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BARNMORSKEEXAMEN 
POSTGRADUATE DIPLOMA IN MIDWIFERY  

 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för Barnmorskeexamen är fastställd av rektor 2011-12-13. 

 

Utbildningsnivå 

Barnmorskeexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Mål enligt högskoleförordningen 

För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som 

barnmorska. 

Kunskap och förståelse 

För barnmorskeexamen skall studenten  

- visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, 

- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och 

- visa kunskap om relevanta författningar. 

 

Färdighet och förmåga 

För barnmorskeexamen skall studenten 

- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra 

undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar, 

- visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete, 

- visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar 

och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, 

- visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och 

konsultativa uppgifter, och 

- visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera 

behandlingsverksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För barnmorskeexamen skall studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

 

 

 

 

 



 

 

Omfattning 

Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs 

krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. 

 

Examensfordringar 
 

Centrala bestämmelser 

För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 

arbete (examensarbete). 
 

Lokala bestämmelser 

Barnmorskeexamen fordrar att 

− minst 45 högskolepoäng ska ligga på avancerad nivå. Av dessa högskolepoäng ska minst 30 

utgöras av kurser i huvudområdet omvårdnad, varav 15 högskolepoäng ska omfatta det 

självständiga arbetet (examensarbete). 


