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Avdelningen fdr kunskap ssttid
Jenita Nilsson
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BiIaga 3.

Svarsdokument

Specialitet som svaranden representerar:

Obstetrik & Gynekologi

I detta dokument ska ni samla era svar och kommentarer som ni vill skicka till
Socialstyrelsen giillande kursdmnena.

Svar:
Kursiimnet "Basal kirurgisk teknik" inom obstetrik & gynekologi iiver-
lappar bitvis det iivergripande kursflmnet "Grundliiggande operativ f?ir-
dighetstriining" . Dock kan det inte ersiittas. Detta diskuterades klart och
tydligt vid miite mellan de olika kirurgiska specialitetsrepresentanterna

I dvrigt inget aktuellt fiir obstetrik och gynekologi

T,ex. tvd ktrsdntnen som kan santmanfogas till ett, alternativt att del kan varq
ldmpligt att lc)gga till texten: "detta kursc)nute kan ltimpligen kontbinera,s med
kur s cimne t X ", fdr exe mlte I s e sp e cia I it e fi Av er gr i p ande kur s cimn e.n.

Svar: Inget aktuellt
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Svar: nej

Svar: X'iir samtliga kursilmnen, bide de specialitetsspecilika och de speci-
alitetsiivergripande finns frigor riirande mfll och examination. Anser So-
cialstyrelsen att kurserna ska examineras separat eller att de ska inklude-
ras som en del i t'ST-portfolion" och examineras gemensamt med hela
ST?

Mfllens utformning med den iivergripande: "Efter genomgflngen kurs i
flmnet Ddr STJiikaren kunna" iir otydlig. Ett kurs-/liirandemfll som ut-
formas som "biir" skapar otydlighet och utrymme fiir godtycklighet. Ter-
minologin mflste ses iiver. Vid en examination mfrste mfllen vara enty-
diga!
Vilket iir syftet med denna skrivning?

Svar:
1. Kursiimnet Medicinsk vetenskap

Dessa kursmfll ( ...som STJiikaren alltsfi enbart biir kunna enligt milbe-
skrivningen) medfiir ingen progression jiimftrt med kraven/milen i da-
gens svenska medicinska grundutbildning. Flera av de "biir-mfiI" som
presenteras finns som "ska-mfllt' med en hiigre taxonomisk nivfl under

ndutbildninsen. Om det i iiver huvud taset ska vara
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med den svenska grundutbildningen till liikare. Milen miste omformule-
ras. Liimpligtvis giirs detta i relation till de mil som finns ftir grundut-
bildning vid landets olika l?irosiiten

2, Kursiimnet Fiirsiikringsmedicin
Det sista mfllet som beriir "....bemiita miinniskor med respekt.....etc" lir
inte pfl nflgot siitt specifikt fiir detta flmne utan handlar om lagstadgade
skyldigheter som inte behiiver beriiras i denna typ av mflldokument
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