefter följs upp av och diskuteras tillsammans med kursansvarig och 
studenter. Utvärderingen har kontinuerligt visat att studenterna upplever att 
utbildningens kurser bidrar till ökad förmåga att hantera situationer som de som 
professionella yrkesutövare kan ställas inför.   Ett exempel: ”I vilken utsträckning 
uppfattar du att kraven i utbildningen överensstämmer med de krav som ställs i 
kommande yrkesroll?” har de senaste åren resulterat i median 4 och 5 (3-5) på en 
femgradig skala.   
 
UKÄ:s granskning 2013 visade att verksamheten bedömde att studenterna vid 
programmet vid LiU hade hög anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Enligt 
UKÄs rapport 2019:22 ”Etablering på arbetsmarknaden efter studier i högskolan på 
grundnivå och avancerad nivå”, var nationellt 91% av barnmorskor som 
examinerats 2014/2015 yrkesverksamma som barnmorskor.  
 
Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter?  
 
De senaste Alumniundersökningarna vid barnmorskeprogrammet genomfördes 
2010, 2012 0ch 2013. Studenter som examinerades vårterminen 2012 skattade ett 
år efter examination att de utvecklat förmåga till livslångt lärande, förmåga till 
samarbete, att de skaffat sig tillräcklig kompetens och förmåga till driva 
utvecklingsarbete till 3,9 - 4,3 på en femgradig skala. Frågan om de utvecklat 
intresse för forskarutbildning skattades till 2,5. 
 
Det pågår ett arbete för att på nytt genomföra alumniundersökningarna för att 
säkerställa att utbildningen är relevant och examinerar anställningsbara studenter. 
Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten har fattat beslut om att arbeta fram 
ett för flera utbildningsprogram gemensamt material för uppföljning av tidigare 
studenters erfarenheter och arbetslivssituation. Målet är att så snart det finns 
tillgängligt skall det användas för uppföljning av alumners erfarenheter. 
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Analys och utvecklingsområden för aspekten arbetslivsperspektiv  
 
Ett utvecklingsarbete är att regelbundet efterfråga återkoppling via standardiserade 
enkäter till avnämarna t.ex. angående vilka kompetenser som verksamheten 
efterfrågar och som kan stärkas inom ramen för utbildningen.  
 
Programmet behöver bibehålla en fortsatt levande dialog med verksamheten och 
ständigt vara uppdaterade på den forskning som bedrivs inom huvudområdet i syfte 
att identifiera pågående trender inom hälso- och sjukvård samt i samhället i stort 
för att identifiera och förbereda för nya arenor för framtida barnmorskor. 
 
Programmet behöver också skapa en rutin för att tillvarata alumners synpunkter på 
innehållet i utbildningen.  

 

Studentperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att 
utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  

- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  

- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter 
om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till 
studenterna. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
studentperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 
-Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet 
med att utveckla utbildningen.  
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 
programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och studenter där 
utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  
- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om sin 
studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 
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Studenterna ges möjligheter och förutsättningar att på olika sätt utöva inflytande 
över utbildningen och sin studiesituation vid programmet. Dels genom de olika 
samverkansforum och utvärderingar som finns vid programmet och dels utifrån den 
pedagogiska modell som används vid programmet vilken ger studenterna stora 
möjligheter att styra över sin studiesituation.  

 
En formaliserad struktur för hur studentmedverkan sker finns utarbetad vid 
Medicinska fakulteten. I utbildningsnämnden (UN), ett mötesforum där beslut och 
frågor bereds på fakultetsnivå, medverkar studeranderepresentanter från 
studentkåren Consensus.  
 
Inom programmet finns därtill ett antal samverkansforum mellan studenter och 
lärare: 
I programutskottet (PU) hanteras programspecifika beslut och frågor. Utskottet 
leds av programansvarig (PA) och består av lärarrepresentanter och upp till två 
studeranderepresentanter (specialistsjuksköterskeprogrammet 
/barnmorskeprogrammet). Möten sker två gånger/termin. Här fastställs 
kurslitteratur, tentamensdatum för kommande terminer och interna 
hanteringsordningar. Vid alla möten finns stående informationspunkter och mötet 
är ett tillfälle där studenter ges möjlighet att lyfta frågor. Minnesanteckningar från 
PU förs och finns tillgängliga för studenter och lärare via Lisam.  
 
I samtliga terminer finns schemalagda kursdialoger som är ett samtal kring kursens 
innehåll och genomförande mellan studenter och kursansvarig lärare.  

 
Sedan vt 2018 används kursutvärderingssystemet EVALIUATE där samtliga av 
programmets kurser inklusive VFU utvärderas. Förutom LiU och fakultetsspecifika 
frågor har även programmet möjlighet att lägga till program- och terminsspecifika 
frågor. Resultaten sammanställs i en rapport som automatiskt skickas åter till de 
studenter som besvarat utvärderingen. Vid terminsstart ansvarar kursansvariga för 
att återkoppla tidigare termins utvärdering av genomförd kurs. Resultaten används 
och diskuteras i olika forum, som kursdialog, programutskott, i terminens 
lärarlagsmöten och vid kursansvarig- och examinatorsmöten. Svarsfrekvensen för 
kursvärderingar i EVALIUATE har hittills varit mycket låg. En svaghet är också att i 
EVALIUATE redovisas svaren från de två studieorterna var för sig och antal svar 
blir då mycket lågt vilket gör att slutsatser inte kan dras av resultatet av 
kursvärderingarna.  
 
Sjuksköterskesektionen inom Medicinska fakultetens studentkår, Consensus, har 
också en viktig roll för utveckling och kvalitetssäkring av programmet. Sektionens 
ordförande samt utbildningsbevakare kontaktar programansvarig när angelägna 
frågor önskas diskuteras.  

 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten studentperspektiv  
Det finns en utarbetad formell struktur för att som student ges möjlighet att 
påverka programmets innehåll och struktur vilket ses som en styrka avseende 
studentinflytande på programmet. Dock ses flera utmaningar avseende hur 
studenterna ges och tar sig an möjligheterna att påverka. För att stärka känslan hos 
studenterna att kunna påverka bör förändringar ske vad gäller struktur och innehåll 
i vissa samverkansfora samt göra en översyn av de kommunikationskanaler som 
idag används. Det är angeläget att studenterna upplever att de har möjlighet att 
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påverka och känner att det är relevant att delta i forum som ska säkerställa detta 
samt att studenterna deltar i utvärderingar.  
 
Idag är det en utmaning att stimulera studenter att engagera sig i olika 
samverkansorgan. En förklaring till brist på engagemang i studentfrågor kan vara 
att det är en kort utbildning och många är i en fas i livet då familjebildning sker etc. 
 
Idag presenteras sammanställning av kursutvärderingarna muntligt av 
kursansvariga för de studenter som besvarat utvärderingen samt för de nya 
studenter som börjar aktuell kurs. Sammanställningen finns även tillgänglig på 
Lisam. Dock det finns en utmaning för att höja svarsfrekvensen på utvärderingar. I 
programmet tillämpas LiU:s fem strategier för att höja svarsfrekvensen.  Strategin 
att svara på enkäten under schemalagd tid kommer att tillämpas mer frekvent än 
vad som hittills gjorts.  

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
- På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
- Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen?2 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan lyftas. 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-
områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 
På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 
genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling?   
 
LiU:s strategi och handlingsplan för lika villkor 2018 är vägledande för att realisera 
jämställdhet på Barnmorskeprogrammet. I utbildningens tre terminer finns 
kursmål och innehåll i undervisningen kopplat till jämställdhet även om ordet 
jämställdhet inte är explicit uttryckt.  

 
 
 
2 Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 
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Barnmorskeprogrammets studenter är sedan grundutbildningen och via 
yrkeserfarenhet som sjuksköterskor bekanta med de lagar som styr hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten och arbetet som sjuksköterska - 
diskrimineringslagen är en av dessa. Studenter ska erfara att 
barnmorskeprogrammet och universitetet i sin helhet utgör en arena för likvärdiga 
förutsättningar, med utgångspunkt i LiU:s värdegrund.  

 
Barnmorskeprofessionen är och har varit kvinnodominerad, och i studentgruppen 
är 100% kvinnor. Vi vill poängtera att detta inte tar hänsyn till det tredje könet, eller 
till personer som inte definierar sig enligt en binär princip.  Samtliga lärare vid 
barnmorskeprogrammet är kvinnor, liksom handledare vid VFU. Detta speglar 
situationen i Sverige där män utgör mindre än 1 % av alla yrkesverksamma 
barnmorskor.  
 
I studentundersökningen från 2017 finns ingen rapportering att någon student vid 
programmet har varit utsatt för negativ särbehandling, trakasserier, diskriminering 
på grund av kön, ålder, sexuell läggning eller sexuella trakasserier. 
 
Programmet har som målsättning att prioritera kompetens, oaktat kön, vilket 
medför att tjänstetillsättningar, val av litteratur och föreläsare utgår från högsta 
meriter och kvalitet samt lämplighet för avsett ändamål.    

 
 
 
Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen?   
Jämställdhetsperspektivet finns i hela programmet då det ligger inbyggt i 
ämnesområdet RPSH. Under utbildningen till barnmorska ska studenten  
utveckla en helhetssyn på människan och dennes hälsa, beaktat 
mångfaldsperspektiv. 
 
I läraktiviteter som föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete beaktas 
diskrimineringsgrunder och ett jämställdhetsperspektiv. Exempel är kvinnors 
livssituation, jämlik hälsa nationellt och internationellt, våld i nära relationer, 
föräldrablivande, preventivmedelsrådgivning, abort och sexuellt överförbara 
infektioner.  
 
Exempelvis i kursen ”Reproduktiv och sexuell hälsa –introduktion” finns målet ”att 
analysera kvinnors hälsa och livsvillkor på individ och samhällsnivå”.  I 
basgruppsarbete, föreläsningar, seminarium och examination fokuseras 
jämställdhet med innehåll som genus, globala mål för hållbar utveckling, hälsans 
bestämningsfaktorer och könsstympning. Vad det gäller ”Globala mål” enligt WHO 
för hållbar utveckling bearbetas det femte målet som bl.a. fokuserar allmän tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, utrota diskriminering av kvinnor 
och flickor samt arbeta för att avskaffa könsstympning.  
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Analys och utvecklingsområden för aspekten jämställdhetsperspektiv  
 
För närvarande saknar fakulteten en genuslektor, vilket medför att det saknas en 
resurs för såväl studenter som programmet i sin helhet, för bevakning av 
förbättringsbehov och den utveckling som sker inom området. Vid programmet 
finns ett ombud för lika villkor, vilken är en betydelsefull resurs utifrån detta 
perspektiv.  
 
Som arbetslag har vi av en brist på mångfald, vilket vi behöver kompensera med 
normkritiska reflektioner och diskussioner, där vi även beaktar intersektionalitet. 
En resurs för att informera och lyfta dessa frågor är angeläget, i första hand i form 
av en genuslektor.   

 
Resurslitteraturlistan för programmet granskas och revideras årligen för att 
säkerställa att den är  aktuell och relevant. Eftersom en överväldigande majoritet av 
barnmorskor i Sverige och världen är kvinnor är också merparten forskare inom 
RPSH kvinnor. Följaktligen är stor del av rekommenderad litteratur författade av 
kvinnor. Det medför att vi bedömt att referenslitteratur inte beaktar kön och 
jämlikhet, utan att litteraturen ska spegla de bästa referenserna och senaste 
utgåvorna.  
 
 
Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  
Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.3 
 
Redogör för nedanstående, använd gärna exempel i beskrivningen: 

- Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende hållbar utveckling identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 
som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 
utvecklas ytterligare. 
 
I högskolelagen (1992:1434) anges följande: ”Högskolorna skall i sin verksamhet 
främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” (1 
kap. 5§).  

 
 

 
 
3 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

2020-03-05 
 
 

30(32) 
 
 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet (LIU) har som ett av sina miljömål följande: ”Studenterna 
vid LIU ska, senast år 2018, inom sina utbildningsprogram/kurser få en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning”.   
 
 
På vilket sätt integreras hållbar utveckling i planering, genomförande 
och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling?   
 
Vid revidering av utbildningsplanen gällande from vt17 utformades kursmål i alla 
terminer som kan relateras till hållbar utveckling. Hållbar utveckling genomsyrar 
utbildningens tre terminer. I de tre terminer finns kursmål och innehåll i 
undervisningen som kopplar till hållbar utveckling.  
 
Reproduktiv och sexuell hälsa är centralt i de internationella och nationella 
satsningar och mål till exempel i WHO:s Globala mål för hållbarhet och svenska 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.  
 
Nedan ges exempel på hur studenterna i programmet får kännedom om och 
förståelse för hur hållbar utveckling är relevant inom ämnesområdet och 
professionen: 
I programmets första kurs, Reproduktiv och sexuell hälsa – introduktion, ges 
föreläsningen Kvinnors livssituation ur ett globalt perspektiv med hållbar 
utveckling. I studieuppgiften Barnmorskans profession och kärnkompetenser 
examineras förmågan att analysera barnmorskans verksamhetsområde relaterat till 
etik och mänskliga rättigheter. I en skriftlig salsexamination examineras kursmålen 
som i mycket baseras på de Globala målen: 

- analysera kvinnors hälsa och livsvillkor på individ− och samhällsnivå  
- analysera kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykelperspektiv 
- relatera reproduktiv och sexuell hälsa till mänskliga rättigheter  
 

I programmets andra kurs: Normalt barnafödande finns en obligatoriskt uppgift 
Hållbar livsstil – ett reflekterande samtal som har sin utgångspunkt i ett 
kunskapsunderlag: “Hållbar livsstil-Barnmorskans samtal om levnadsvanor - en 
handledning”. Ett bedömningskriterium är förmågan att reflektera över hållbar 
livsstil relaterat till de tre dimensionerna av hållbarhet och globala målen för 
hållbar utveckling.  
 
I kursen, Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, bearbetas 
hållbar utveckling i en föreläsning om preventivmedelsrådgivning och studenterna 
bearbetar hållbar utveckling i en studieuppgift med fokus på preventivmedel och 
preventivmedelsrådgivning.  
 
I kursen, Fördjupning av Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, finns ett 
examinerade seminarium gällande förbättringsarbete.  
 
I genomförande av utbildningen har hållbar utveckling med fokus på miljö – och 
sociala aspekter på olika sätt beaktats. Miljöaspekt: Detta gäller bl.a. att minska 
resandet för studenterna då utbildningen är decentraliserad. Studenterna har sedan 
flera år tillgång till inspelade föreläsningar. Vissa studieuppgifter genomförs på 
Lisam där studenterna kommunicerar med varandra online. Detta har medverkat 
till att antalet Campusdagar har minskat. Även handledning av det självständiga 
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arbetet kan ske online. Aspekten hållbarhet i arbetlivet finns med relaterat till 
färdighetsträningar och VFU i de olika kurserna gällande ergonomi och 
arbetsmiljöfrågor som ledarskap och konflikthantering 
 
Sociala aspekten: PBL medverkar till en beredskap för arbetslivet. Grupprocessen är 
en komponent i basgruppsarbete när studenterna tränar och utvecklar sociala 
aspekter som samarbete och respekt. Detta kan öka förutsättningarna för 
ett hållbart framtida arbetsliv.  
 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten hållbar utveckling  
 
Området hållbar utveckling arbetas med inom programmet men kan stärkas och 
tydliggöras. Detta gäller tex utveckling och användande av nätbaserade 
arbetsformer som synkrona föreläsningar för studenter på de två 
utbildningsorterna, basgruppsträffar om handledare och studenter inte finns på 
samma ort,  
 
Det pågår en dialog med huvudhandledarna om hur hållbar utveckling ur ett 
kliniskt perspektiv kan stärkas och tydliggöras under VFU. 
 
Kompetensen inom lärarstaben behöver utvecklas gällande hållbar utveckling och 
samtal förs om detta.
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Bilaga 1 
Genomströmning 
 

 

 
Figur 1. Genomströmning för alla studenter antagna till barnmorskeprogrammet. 
 Notera: 1 efter årtal anger vårtermin.  
 
 
Tabell 1a. Genomströmning för kvinnor antagna till barnmorskeprogrammet 

 

 

 
 
Tabell 1b. Genomströmning för män antagna barnmorskeprogrammet 
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Poängproduktion 

 

 
 
Fig. 2a) Utfall poängproduktion för studenter kvinnor och män. 
 

 

 
Fig 2b). Utfall poängproduktion för studenter - enbart kvinnor. 
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Tabell 3.  Lärarkompetens   
 

Namn Anställning Akademisk 
grad 

Ht 18 % Vt 19 
% 

 Universitetsadjunkt Med Dr 4 1 

 Universitetsadjunkt MSc 10 10 

 Universitetsadjunkt MSc 20 21 

 Universitetslektor Med Dr 22  

 Universitetslektor Med Dr 1 1 

 Universitetslektor Med Dr 1  

 Universitetsadjunkt Med Dr 15 14 

 Universitetsadjunkt Med Dr  9 

 Professor Med Dr 1 1 

 Universitetsadjunkt MSc 9 11 

 Universitetsadjunkt MSC  4 

 Bitr Professor Med Dr 14 13 

*Handledare Universitetslektor Med Dr 10 10 

**Tentatorer  Universitetslektor Med Dr 1  

***Tentatorer och 
examinator 

Universitetslektor 
professor 

Med Dr  16 

 
 
Det självständiga arbetet sker under programmets två avslutande terminer. 
 
*Handledare är disputerade lärare. 
Handledning: 12 tim/arbete och termin: 30 studenter innebär 15 arbeten x 12 tim/termin:  10 % 
/termin 
 
**Tentatorer: litteratur och metodseminarier: 2 grupper á 5 tim:  10 tim: 1% 
 
***Tentatorer: 9 tim/arbete och examinator 5 tim/termin: 135 tim +5 tim: 16 % 
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Figur 3.  Översikt flöde av verksamhetsförlagd utbildning.   
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