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Konn peten sbes krivn i n g

Obsletrik och gynekologi

Specialiteten obstetrik och gynekologi karaktririseras av
prevention, utredning, diagnostik, behandling och uppfoljning
vid normal och patologisk graviditet, forlossning och puerperium.
vidare ingar prevention, utredning, diagnostik, behandling och
uppfoljning av funktionsstolningar och sjukdomar i de kvinnl;Lga
reproduktionsorganen och vid reproduktionsmedicinska tillstAnd.
Specialiteten omfattarbhde akuta och icke-akuta tittstdnd och
siukdomar.

Inom specialiteten obstetrilc och gynekologi harrdliiggs
m&ngfacetterade pr oblernstiillningar och kompetensomliclet
innefattar etiska, psykosociala, samhtilleliga och mingkulturella
aspekter.

LAKARNAS SPEcIATISERINGSTJANSTGoRI NG

SOCIALSTYRELSEN
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Cbstelrik och gynek,clogi

Kompetenskrav

For obstetrik och gynekologi giiller al-a6, b1-b5 samt c1-c13.

Deln"ndl tr orh b

LAKARNAS SPECIALISERINGSTJANSTGoRING

SOCIALSTYRELSEN

Delnn&! ol
Medorbetorskop,
lederskop och pedagogik

Urbildnings-
qktiviteter

Uppf6!inins

Den speciolistkompetento lokoren sko

- kunnq to ett onsvor far det
kontinuerligo lorondet pd
orbetsplotsen

- kunno utovo ledqrskop i det dogligo
orbetet, inklusive ledo ett v6rdteqm

- kunno io etl onsvor for uivecklingen
qv det multiprofessionellq samorbetet

- kunno to ett onsvor for somorbetei
med nnticnler neh n6jr5ffignjg

-. kunno somorbelo i notverk kring
potienten

- kunno somverko med qktorer
uionfor liqlso- och siukvdrden, iill
exempel sociolncimnder,
verksomheter inom sociolticinsten,
skolo och Forsokringskosson

- kunnq presentero och forkl<rro
medicinsk informotion p6 ett sott
som or forstdeligt for mottogoren,
sdvol muntligt sorn skriftligt

- kun,no plo.nero och genomforo
u no ervrsn In 

EJ

- kunno hondledo och insiruerq
medorbetore och stuoenrer

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomfordo
uf bild n ingsoktivitefer
och uppfylldo
kom petenskrov uifc!rdqt
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomford,r
utbi ldn ingsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrqv utfci rrlo t

ov kursledore eller
hondledqre

Allmdnno r&d

Deltogonde i

inonr- eller mellon-
professionell reflektion
i grupp

llondledo under
hondledn ing

Underviso under
lro ndledn ing

,51 I



Cbsletr ik och gynekologi

LAKARNAS SPECIALISERINGSTJANSTGORING

SOCIALSTYRELSEN

Delm6l o2
Efik, mdngfcld och
jtimlikhet

Urbildnings-
qktiviteter

tlppf6lining

Den speciolistkompetenio lokqren sko

- kunno hclntero vordekonflikter i det
.l^^li^^ nrhatal

- kunno bemoto mcinniskor som
individer och med respeKr

^ho.^o^.'lo ^r, LA^

konsoverskridonde identitet eller
ultryck, etnisk tillhorighet, religion
eller onnqn f rosuppfottning,
fu n kiionsnedsotlning, r"tui"ll
loggning och 6lder

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomfordo
utbi ld ningsokiiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdol
ov hondledorer

Dellogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomfordo
uf bildn ingso ktlviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdot
ov kursledore eller
hondledore

Allmiinno r&d

Deliogonde i

inom- eller mellon-
professionel I reflektion
I grupP

Delmd! o3
V&rdhygien o€h smitfskydd

t!rbildnings-
oktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lcikoren sko

- kunno to ett onsvqr for ott
vdrdrelotercrde infeklioner och
smittspridning forebyggs

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomfordo
utbi ldn i ngso ktiviieter
och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdol
ov hqndledore
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Delmdl a4
Sysfernof iskr kvolitets- och
pof ientsiikerhels<r rbef e

urbildnings-
ukfiviteter

1,,!ppfiilining

Den speciolistkompetento lokoren sko

- kunnq kriiiskt gronsko den egno
verksomheten och kunno gt.'nomfioro
en risk- och hondelseonolys

- kunno to ett onsvor for ott
[orbottronde 6tgorder, processer
och rutiner tor potientnytto
genomfors systemotiskt

- kunno tq ett qnsvclr for iniegreringen
ov nyo iekniker oclr metoder i det
dogligo holso- och s jukvdrclsorbetet

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomfordrr
utbi ld n i n gscr ktlvi tete r
och uppfylldo
kom petenskrqv utfcr rdot
qv hondledore

Kvqlitets- och
utvecklingso rbete

lntyg om genomfordo
utbild n in gsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utfo rdot
qv hqndledore

Altrrniinno

Deltogonde
seminorium

rdd

Deltogonde i storre
yrkesreloterod
sommonKomsl

Obstetrik och gynekologi

LAKARNAS SPECIALISERINGSTJAN.5 IGORING
SOCIALSTYRELSEN

Delm&l o5
Medicinsk vetenskop

tJrbildnings-
qktiviteter

Uppfrilining

Den speciolistkompetento lokoren sko

-, uppviso fardlupode kunskoper om
medicinskt veienskopligo metoder
och etisko principer

-- kunno kritiskt gronsko och vqrdero
medicinsk vetenskoplig informstion

- uppviso eti medicinskt vetenskopligt
[orhdllningssott till rutiner och
qrbetssoti i det dogligo orbetel

t/1. . | ,...
l\ilntsK rlonsrgoflng
under hondledning

Intyg om genomfordo
utb i I d n i n gso ktivilete r

och uppfylldo
kom petenskrov utfcirdqt
qv hondledore

Siolvstondigt skriftligt
orbeie enligt
vetenskopligo principer

Intyg om genomfordo
utb i ld n i n gso ktiviteie r

och uppfylldo
kompetenskrov utfordot
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomford<:
uibild n ingsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfcirdo r

qv kursledore eller
hondledore

Allmdnno r&d

l.)ol+^^^."1o i

semtnonum

Deltogonde i storre
yrkesreloterod
sammonkomst
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Obsletrik och gynekologi

Den speciolistkompetento lokqren sko

- uppviso kunskop om logor och ondro
foreskrifter som goller inom hqlso-
och siukv6rden och {:or dess personol

- uppviso kunskop om hcilso- och
siukvdrdens orgonisotion och
qdministrotion

- uppviso kunskop om hcrlso- och
slukvdrdens oliko ekonomisko
siyrsystem och deros betydelse for
prioriteringor och ovvogningor i d9l
l^^li^^ ^,1^^r^+

Delmdl q6
Lcgor och sndrq fi$reskrifter
samt hdlso- och siukvdrdens
argonisotion

Utbildnings-
sktiviteter

Deltogonde i en eller
flero kurser

LAKARNAS SPEcIALISERINGSTJANSTGoRING

SOCIALSTYRELSEN
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Delrn6l bl
Kommunikotion med
pctienter och niirsf&end,e

Intyg om genomfordr:
utbi ldningsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrqv utfci rdst
ov horrdledore

uppfiilining

Den speciolistkompetento lok,rren sko

- kunnq onpossq scltiet qtt
kommunicero uiifrdn potienters och
norstdendes individuello berhov och
kom r"n u ni kotivo formdgo

- kunno ge pofienter och norstdende
svdro besked med respekl, empcrti
och lyhordhet

-. kunno storko potientens formdgo
otl honlero en forqndrod livssiluotion
till f6lid ov siukdom eller
f u n ktio nsnedsottn ing

- kunno som16dq med potierrter och
ncirst6ende om potientens egenvirrd

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Dqltogonde i en eller
ilero kurser

Intyg om genomfordr:
utbild nin gsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfcir<Jot
qv kursledore eller
hondledore

Allmiinna r&d

Deltogonde i

inom- eller mellon-
professionell reflekiion
i grupp

Medsittning

Obsleh'ik och gynekologi

LAKARNAS SPECIALISERINGSTJANSTGORING

SOCIALSTYRELSEN

Delmdl b2
$iukdomsf iirebyggcnde arbete

[.Jtbildnings-
uktiviteter

Lf ppf6liming

Den speciolisfkompetenio lok,rren sko

- kunnq vogledo potienter i fr6gor om
levnodsvqnor i syfte oti

- forebyggo uppkomsten ov
siukdomor som grundor sig i en
eller flero ievnodsvqnor

- forbottro prognosen hos potienter
med siukdom som grund<rr sig i en
eller flero levnodsvonor

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Infyg om genomfordrr
utbi ldnin gsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utfcrrdot
ov hondledqre

D
fl

fogonde i en eller
o Kurser

Iniyg om genomfordr:
utbi ldnin gso ktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov u tfordot
ov kursledore eller
hqndledore

6t5



Delm6l b3
Liikenredel

urbildnings-
oktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lokqren skq

- kunnq onpqsso lcikernedels-
behondlingen efter protientens dlder,
kon, vikt, njur- och leverfunktion somt
eventuell somsjuklighet och ovrig
medicinering

- kunno bedomo risker for
interqklioner och biverkrringcr
vid lokemedelsbehondling

- kunno sqmorbetq med potienter
och norstdende for crtt uppn6
folisornhet till
lo kemed elsbeho nd lingen

* KUnno somverKo med ondrq oktorer i

vdrdkedion om polientens
lokemedelsbehondling

- kunrrq kritiskt gronsk,r och vordero
informotion om lqkernedel

- lPpviso kunskop.om lokemedels
InverKqn po millon

- uppviso kunskop om
holsoekonomisko ospekter ov
lokemedelsbehondling

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomfordo
utbi ldn ingsokiiviteter
och uppfylldo
kom petenskr,:'r utfo rdot
ov lrondledorer

Dellogonde i en eller
flerq kurser

Intyg om genomfordo
utbi ldningso ktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utfo rdot
ov kursledore eller
hond ledore

Obstetrik och gynel,ologi

LAKARNAS SPECIALISERINGSTJANSTGORING

SOCIALSTYRELSEN
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Delm&l b4
Fiirstikringsmedie in

urbildnings-
sktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lolloren sko

- kunno tillompo metoder inom
forsokringsmedicin som en del
ov behondlingen av den enskildo
potienten

- kunnq somverkq i

forscikringsmedicinsko fr6c;or som
ror den enskildo potienten med
oktorer inom och utonfor holso-
och sjukvdrden

Klinisk tionstgoring
under hondledning

Intyg om genomforclo
utbild n ingso ktivitete r

och uppfylldo
kompetenskrov utfor dot
ov hondledqre

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomforclo
utbild ningsokf ivitete r

och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdot
qv kursledore eller
hqndledore

Allmiinna r&d

Deltogonde i storre
yrkesreloterod
sommonkomst

Cbstetr ik och gynekologi

LAKARNAS SPECIALI SERINGSTJANISTGORING

SOCIALSTYRELSEN

Delm&l b5
Folliofiv v&rd ! livefs slu,tskede

urbildnings-
qkfivlfeter

Uppftilining

Den speciolistkompetento lokoren sko

- kunnq identifiero behov ov ocn
inifiero polliotiv v6rd i livels slutskede

- kunno genomforo brytpunkissomtol
med pcrtienter och ncirst6ende

- kunno iillompo grundloggrrnde
principer for polliotiv symiomlindring
med beokionde ov fysisko, psykisko,
sociqlo och exislentiello behov

Klinisk tionstgoring
under hondledning
oliernoiivt o uskultolion

Intyg om genomforclo
utbildn ingso ktivitete r

och uppfylldo
kompetenskrov utfordot
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomforclo
utbild n ingsoktivitete r

och uppfylldo
kom petenskrqv utfordo t

ov kursledore eller
hondledore

Atrlmiinno rdd

lloltnnnnla i

seminorium

Deltogonde i storre
yrkesreloterod
't
sommonKomsl

Medsiitning

Troning i simulerod
.t...

mil lo
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Obsletrik och gynekologi

Delm&l c

D en sp e ciali stkorip etenta lzikaren ska b ehrirska

. normal graviditelt, forlossning och puerperiu.m,

. antikonception och inducerad abort,

. basal kirurgisk teknil<,

. pre- och postoperativ bedomning och v6rd,

' akuta gyneJrologiska tillstflnd och differentialdiagnostik,

' utredning, diagr:Lostik, behandling och uppfoljning av sexuellt
overfor'bara infbktioner, och

" basal r,rtredning, diagnostik, behandling och uppfoljning vicl
benigna tillstfind i brickenbotten och de nedre urinvdgarna.

Vidare ska den specialistkompetenta ldkaren kunna lrandliigga.

o precancerosa gynekologiska tillstind och maligna tumorer i
genitalorganen,

" vanliga reproduktionsenclokrinologislca tillst6nd, och

. patienter som utsatts for sexuella overgrepp,

Den specialistkompetenta ldkaren ska dven kunna initialt harcllagga
benigna gynekologiska tillstflnd i vagina, uterus och adnexa samt ha
kunskap om utredning och behandling av infertilitet.
Siirskild vikt liiggs vid kravet att kunna sjiilvstiindigt handldtgp:,a akuta
tillstflnd. Den specialistkompetenta ldkarerr ska ocksfl ha teoretisk
kunskap, plaktisk fzirdighet och forrndga att initialt handliigga
mindre vanliga tillstflnd inom obstetrik och gynekologi. Vidare
ska kikaren ha dokumenterad kompetens inom diagnostiska och
terapeutiska metorier pA omridet, samt ha adekvata kunskapel'om
den medicintekniska apparatur som anvdnds inom specialiteten.

LAKAR NAS SPEcIALISERI N GSTJAI..lSTGORI NG

SOCIALSTYRELSEN
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Obsteh.ik och gynekologi

Delm&l cl urbildnings-
trktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lcik<rren skq

- behorsko hondloggning ov
normol groviditet, forlossning
och puerperium

Klinisk ticinstgoring
under hondledning
vid en eller flero
enheter som bedriver
s6don verksomhet eller
hondlogger sddono
orenden

Intyg om genomford<r
utbi ldnin gsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov
utfordot ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomfordc:
utbi ldn ingso ktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utfordot
ov kursledore eller
hondledore

Allrntinna rdd

Teoretisko studier

Delm&l c2 urbildnings-
oktiviteter

Uppfiilining

Den specio lisikompeiento lokrrren skcr

- kunno initiolt hondloggo
komplicerode g rovidlteter

Klinisk tionstgoring
under hondledning
vid en eller flero
enheter som bedriver
s6don verksomhet eller
hondlogger s6dqno
cirenden

lntyg om genomfordcr
utbildn in gsoktiviteler
och uppfylldo
kompetenskrqv utfci rdot
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

lniyg om genomford<r
uibi ld nin gsokliviteter
och uppfylldo
kom petenskrov uifcirdot
ov kursledore eller
hondledore

A[Imdnna r&d

Teoretisko siudier

TAKARNAS SPECIALISERINGS IJANSTGORING

SOCIALSTYRELSEN
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Delrn8l c3 urbildninEs-
oktiviteter

Uppfiilining

Den speciolisikompetento iokqren

- kunno initiolt hondlcrggo
kom plicerode forloriningo r
och osfyktisko born

sKq
t/l' ' | ,,..
NlrnrsK llonslgoflng
under hondledning vid
en eller flero enheter
som bedriver sddqn
verksomhet eller
hondlogger s&donq
cirenden

Intyg om genomfordo
utbi ld n ingsoktivitefer
och uppfylldo
kom petenskrov utlo rdot
ov hondledorer

Deliogonde i en eller
flerq kurser

lniyg om genomfordo
utbi ld ningsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfq rdot
crv kursledore eller
hondledore

Allrntinno r&d

Teoretisko studier

Troning i simulerod
.1...

muo

Obstetrik och gynekologi

LAKARNAS sPEc IALISERINGSTJAI!STG6RI NG

SOCIALSIYRELSEN

Delm&l c4 urbildnings-
oktiviteter

Uppfiilinlng

Den speciolistkompetento lokoren sko

- behorsko hondloggning
ov ontikonception och
inducerod obori

Klinisk tionstgoring
under hondledning
vid en eller flerq
enheter som bedriver
sddon verksomhei eller
hondlogger sddono
orenden

Intyg om gen<
utbild ningsokt
och uppfylldo
kompelenskro
ov hondledor,

Deltogonde i en eller
flero kurser

lntvo om oen<
utbiidning"so kt
och uppfylldo
kompetenskro
ov kursledore
hondledore

Allrniinno r&d

Teoretisko studier
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Delm6l c5 ufbildnings-
sktiviteter

L,!ppfiilining

Den speciolisikompeiento lokoren

- behorsko bosol kirurgisk
teknik sqmt pre- och
postoperotiv bedomning
och vdrd

sKq Klinisk tionstgoring
under hondledning
vid en eller flero
enheter som bedriver
s6dqn verksomhei eller
hondlogger sddonq
orenden

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomford<r
utbildn ingso ktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov
utforrdot ov kursledore
eller hondledore

Atrlmtinna r&d

Teoretisko studier

Troning i simulerqd
mrllo

Obsteh'ik och gynekologi

LAKARNAS SPEcIALISERINGSTJANS TGORING

SOCIALSTYRELSEN

Delm&l c6 urbildnings-
skt!viteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lok,rrerr sk<:

- behorsko okutq
gynekologiskq tillsidncl
och differentioldiognostik

ttl, . | ,.
l\ilnrsK rlonsrgonng
under hondledning
vid en eller flero
enheier som bedriver
sddon verksomhet eller
hondlogger s6dono
orenden

Iniyg om genomfordo
utb i ld n i n gso ktivitete r
och uppfylldo
kompelenskrov ulfordot
ov hgndledore

Allmiinncl r&d

Teoretiskq studier
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Delm6l cZ urbildnings-
qktivifeter

LJppfiilining

Den speciolistkompetento lqkoren sko

- kunno hondloggo vonligo
reprod uktionsendokri nolog isko
tillstd nd

- ho kunskop om uiredning och
behondling ov infertilitet

Klinisk tionstgoring
under hondledning
vid en eller flerq
enheter som bedriver
sddqn verksomhet eller
hondlogger sddqno
cirend en

Intyg om genomfcirdo
utbild n ing so kliviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdoi
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomfordo
utbi ld ningsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfci rdqt
ov kursledore eller
hondledore

Allmiinno r&d

Teoretisko studier

Obsletrik och gynekologi

LAKARNAS S PEC IAL J SE R I N GSTJAI..I STG O RI N G

SOCIALSTYRELSEN

Delmd! c8 urbildn!ngs-
qktivlteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lcjkoren sko

- behorsko utredning, diognostik,
behondling och upp{:olining ov
sexuelh overfordo in{:ektioner

- kunno initiolt hondloggo
vulvosiukdomor

Klinisk tjonstgoring
under hondledning
vid en eller flero
enheter som bedriver
s6don verksomhet eller
hondlcigger s6donq
orenden

Intyg om genomfordo
utbi ldn ingsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfq rdot
ov hondiedore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genornfordo
utbi ldn in gsoktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov utfo rdol
ov kursledore eller
hondledore

Allmiinna r&d

Teoretisko studier
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Delm&l c9 urbildnings-
oktiviteter

t!ppfiil!ning

Den speciolistkompetenlo lqkoren sko

- behorsko bosol uiredning,
diognostik, behondling och
uppfallnlng vid benigno
tillst6nd i bqckenbotten
och nedre urinvogor

t/t. ' | ,,,'
NilnrsK rlqnsrgoflng
under hondledning vid
en eller flero enheter
som bedriver s6don
verksomhet eller
hondlogger sddqno
o re nden

Intyg om genomfordo
utb i ld n i n gso ktiviteie r

och uppfylldo
konrpetenskrov utfordot
ov hondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomfordo
utbildn in gsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrqv utfordot
ov kursledore eller
hondledore

Atrlmiinna r&d

Teoretisko studier

Obsteh'ik och gynekologi

TAKARNAS SPECIALISERINGSTJANSTGORING

SOCIALSTYRELSEN

Delmfrl clO ufbildnings-
aktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento Iol:oren sko

- behcrrskq initicrl hondloggning
vid precorrceroso gynekologisko
tillst6nd och moligno tumorer i

nanifnlarnnnan

Klinisk tionsigoring
under hqndledning vid
en eller flero enheier
som bedriver s6don
verksomhet eller
hondlogger s6dono
orenden

Intyg om genomfordo
utbi Id n i n gso klivitete r

och uppfylldo
korn petenskrov utfcirdot
ov lrondledore

Deltogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genomfordo
utbild n ingso ktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov uifcirdqt
ov kursledore eller
hondledqre

Atrlmiinno r&d

Teoreiisko studier
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Delmdl cIl urbildnings-
qktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lokqren skq

- behorsko initiol hondloggning
vid benigno gynekologisko
tillstdnd i vogino, uterus
ocn oonexo

Klinisk tionstgoring
under hondledning vid
en eller flero enheter
som bedriver sddqn
verksomhet eller
hondlogger s6dqnq
cirend en

Iniyg om genor
utbildn ingso kti'
och uppfylldo
kompelenskrov
ov hondledore

Allmiinno r&d

Teoretisko sludier

Obsfelrik och gynekologi

LAKARNAS SPEcIALISERINGSTJANSTGORING
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Delm&l cI2 urbildnings-
qkfivitefer

Uppfiilining

Den speciolistkompetenlo lokoren sko

- kunno initiolt bedornq tillstdnd
inom psykosociql obsletrik och
gynekologi inklusive sexologi

- kunno hondloggo potienier som
uisotts for sexuello overgrepp,
inklusive konsstympning

- kunno identifiero situcrtioner som
inger misstonke om oti ett born
fqr illo

r.l' . | ,..
|\ilnrsK rlqnsrgoflng
under hondledning vid
en eller flero enheter
som bedriver s6dqn
verksomhet eller
hondlogger s6donq
orenden

Intyg om genornfordo
utbi ldn in gsoktiviieter
och uppfylldo
kom petenskrov utlcirdot
ov lrondledore

Deltogonde i en eller
flerq kurser

lntyg om genornfordo
utbild n in gso ktiviteter
och uppfylldo
kom petenskrov ut[o rdol
ov kursledore eller
hondledqre

Allmiinna r&d

Teoretiskq studier

Delrn&l cl3 urbildnings-
qktiviteter

Uppfiilining

Den speciolistkompetento lokqren sko

- kunnq tillompo logor och ondro
foreskrifter som goller for
specioliteten

Klinisk iionstgoring
under hondledning

lntyg om genornfordo
utbi ld ningsokiiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utfo rdot
ov hondledore

Deliogonde i en eller
flero kurser

Intyg om genornforda
utbi ld ningsoktiviteter
och uppfylldo
kompetenskrov utlo rdot
ov kursledqre eller
ho ndledore
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Cbsietr ik och gynekclogi

Ailrniinnd rdd

l.Jtbl ld n i n g sstru ktu r

Utbildningen b or ornfaJta b asutbildning, gemensam

fordj upningsutbildning och sidoutbildning.

Ilasutbildningen bor bestA av en inledande period med tjiinstgoring
inom obstetrisk och gynekologisk oppen- och slutenvd,rd, rned tonr,'ikt
pi vanligt forekommande akr-rta tillstind.

G emens am fordj upningsutbildning kan inneb dra fbrts ertt tj ainstgori ng

inom specialitetens alla ornrdden under ldngre, sammarnhhllna
perioder.

Sidoutbildning bor innefatta tj iinstgoring inom ndrliggande
specialiteter. Sdrskilt angekiget ;ir sicloutbilclning inom kirurgi, si
att ST-laikaren kan uppnA baskirurgisk kompetens och motsvarande
inom anestesi och intensivvird. For obstetrisk kompetens eir det

seirskilt atgelaget att ST-liikaren f6r erfarenhet av tjiinstgoring p6

storre obstetrisk enhet med neonatalv6rd. Aven sidoutbildning inoln
gynekologisk onkologi kan ing6 i specialiseringstjiinstgoringen.

Det zir viktigt att specialiseringstjeinstgoringen utgor en logisk och
kontinuellig kompetensutveckling. Det rir viktigt med en genorntdrrkt
tidsmzissig styrning av kompetenskrav och inltirningsmoment,
inklusive kurser.
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