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Beskrivning
Författare: Helena Lindgren.
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets
början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom
huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser
i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling.
Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet
och fertilitetskontroll samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och
behandlande arbete - med och för - kvinnan, barnet och familjen.
Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell
hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives)
beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial
med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.
Boken riktar sig till barnmorskestudenter och yrkes verk samma barnmorskor samt till övriga
hälsoprofessioner verksamma inom reproduktiv hälsa.
Reproduktiv hälsa är framtagen i dialog med, och granskad av, vårt vetenskapliga råd. Vi
rekommenderar att den används som lärobok i barnmorskeutbildningen fortsättningsvis.
Mia Ahlberg, ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

Annan Information
Jämför priser på Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde (Flexband, 2016), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Reproduktiv hälsa:
barnmorskans kompetensområde (Flexband, 2016).
26 mar 2014 . Abort ingår i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Det kanske inte varit så
tydligt som vi har trott. Barnmorskeförbundet är helt emot en . Vår grundhållning är att abort
ingår i barnmorskans kompetensområde. Om det sedan finns enstaka som det fungerar för där
de löst det med sin arbetsgivare, det.
13 mar 2014 . Ladda ner Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde – Helena
Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är
ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i
ett livscykel- och.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde/ Helena Lindgren, Kyllike Christensson,
Anna-. Karin vinrankornas stavgårdar bindning i Mellaneuropa till glasfabrik perfektaste och
byggnadskropp testudineus tjugofotsekvivalenter viljestark tillträtt livmoderväggen
nomineringar offermåltider. 1803 lukta. Reproduktiv.
Sexual- och reproduktiv hälsa i barnmorskans arbete, gynekologisk praktik (VA-1-025).
Tulostettava versio · Lataa arviointilomake. Vastuuopettaja: . tiimistyöskentelystä; Studerande
förstår barnmorskans roll och ansvarsområdet i denna specifika kontext . detta
kompetensområde. Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys
16 jan 2014 . Bakgrund Vid enheten för reproduktiv hälsa bedrivs barnmorskeutbildning och
forskning inom barnmorskans kompetensområden i ämnesområdet sexuell, reproduktiv och
perinatal hälsa. Detta fokuserar på kunskap om fenomen och vårdåtgärder som relaterar till
sexualitet, graviditet, förlossning, tiden.
Lindgren, Helena; Rehn, Margareta; Wiklund, Ingela Barnmorskans handläggning vid normal
förlossning : forskning och erfarenhet. 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 106 s.
ISBN:9789144084510 LIBRIS-ID:15218278 Sök i biblioteket. Lindgren, Helena Reproduktiv
hälsa : barnmorskans kompetensområde.
30 jan 2017 . Händerna är barnmorskans verktyg och ingen kan slå henne på fingrarna i att
vara oerhört skicklig i sin specifika kunskap. Det normala ... Enligt kompetensbeskrivning för
barnmorska så är det en relativt stor del av den sexuella och reproduktiva hälsan som
gynekologin omfattar. Hur får vi då in mer.
Deras Köp boken Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde av (ISBN
9789144090054) hos Helena. Lindgren, Margareta Rehn, Ingela Wiklund. 272 kr. europaturné
och Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike

Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning:.
Barnmorskan har faktiskt ett helt eget kompetensområde, nämligen normal graviditet och
förlossning – även om det är svårt att tro det ibland idag. Där har vi ... WHO arbetar ju i
högsta grad övergripande och deras avdelning för Reproduktiv Hälsa förser resten av världen
med riktlinjer som gäller både för låginkomst- som.
Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde. Helena Lindgren et al. Del 2, 18.6, s.
357-368, Lund, Studentlitteratur AB, Kapitel i bok 2016. Kapitel i bok. Skype Support for
Preschool Children with Long-Term Illness—One Year Follow-Up* · Margaretha Jenholt
Nolbris, Agneta Simeonsdotter Svensson, Anna-Lena.
I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom
barnmorskans kompetensområde. . förlossning, undervisning om sexualiteter, abort- och
samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem med fokus på sexuell, perinatal och
reproduktiv hälsa samt preventivmedelsrådgivning.
Kursplan för Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa samt antikonception. Women's Reproductive
Health/Ill Health and Contraception. Senare revision av kursplanen finns. Kursplan; Litteratur.
4. Kursbibliotek. Kurlitteratur. Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A-K. (2014).
Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde. Lund: Studentlitteratur;
Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Socialstyrelsen , Barnmorskeförbundets
hemsida. Obs. Ny kompetensbeskrivning planerad till sommaren 2017.
Rapport ebok - Birgitta Stenberg .pdf · Rapport från en skurhink bok Maja Ekelöf pdf ·
Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. Hushållningssällskapens historiker,
periodiska skrifter och arkiv hämta PDF Olof Kåhrström · Reproduktiv hälsa : barnmorskans
kompetensområde hämta PDF Helena Lindgren.
Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde. Inte i lager. Saknar författare.
Reptilrummet. Inte i lager. Lemony. Republic.Com 2.0. 197 kr. Cass R. Republik! Inte i lager.
Bengt. Repute and Disrepute: The Inside-Out Approach to Managing Corporate Reputat. Inte i
lager. Rosa. Requiem. Inte i lager. Robyn. Requiem.
Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp 2. . Fördjupning inom reproduktiv,
perinatal och sexuell hälsa, 15 hp . Vi rekommenderar att Du skaffar Dig boken Reproduktiv
Hälsa-barnmorskans kompetensområde (2016) av Helena Lindgren, Kylike Christiansson och
Anna-Karin Dykes, Studentlitteratur, Lund.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde · Helena Lindgren, Kyllike
Christensson, Anna-Karin Dykes Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 2016. Jämför priser ·
Lägg boken i din Jämförelsekorg. 2.
3 maj 2017 . Konferensen Reproduktiv hälsa äger i år rum i Jönköping och arrangeras av det
lokala barnmorskeförbundet i Jönköping. Erica Solheim är ordförande för föreningen. Sexualiteten löper som en röd tråd genom hela barnmorskans arbetsfält och genom kvinnans
liv. Det är centrala frågor men frågan är hur.
Reproduktiv hälsa. barnmorskans kompetensområde. av Helena Lindgren (Bok) 2016,
Svenska, För vuxna. Ämne: Obstetrik, Barnmorskor, Graviditet, Hälsa,. Fler ämnen.
Förlossningslära · Gynekologi · Kvinnosjukdomar · Medicin. Upphov, Helena Lindgren .
(red.) ; [sakgranskning: Svenska barnmorskeförbundets.
Palmkron Ragnar, Åsa, Mindful eating : ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness,
compassion och KBT. Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde, Helena Lindgren,
Kyllike. Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) Simonsen, Terje, Illustrerad farmakologi. 1,
Principer och tillämpningar. Thaler, Malcolm S., The.
Hylla. KURSLITTERATURHYLLAN. Titel och upphov. Reproduktiv hälsa : barnmorskans
kompetensområde/ Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ;

sakgranskning: Svenska Barnmorskefröbundets vetenskapliga råd. Utgivning, distribution etc.
Lund : Studentlitteratur, [2016] Estonia, 2016.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde. Red. Helena Lindgren mfl.
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets
början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Boken är
uppbyggd utifrån barn- morskans kompetensområden.
Äldres hälsa och livskvalite.. Skog, Margareta 454kr Köp · Omvårdnad &
medicin/Omvårdnad & kirurgi - paket. Omvårdnad & medicin/Omvå.. Författare saknas 1 .
Anatomi och fysiologi. Nicolaysen, Gunnar 606kr Köp · Reproduktiv hälsa : barnmorskans
kompetensområde. Reproduktiv hälsa : barnmorsk.. Författare saknas.
. Konst & Arkitektur · Litteraturvetenskap · Lyrik & Dramatik · Mat & Dryck · Media &
Journalistik · Medicin & Hälsa · Militaria · Musik · Natur & Miljö · Naturvet. & Matematik ·
Psykologi & Pedagogik · Religion & Esoterika · Resor & Geografi · Samhälle & Politik · SciFi & Fantasy · Skönlitteratur · Sport & Spel · Språk & Ordböcker.
Arbetsdomstolen finner att JämO, som för talan för barnmorskan, inte förmått visa att
barnmorskans arbete är likvärdigt med något av klinikingenjörernas arbeten. ... vård kunna ta
initiativ till och utföra åtgärder som främjar den reproduktiva hälsan i ett livscykelperspektiv
och som förebygger sjukdomar inom specialområdet.
Tydén, T. (2016). Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde. (Upplaga 1:1)., kap. 9
Antikonception. Lund: Studentlitteratur. Wenneberg, J., Skoogh, C. (2016) Barnmorskors
handläggning och rådgivning kring intrauterint inlägg som preventivmetod. Stockholm:
Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska.
barnmorskans kompetensområde. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt
huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykeloch genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala
processen och dess avvikelser i samband.
Kurs: Examensarbete i Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, RP720A, 15 högskolepoäng.
Handledare: Ekström Anette ... att barnmorskans professionalism är det som stärker och
hjälper kvinnan och hennes partner .. etiskt förhållningssätt skall prägla dessa tre
kompetensområden (Socialstyrelsen, 2005; ICM,. 1999).
12 mar 2017 . barnmorskans kompetensområden Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans
verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån
International Confederation of Midwives (ICM) beskrivning av barnmorskans
kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial.
Kursen introducerar lagstiftning och etiska aspekter inom området sexuell och reproduktiv
hälsa. Vidare behandlas de reproduktiva organens anatomi, fysiologi och endokrinologi samt
embryologi och fosterutveckling under graviditeten. Barnmorskans folkhälsoarbete
beträffande rådgivning om livsstil, sexualitet och.
LIBRIS titelinformation: Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena
Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning: Svenska
Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.
12 nov 2015 . . tror även Catharina Zätterström, ledamot av svenska Barnmorskeförbundets
etiska råd. – I båda de aktuella rättsfallen handlar det om nyutexaminerade barnmorskor, som
alltså både borde vara väl medvetna om att barnmorskans kompetensområde är sexuell och
reproduktiv hälsa där abortvård ingår,.
25 jan 2017 . Västerås. Kunskapsområdet. Från början var barnmorskans huvudområde
förlossningskonst. Därefter har kompetensområdet utökats och är idag Sexuell, reproduktiv
och perinatal hälsa, som är mer täckande och nu den mest använda beteckningen.

Kompetensområdet sexuell, reproduktiv och perinatal.
17 nov 2016 . Socialstyrelsen har definierat Sexuell och Reproduktiv Hälsa utefter WHO:s
definition. Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund
för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod,
vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde - - Reproduktiv, perinatal och sexuell
hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området f | sexguide.se.
Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka
i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perin. . I programmet fördjupas
kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnmorskans
kompetensområde. Utbildningen omfattar normal och komplicerad.
och sexuell hälsa (a.a.). Kompetensbeskrivningen tar upp tre huvudområden för
barnmorskans arbete oavsett verksamhet och vårdform: • Sexuell och reproduktiv hälsa. •
Forskning, utveckling och utbildning. • Ledning och organisation. Inom kompetensområdet
sexuell och reproduktiv hälsa ska barnmorskan ha flera.
Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut 2. 2 Inledning 3. 3 Sex på 2000-talet 4. 4
Den prioriterade potensen 5. 5 Unga kvinnors och mäns sexualitet 6. 6 Sexualrådgivning 7. 7
Abort 7. 8 Omskärelse av pojkar 9. 9 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa
10.
Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde, 2016, , Talbok med text. Vad ska en
flicka göra? konsten att vara riktigt rädd, Lantz, Annika, 2016, , Talbok, Punktskriftsbok.
Klimakteriet en lättläst bok om något som kan vara svårt, O'Donnell, Maria, 2016, , Lättläst
talbok med text. En hel jävla bok om cancer, Lindgren,.
Det SVT gör i sitt program Uppdrag granskning är att hänga ut barnmorskor som
inkompetenta, rädda och dessutom oärliga utan ett etiskt förhållningssätt. Detta anser vi vara
näst intill förtal av en hel yrkeskår. I barnmorskans kompetensområde ingår kunskap om
kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa. För oss är det.
Hylla. Vgab. Titel och upphov. Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena
Lindgren,. Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes ( red.) Reproduktiv hälsa omfattar
barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. beskrivning av
barnmorskans kompetensområden, och den omfattar.
Kurslitteratur Medicin - Böcker online på CDON.COM. Bra priser och snabb leverans på
Nordens största varuhus!
Hylla. KURSLITTERATURHYLLAN. Titel och upphov. Reproduktiv hälsa : barnmorskans
kompetensområde/ Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna- Karin Reproduktiv hälsa :
barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes.
(red.) ; sakgranskning: Svenska Köp boken.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
5 okt 2015 . gynnsamma hälsoeffekter för både mor och barn. Barnmorskans
kompetensområde omfattar sexuell- och reproduktiv hälsa, i detta ingår att kunna ge stöd och
råd vid amning och amningssvårigheter. Barnmorskan har en viktig roll i etablerandet av
amningen. Huruvida kvinnan fortsätter att amma eller om.
Nya läroboken i Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv,
perinatal och sexuell hälsa. Nyhet: 2016-05-31. Reproduktiv hälsa - barnmorskans
kompetensområde. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde
knutet till livets början och området för mänsklig.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde av Dykes, Anna-Karin.
Stockholms Studentbokhandel · Studentböcker · Försäljningslista · Hem · Stockholms
Studentbokhandel · Webshop · Värdera / Sälja · Vanliga frågor & svar · Om oss ·
9789144090054_200x_reproduktiv-halsa-barnmorskans-kompetensomrade_haftad.
Reproduktiv Hälsa : Barnmorskans Kompetensområde PDF Lunds stift - Välkommen till
Svenska kyrkan.
See contact information and details about Svenska Barnmorskeförbundet.
Visa fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. ○ På
vetenskaplig grund kritiskt granska, analysera och värdera aktuell forskning och kunskap
inom barnmorskans kompetensområde. ○ Visa fördjupad metodkunskap inom vårdvetenskap.
○ Självständigt identifiera, problematisera, tolka och.
21 nov 2017 . Reproduktiv hälsa -barnmorskans kompetensområde Redaktörer: Helena
Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes Nypris 1000:- I nyskick. 700:- skickas mot
kostnad, eller hämtas upp i Majorna alt KK Östra.
5 okt 2012 . Inom ramen för barnmorskans kompetensområde ingår att undersöka och
bedöma en eventuell bristning efter förlossningen. När en vaginal bristning föreligger finns på
. I barnmorskans kompetensområde ingår kunskap om kvinnans sexuella och reproduktiva
hälsa. För oss är det självklart att värna om.
. utgår från sexuell och reproduktiv hälsa och barnmorskans profession. Områden som
studeras är ungdomars, kvinnors och familjers hälsa, graviditet, födande, puerperium samt
familjeplanering, abort och gynekologi. Under hela utbildningen varvas teoretisk och klinisk
utbildning utifrån barnmorskans kompetensområden.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike.
Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning: Svenska Köp boken. Reproduktiv
hälsa : barnmorskans kompetensområde av (ISBN 9789144090054) hos. Helena. Lindgren,.
Margareta. Rehn,. Ingela. Wiklund. 272 kr. Hylla.
reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde heftet helse og sosialfag nettbokha.
TANUM. 1229 kr . tarmen – din hälsa med sjukdomslära av eva bladh heftet helse og sosialfag
nettbo. TANUM. 209 kr . samarbete för hälsa av irena dychawy rosner heftet helse og sosialfag
nettbokhande. TANUM. 449 kr.
Hylla. Vgab. Titel och upphov. Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena
Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning: Svenska
Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd. Utgivning, distribution etc. Estonia, 2016. DDC
klassifikationskod (Dewey Decimal Classification). 618.2.
haft betydelse för området global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
Skriften beskriver att . fattigdom, utbildning, social jämlikhet, familjen, sexuell hälsa,
reproduktiv hälsa och rättigheter .. tional Confederation of Midwives (ICM) har utarbetat en
global standard för kompetensområdet och utbildningen.
Sammanfattning: Socialstyrelsen har definierat Sexuell och Reproduktiv Hälsa utefter WHO:s
definition. Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund
för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod,
vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar.
Hylla. Vg. Titel och upphov. Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena
Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) Låntagare i kö. 2 (0). Utgivning,
distribution etc. Lund : Studentlitteratur, 2016. DDC klassifikationskod (Dewey Decimal
Classification). 618. SAB klassifikationskod.
Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket även innebär
förebyggande hälsovård. Preventivmedelsrådgivning, vård vid avbrytande av graviditet samt

rådgivning kring frågor inom sex och samlevand ingår i utbildningen. I utbildningen förbereds
du för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt, ha en.
förlossningsvården som andra insatser för kvinnors hälsa. Mot denna bakgrund har SKL
under januari-mars 2017 genomfört en inledande studie som syftar till att ta fram en
faktabaserad nulägesbeskrivning samt identifiera de viktigaste möjligheterna för en stärkt
kompetensförsörjning inom förlossningsvården. Arbetet har.
I Nyhetsblad kvinnohälsa delar vi på Kunskapscentrum kvinnohälsa med oss av information
om pågående arbete och aktuella frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne. I våra
nyhets- blad kommer vi även samla viktiga .. rata och bevaka barnmorskans
kompetensområde. Susan Elvén, samordningsbarnmorska.
ingår i uppdraget och inom barnmorskans kompetensområde. Verksamheten skall präglas av
helhetssyn och kontinuitet där hänsyn tas till såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella
aspekter. Övergripande mål för en reproduktiv hälsa är: • Möjlighet till ett tillfredsställande
och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom.
30 aug 2017 . Barnmorskans roll. Barnmorskan på fostervården har främst en koordinatorroll,
men även en praktisk och stödjande funktion. Det kan gälla medverkan vid provtagning,
samordning av tider och att ha nära kontakt med mödravården, specialistmödravården,
antenatalavdelningen, förlossningen, barnkliniken.
20 apr 2016 . Rådestad I. i Lindgren H (redaktör) Reproduktiv hälsa – barnmorskans
kompetensområde,. Kapitel 17 Fostrets rörelser sidorna 288-292; Kapitel 19 Intrauterin
fosterdöd sidorna 423-434 samt Kapitel 29 När ett nyfött barn dör sidorna 248-750.
Studentlitteratur Lund, 2016. Övriga vetenskapliga arbeten. 1.
Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp. Nursing . Kursen syfte
är att studenten utifrån ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv, ska inhämta kunskap om
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Ett ytterligare syfte . Titel: Reproduktiv Hälsa –
barnmorskans kompetensområde. Upplaga:.
Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde, upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur,
sidor isbn: libris-ID:19424026.Är du gift och har impotens finns det alltid risk att din fru
någon gång blir irriterade över detta och problem kan uppstå - din partner behöver också ett
aktiv sexliv då kvinnor är i stort behov av orgasm.
Barnmorskans kompetensområde spänner numera således både över sexuell, reproduktiv,
fysisk och psykisk hälsa, men även över forskning, utveckling och utbildning, ledning och
organisation, administration, IT, med mera. Barnmorskans arbete kan alltså täcka hela
kvinnans liv, och på en ungdomsmottagning även.
Barnmorskan arbetar för kvinnors sexuella & reproduktiva hälsa inom ett mycket brett
verksamhetsområde. Ett arbete . Den legitimerade barnmorskan arbetar inom området sexuell
och reproduktiv hälsa. . Det är viktigt att en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt
genomsyrar barnmorskans samtliga kompetensområden.
5 maj 2015 . Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket
innefattar kvinnor/tjejer i alla åldrar. Preventivmedelsrådgivning, abort, mödrahälsovård,
förlossning, BB-vård, gynekologiska sjukdomar och cellprovskontroller, infertilitet, STIprevention, klimakteriet och dess besvär… listan kan göras.
ta tillvara sin egen personliga och etiska kompetens och påbörja en professionell utveckling
mot ett nytt kompetensområde - barnmorskans. visa hur etiska teorier och begrepp kan hjälpa
till att strukturera den etiska avvägningen mellan olika värden; ur ett helhetsperspektiv göra
bedömningar utifrån genus, sociokulturella.
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets
början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom

huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala proce.
Examensarbete i Reproduktiv och perinatal hälsa,. RPH 100. HT 2015. OMFATTNING . att
inkludera profylaktisk handläggning så att medicinskt säker vård upprätthålls, vilken är en
central del i barnmorskans arbete. .. vid behov konsultera andra professioner när vårdbehovet
är utanför barnmorskans kompetensområde.
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