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Kursens namn: Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 9 hp, 

våren 2019 

Kurskod SBMS16  

 
 

Hemsida: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2237 

Kursansvarig: Ingela Sjöblom Antal poäng 9.0 hp 

Antal studenter 26 Startdatum: 2019.03.04   Slutdatum: 2019.04.12 

Antal studenter som klarat ordinarie examination 

Förlossningsvård samt 

postnatalvård 

 

  

24 

 

 

  

svarat på  

kursvärderingen: 13 (56 %) 

  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens uppläggning: 

 

Teorikurs med fokus på normal fysiologisk förlossning och eftervård. 

Individuell studiegång.  

 

Prov/moment  

1601 Avvikelser under graviditet, förlossning och postpartum (7,0 hp)          

Individuell skriftlig salstentamen. Betygsskala: Underkänd, Godkänd 

Obligatoriska läraktiviteter: 

- Skriftlig reflektion: valfri skönlitterär bok om ”Våld mot kvinnor". (uppgiften utdelad i kurs SBMT10) 

- Seminarium: ”Kriser och krisbearbetning i samband med barnafödande” 

 

1602 Familjeplanering, antikonception och sexologi (2,0 hp)        

Individuell skriftlig salstentamen, Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
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Kursledningens sammanfattande analys: KURS 16 Vt19 

Efter upprepade uppmaningar att fylla i enkäten svarade tillslut 13 (56 %) studenter på utvärderingen  

Studenterna uttryckte att kursen hade ett bra upplägg inför tentastudier, med god tid för att läsa, vilket är av vikt 

för att kunna tillgodogöra sig ett stort pensum. Dessutom uppskattas fallseminarierna och uttrycktes vara ett kul 

och lärorikt sätt att studera och fördjupa sig i ämnesområdet, med stöd av lärare och öppna diskussioner. 

”superbra lärande!!” 

I denna årskull uppfattades det som att studenterna överlag var nöjda med föreläsningarna. De beskrevs som 

intressanta och tydliga och att föreläsarna var väl förbereda. Studenterna uppskattade de mer handgripliga och 

praktiska lagda kurserna så som ex. föreläsningarna ”föda utan rädsla” och ”Rebozo” väldigt mycket. Det kan 

vara bra att ta med sig inför planering av kommande kurser.  

Fler studenter påpekade att det hade varit önskvärt att delkursen om antikonception och familjeplanering hade 

varit i samband med praktiken i mödravård/ungdomsmottagning, vilket kan anses vara relevant. Kursledningen 

ska ta förslaget i beaktande. 

Studenterna uttryckte att vården efterförlossning med diverse postpartumbesvär och komplikationer var 

obefintlig, vilket kursledningen ska ta till sig och ha i åtanke vid framtida planering av kurs 16 

Man önskade också mer hands-on färdighetsträning ffa när det gäller suturering, vilket vi ska försöka tillgodose 

i framtiden.  

Någon påpekade svårigheten med att ha fall i tentamen, då de är knapphändigt beskrivna och många 

kompletterande frågor hade behövts besvarar för att lösa det på ett tillfredsställande sätt- något vi får fundera 

på. 

Också önskvärt att kunna skriva tentorna på dator, som vi i lärarlaget också önskar och har påbörjat 

undersökning om möjligheterna kring. 

 

Kursansvarig Ingela Sjöblom 

 

 

 


