
Studievägledning
BARNMORSKE- OCH 
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMEN VT18



Studievägledare för Barnmorske- och Specialistsjuksköterske-

programmen samt Master programmet i Folkhälsovetenskap.

Jobbar även som utbildningsadministratör, med reserv-antagning, 

examenshandläggning m.m. för majoriteten av 

specialistsjuksköterskeprogrammen.

Finns tillgänglig för tidsbokning på 

telefonnummer 046 222 79 82 och 

e-post: camilla.sjolin@med.lu.se framförallt tillgänglig på e-post.

Jobbar med program i både Lund och Malmö (3 olika hus), därför 

krävs tidsbokning, möjlighet till tidsbokning på HSC tisdagar EM. 

Vid kontakt skriv gärna vilket program ni går.

Camilla Sjölin

mailto:camilla.sjolin@med.lu.se


 Som student har du vissa rättigheter och skyldigheter, dessa kan du läsa mer om på webben: 
http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/rattigheter-och-skyldigheter
Viktigt att läsa er studentmail varje dag!

 Pedagogiskt stöd
Om du har en funktionsnedsättning så finns det stöd att få, men för att kunna ta del av stödet 
behöver du ansöka om pedagogiskt stöd. Information om pedagogiskt stöd finner ni på: 
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod

 Studenthälsan
Mår du dåligt av något som rör dina studier eller din studiesituation? Då kan du få stöd av 
studenthälsan. Mer information finns här: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-
och-stod/studieverkstaden

 Studentprästerna
Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du som student till enskilda samtal hos 
studentprästerna. Ni hittar mer information här: http://lundsdomkyrka.se/larande-
motesplatser/studentprasterna/

 Ni får också kontakta mig som studievägledare vid frågor eller funderingar om studier, 
studiemotivation m.m.

Stöd under studietiden

http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/rattigheter-och-skyldigheter
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studieverkstaden
http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/


 De kurser som ges inom ert program, ges endast i den ordning som står i 

utbildningsplanen för programmet. 

Majoriteten av utbildningsprogrammen startar bara en gång per år undantag för onkologi, 

psykitri, vård av äldre som startar vartannat år och barnmorskeprogrammet två terminer i 

följd därefter uppehåll en termin. Därför går kurserna också bara vid det tillfälle som 

anges. Det gäller alltså att hänga med i utbildningen så gott som möjligt.

 Kurserna inom programmen kan ha tidigare kurser som förkunskapskrav. Därför är det 

viktigt att läsa kursplanerna samt komma ihåg att kurserna ges i den ordning som anges i 

utbildningsplanen.

 Om något skulle hända som gör att ni hamnar efter är det viktigt att ni kontaktar 

inriktningsansvarig, kursledare och mig. 

 Beslutsfattare i samtliga studentärenden är studiesociala kommittén som sammanträder 

ungefär var femte vecka.

Har ni ett ärende och/eller vill göra en ansökan kontakta mig.

Som studievägledare är jag handläggare för samtliga ansökningar och är föredragande för 

studenter på kommitténs möten men är inte beslutsfattare.

Bra att veta



 Om något händer som gör att ni behöver ta en paus från programmet eller vill göra 

avbrott, dvs. sluta utbildningen så är det viktigt att ni kontaktar mig som studievägledare.

 Det finns tre kategorier för studieuppehåll eller avbrott i studierna:

1. Studieuppehåll – som är av särskilda skäl, exempelvis medicinska, sociala eller

andra omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring och 

studentfackliga uppdrag samt antagning till forskarutbildning i relevant ämne. Ger 

platsgaranti.

2. Temporärt studieavbrott – avser övriga uppehåll i studierna. Ger inte platsgaranti.

3. Definitivt studieavbrott – Studenten avbryter sina studier och ämnar inte att komma 

tillbaka, utan avsäger sig sin plats på programmet. Vill en läsa programmet får en göra 

en ny ansökan och hoppas bli antagen igen www.antagning.se

Mer information finns här: http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/blanketter

Bra att veta

http://www.antagning.se/
http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/blanketter


 När ni är klara med er utbildning kan ni ansöka om två olika examensbevis:

1. Yrkesexamina inom er specialisering

2. Magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad

Eller för Barnmorskeprogrammet: Magisterexamen inom  reproduktiv, perinatal och sexuell 

hälsa. Dessutom kan ni erhålla, efter ansökan till Socialstyrelsen, barnmorskelegitimation. 

Information om ansökan finns här: http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-

studier/blanketter#Examen

 Inga legitimationer ges till övriga specialistsjuksköterskeprogram. 

Har ni sedan tidigare en magisterexamen inom huvudområdet kan ni inte få ytterligare en 

magisterexamen inom samma område.

 Ansökan om examen görs endast när hela programmet är klart och samtliga poäng är 

registrerade i LADOK.

Bra att veta

http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/blanketter#Examen


Studievägledare & utbildningsadministratör

Finns tillgänglig för tidsbokning på 

telefonnummer 046 222 79 82 och 

e-post: camilla.sjolin@med.lu.se

Jobbar med program i både Lund och Malmö (3 olika hus), 

därför krävs tidsbokning, möjlighet till tidsbokning på HSC 

tisdagar EM. Vid kontakt skriv gärna vilket program ni går.

Camilla Sjölin

mailto:camilla.sjolin@med.lu.se


Stort lycka till med era studier!




