Jourforberedande obstetrik och gynekologi

Du har sokt pA ett kursiimne. Kursiimnet beskriver den kompetens inom ett specifikt omr6de som en ST
forvAntas utveckla genom att delta i en eller flera kun;er.

Handledaren bedomer tillsammans med ST-ldkaren i varje enskilt fall om det

Err

relevant for STldkaren

eller flera kurser i iimnet.
Vill du soka efter fler kursiimnen, gA till Sok kursdmnen for ST

Jourf6rberedande obstetrik och gynekologi
Amnets innehAll svarar
Ndr i utbildningen:
MAlgrupp:
mot delmAl:
Obstetrik och
gynekologi

Trdtgt

fiitlen

senr

Till stor del: 6
Till viss del: 1,2,3,5,8

Kurser i detta dmne
ST-ldrkaren en teoretisk
obstetrik och gynekologi
sjdlvstdndigt jourarbete.

till att ge

lnom

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i dmnet till att STldkaren kan:

.

ldentifiera hdgriskgraviditeter och -hogriskforlossningar'

o Redogora fdr vedertagna metoder i fosterovervakning.
o Bedoma orsaker till och redogora for behandlingsprinciper
o Vdrdera for- och nackdelar med olika forlossningssdtt.

r

o
o
o
o

.
o
o
o

r

vid blodning i sen graviditet.

Bedoma forlossningsprogressen samt indikationer for behandling av vdrkrubbningar.
Beskriva instrumentell forlossning och Stgdrder vid skulderdystoci.
ldentifiera postpartumblodningar och initiera behandling.
Redogora for olika forlossningsskador och foresl6 behandling.
Beskriva grundldggande omhdndertagande av nyfddd.
Beskriva basalt omhdndertagande av nyfodd'
ldentifiera awikelser frAn det normala puerpeliet.
Bedoma orsaker till olaga vaginal blodning hos tidigt gravid och icke gravid kvinna och
utredning och behandling i det icke akuta skerlet.
Redogora for diagnostik och behandling av akuta gynekologiska infektionstillstAnd, inklusive
d ifferentialdiagnoser.
Utreda orsaker till akut buk- och bdckensmArla, inklusive initial diagnostik och omheindertagande.
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Abort, antikonception och missfall

Du har sokt pA ett kursdmne. Kursdmnet berskriver clen kompetens inom ett specifikt omr6de som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med ST-ldkaren i varje enskilt fall om det Ar relevant for ST-lilkaren
eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kurstimnen, gA till Sokku$ernlren fcir ST

Abort, antikonception och missfall
MAlgrupp:

Ndr i

utbildningen:

Amnets innehAll svarar
mot delmAl:

Obstetrik och
gynekologi

Tidrgt tuiilen

Soot

Till stor del: 4
| ilt vtss oet: b

Kurser i detta dmne
ST-ldkaren
om abort och
Itikaren ska ocksA
relevant liagstiftning.

till att ge

kunskap
ST-

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i dmnet till att S'f-ldkaren kan:

o
o

r
o

.
.
o
o
o

Redogora for de viktigaste delarna i abortlagen, steriliseringslagen och andra lagar av betydelse.
Jdmfora verkningsmekanismer, biverkningar och effektivitet av olika preventivmetocler, inklusive
Beskriva sociokulturella skillnader, nationellt och internationellt, i abort- och preventivmedelsfrAgor.
Beakta interkurrent sjukdom och Zirftlighet vid val av preventivmedelsmetod.
Vdrdera och jdmfora olika abortmetoder.
Utreda och foreslS lEimplig behandling vid konrplikation till abort och missfall'
Redogora fdr orsaker till blodning i tidig graviditet.
Tolka ultraljudsdiagnostik av normal och awikande tidig graviditet.
Jiimfora olika behandlingsregimer vid missfall.
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Fosteriivervakning

Du har sokt pA ett kursiimne. Kursiimnet beskriver den kompetens inom ett specifikt omrAde som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med Sl--ldkaren i varje enskilt fall om det dr relevant for STldkarert

delta i en

eller flera kurser i Amnet.

Vill du soka efter fler kursiimnen, gA till Sok kulgAnnen frjr ST

Fosteriivervakning
MAlgrupp:

Amnets innehAll svarar

NAr i utbildningen:

mot delmAl:
Obstetrik och
gynekologi

Trdrgt Mitterl

Sent

Till stor del: 1, 3
Till viss del: 2

Kurser i detta dmne
ldkaren ska fA kunskap
intrapadal
Mer specifikt syftar kurs

till att STante- och

kurser

i

dmnet till att STldkaren kan:

.

Beskriva placentation och placentas fysiologi,

o Redogora for fosterfysiologi och forsvarsmekanismer vid hypoxi.
o Vdrdera de olika fosterovervakningsrnetodernas mojligheter och begriinsningar
a
a
a
a

o
a

o

vid overvakning av
hdlsa under graviditet och forlossning.
Redogora for mojligheter och begrdnsningar i modrav6rdsprogrammet avseende
Beskriva applicering av inre och yttre registrering av Cardio Topo Grafi (CTG)'
Tolka och vdrdera CTG registrering.
Tolka och vdrdera skal pprovtagning och navelartdrprover.
ldentifiera och vidta Atgdrder vid hotande fost,erasfyxi'
Bedoma om behov av snabb forlossning finnsi.
Tolka och vdrdera ante- och intrapartal fosterovervakning vid riskgraviditet, till exempel duplex och
tillvaxthemning.
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Ultraljud

Handledaren bedomer tillsammflns med Sl'-ldkaren i varje enskilt fall om det dr relevant firr STldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursemne|, gA till Sok kursdmnen for ST

Ultraljud
MAlgrupp:

Amnets innehAll svarar

Ndr i utbildningen:

mot delmAl:
Obstetrik och
gynekologi

Tldigt tulilten

Sont

Till viss del: 1 ,2,3,
9, 10, 11, 12

Kurser i detta dmne
lAkaren ska fA kunskap
4, 6,7, indikationer, tilldmpning
av obstetriskt och

till att ST-

tolkning

ultraljud.
Mer specifikt syftar kurs eller kuiser i iimnet till att S'fldkrart;n kan:

o
o
o

.
o
o
o
o
o

o
.
r

Praktiskt hantera en ultraljudsapparat, exempr:lvis for att optimera ultraljudsbilden.
Redogora for sdkerhet, artefakter och fallgropar vicl ultraljudsundersokning.
Redogora for indikationerifor ultraljudsuntiersiikning.
Siirskilja normala frAn onqirmala ultraljudsfynd hos icke gravid kvinna och kvinna itidig graviditet.
Faststiilla chorionicitet i tif,ig graviditet.
Vdrdera ultraljudsfynd vid blodning itidig graviditet.
Bedoma och vdrdera cerVixldngd i andra och tredje h'imestern.
ldentifiera och viirdera ongrmala fynd i uterus och adnexa.
Redogora for metoderna for graviditetsdatering i andra trimestern, tillvAxtultraljud och
placentainsufficiens.
gd, fosterldge, hjdrterktivitet och placentaldge.
ermissbildningar, screening av kromosomawikelser samt invasiv och
ri

vid ultraljudsdiagnostik.
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Basal kirurgisk teknik

Du har sokt pA eft kursdmne. Kursdmnet br;skriver den kompetens inom ett specifikt omrdtde som en ST
forvAntas utveckla genom att delta i en eller flera kutser.

Handledaren bedomer tillsammans med Sl--lAkaren i varie enskilt fall om det dr relevant fcir STldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen, gA till Sok kursdmnen fijr ST

Basal kirurgisk teknik
MAlgrupp:

Amnets inneh6ll

Ndr i utbildningen:

mot delmAl:
Obstetrik och
gynekologi

Tidrgt frlitten

S€ot

Till rstor derl: 5
Till viss del: 9, 10

"u"r",

Kurser i detta dmne
STldkareln

till att ge

om

JUII -

utrustning, operativ
teoretisk kunskap
gynekologiska

ocn

kunskap

perioperativ vArd.
Mer specifikt syftar kurs eller kurser i Amnet till att ST-ldkan:n kan:

o

.
.

e
o

.
o
o
o

.
o
o
o

Vdrdera behov av och ordinera antibiotika- och trombosprofylax.
Forklara mekanismen bakom och tilliimpbarheten av olika anestesimetoder,
Redogora for anatomin i lilla bdckenet.
Bedoma behovet av postoperativ v6rd, inklusive srndrtlindring och behandling av illetmAende
Bedoma behov av sjukskrivning.
Redogora for preoperativ riskbedomrring genom anviindning av American Anaestsiology
klassificering.
Redogora for kirurgiska metoder inklusive snittforing vid olika gynekologiska 6komrnor.
Forklara begreppet "operabilitet" och resonera kring olika behandlingsalternativ.
Redogora for olika former av suturteknik.
Redogora for hur medicinteknisk utrustning atrvdnrls inom obstetrik och gynekoloE'.
Forklara vanliga gynekologiska typingrepp.
Tilldmpa laparoskopisk simulering.
Redogora for olika tekniker for hemostas.
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Kompl icerad

g

ravid itet

Du har sokt pA ett kursdmne. Kursdmnet beskriver den kompelens inom ett specifikt omrAde som en ST
forvdntas utveckla genom aft delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med STldkaren i varie enskilt fall om det dr relevant firr ST-ldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen. oA till Sok kur:;iimnen for IST

Komplicerad gravid itet
MSlgrupp:
Ndr i utbildningen:

Amnets innehAll svarar
mot delmrAl:

Obstetrik och
gynekologi

Trdrgt Mitten

Soilt

Till stor derl: 2

Till viss

derl:

3, 12

Kurser i detta dmne
liikaren sl<a fA kunskap
handldggning av
graviditet och
indikatorerr for skdrot

till att ST-

graviditetsovervakning.
Mer specifikt syftar kurs eller kurser i amnet till att S-l]iikaren kan:

o

r
o

.
o
o
o

ldentifiera och behandla Gram Positiva Streptokocker (GBS), Urinvdgsinfektion (UVl), amnionit
unoer
graviditet.
ldentiflera andra infektioner och interkurrernta t;jukdonrar under graviditet.
ldentifiera och redogora for behandlingsprinciper vid graviditetsdiabetes och diabetes, samt
eventuella konsekvenser for qraviditet.
Redogora for flerbordsgraviditet, diagnostik och betydelse for graviditet och forlossning.
Redogora for hypertonins och preeklermprsins ilnverkan vi,rj graviditet samt grunderna fcir
Redogora for konsekvenserna av psykisk sjukdom och ntissbruk under graviditet.
ldentifiera, diagnostisera och behandla hotande fodidsb<ird samt genomfora en riskbedomning for
relaterat till graviditetsldngd.

o Redogora for riskerna med overburenhet.
o ldentifiera och behandla de vanligaste hemosl:asrubbningtarna.
o Redogora for orsaker till och konsekvenser av' placentainsufficiens.
o Diagnostisera och utreda intrauterin tbsterrdocl.
o Tillsammans med erfaren specialist g;enomfora ett ernpatiskt krissamtal

vid komplicerad graviditet

forlossning, samt reflektera kring genomforandet.
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Gynekologisk cancer inklusiver srcreening

Du har sokt pA eft kursdmne. Kursdmnet beskriver clen kompelens inom ett specifikt omrAde som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kurrser.

Handledaren bedomer tillsammans med ST-ldkaren i varie enskilt fall om det dr relevant for STldkaren
eller flera kurser i iimnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen, gA till Sok kurs;dmrren for {iT

Gynekologisk cancer inklusive screening
M6lgrupp:

Ndr i utbildningen:

Amnets ilrnehAll svarar
mot delmAl:

Obstetrik och
gynekologi

Trdigt

Till stor derl: 10
Till viss derl: 12

Kurser inom detta
syftar till
att ge ST-ldkaren gru
kunskap om etiologi och
av gynekologisk dysplasi

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i dmnet till att S-f-ldkilrern kian:

.
.
o

.
.
o

o

Redogora for olika metoder for primiirprevention av gynerkologisk cancer.
Redogora for orsaker till olika former av dysplasier or:h neoplasier i kvinnliga genitalia.
ldentifiera symtom som kan inge miss;tanke orn atypi eller cancer i kvinnliga genitalia och redogora
utredning.

Redogora for olika behandlings- och uppl'oljningsstrategier vid dysplasi i kvinnliga gr:nitalia.
Redogora for behandlingsprinciper ooh progn,cs vid olika former av gynekologisk cancer.
Tilltimpa smdrtbehandling och forklara principsl fep palliativ behandling.
Tillsammans med erfaren specialist genomfora ett ernpatiskt samtal vid givande av cancerbesked,
refl ektera dver genomforandet.
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Bdckenbotten

Du har sokt pA ett kursAmne. Kursdmnet beskriver rlen llornpetens inom ett speciflkt omriide som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kulser.

Handledaren bedomer tillsammans med STldlrarerr

i

varie ens;kilt fall om det dr relevant frir STldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.

Vill du soka efter fler kursiimnen. o6 till Sok kursiimrren fi)r ST

Biickenbotten
Ndr i utbildningen:

MAlgrupp:

Amnerts i nnehAll svarar

mot dlelnril:
Obstetrik och
gynekologi

rrdrgr

tuitreil scnr
S D

Till stor del: 9
Till viss dral: 3, 11

Kurser i cletta iimne
ST-ldkaren

till att ge

kunskap

om

Mer specifikt syftar kurs
dmnet till att ST-ldkaren kan:

.
o
o
o
o
o
o

.
.
.
o

Redogora for anatomin i bdckenbottern.
Diagnostisera och initiera behandling av perinealbristningar efter forlossning.
Beskriva orsaker till analinkontinens samt diarJnostik och behandlingsmetoder av dessa tillst6nd.
Redogora for etiologi och faktorer som pilverkar uppkonrsten av prolaps.
Redogora for metoderna for prolapskirurgi.
Forklara sambandet mellan prolaps och urininkontinens r:ch urinstiimma, analinkontinens samt
tarmtomningssvArigheter.
Redogora for etiologi och faktorer som pAverliar uppkonrsten av urininkontinens och tilldmpa basal
inkontinensutredning.
Redogora for vanliga uroterapeutisker behandlingsmetocler.
Beskriva urodynamiska undersokningsmetod,-.r.
-fape
(TVT), obturatormetocler, abdominell
Beskriva inkontinenskirurgi s6som Tensionfree Vaginal
samt periurethral injektionsbehandling och elerktrostirnult;rring.
Tilldmpafarmakologiskbehandling avurininkontinr:ns.

st
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Psykosocial obstetrik och gynekologi inklusive sexol

Du har sokt pA ett kursiimne. Kursiimnet beskriver den kornpetens inom ett specifikt omrdrde som en ST
forvdntas ufueckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med ST-ldkaren i varie ensrkilt fall om det dr relevant fclr ST-ldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen, gA till Sirk kursdmnen f<jr ST

Psykosocial obstetrik och gynekologii inklusive sexologi
Amne,ts innehAll svarar
MAlgrupp:
Ndr i utbildningen:
moll
Obstetrik och
gynekologi

Tidrgt

Miuer soor

delnril:

Till stor del: 12
Till viss drll: 2,3,4,7, 10

Kurser i detta iimne
ST-ltikarern ska kunna
psykosociala och
inom obstetrik och

till attska
olika
aspeKter
och

anvAnda tilliimpbar

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i dmnet till att

o

r
o
o
a
a
O

a
a

S

llAkaren

k.an:

Redogora for grunderna for specialiteten, tilldmpbara laElar giillande sjukv&rd och sr:kretess samt
myndigheters ansvar och befogenheter.
Forklara psykologiska skeenden vid krisreaktion och identifiera behov av extra stod.
Redogora for strategier for att bemota personer i kris.
Redogora for omhdndertagande vid sexuella overgrerpp och redogora for principerna vid
undersoknino.
Redogora for grundldggande sexologi och berskriva beherndling av sexuella dysfunklioner.
Redogora for psykologiska och psykiatriska aLspekter pA graviditet, forlossning och
Redogora for sambandet mellan vissa sjukdornars belhandling och p6verkan pA den sexuella
Beskriva konsekvenserna av konsstympning etv kvinnor.
Vara medveten om det egna bemotandet till patienter utilrAn konsidentitet, konsuttryck och
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Reprod u ktionsendokri nolog i och i nferti I itet

Du har sokt pA ett kursdmne. Kursiimnet beskriver,Cen liompertens inom ett speciflkt omriide som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med ST-ldkarerr i varie enskilt fall om det dr relevant frir ST-lEikaren
eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen, gA till Sok kursdmrren for

gI

Reprod u ktionsendokri n olog i och i nferrti I itet
MAlgrupp:
Ndr i utbildningen:
Amnerts iinnehAll svarar
mot delnrAl:
Obstetrik och
gynekologi

Ticlrgt turtten

s€nl

Till stor drll: 7

Kurser i cletta dmne
liikaren ska fA
foriindrinlgar, symtom,
och behandlingar samt.

till att ST-

6 kunskap

om fertilitetsutredning inklusive bedomning av ierapeutiska alklrnativ.

Mer speciflkt syftar kurs eller kurser i dmnet till att STldkan:n kan:

o
o
e

r
r
o
o

.
.
o

.

Redogora for kvinnlig reproduktionsfysiologi under livscykeln.
Redogora for olika endokrinologiska tillstAnd som l<an ytlra sig genom menstruationsrubbningar.
Bedoma och behandla klimakteriebesvdr.
Bedoma och exemplifiera olika menstruations;cykerlrellatr:uade psykologiska och somatiska
Redogora for teorier bakom orsaker till och behandler endometrios.
Redogora for olika orsaker till hirsutism och firreslA adekvat utredning och behandling.
Analysera och sdrskilja orsaker till infertilitet.
Redogora for de vanligast orsakerna till infertilitet, :samt riess utredning och behandling.
Redogora for komplikationer vid assisterad br:fruktning.
Beskriva genetiska och anatomiska awikelsers roll vid L'lodningsrubbning, infertilitet och missfall
Kunna utreda upprepade missfall.

uel}5!
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Vulvasjukdomar och STI

Du har sokt pA ett kursdmne. Kursiimnet beskriver den kompetens inom ett soecifikt omrAde som en ST
forvdntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Handledaren bedomer tillsammans med STldkaren i varie enskilt fall om det dr relevant for STldkaren

delta i en

eller flera kurser i dmnet.
Vill du soka efter fler kursdmnen, 96 till Sok kursdmnen for ST

Vulvasjukdomar och STI
MAlgrupp:

Ndr i utbildningen:

Amnets iinnehAll svarar
mo't delrnAl:

Obstetrik och
gynekologi

Tidigt Nilreil

sont

Till stor del: B
Till viss del: 12

Kurser i detta iimne
STlAkaren
om vulvasjukdomar och
ldkaren ska iiven kiinna

till att ge

kunskap
ST-

relevant

lagstiftning.
Mer speciflkt syftar kurs eller kurser i dmnet till att ST-ldkaren kan:

.
o
o

r
o
o

Tilldmpa de delar av smittskyddslagen som r<ir STl.
Redogora for vanliga dermatoser i vulva.
Redogora for vanliga sexuellt overforda infektioner som Klamydia, Gonorr6, Herpesr genitalis,
Virus (HPV), samt deras behandling och konsekvenserna av obehandlade infektioner.
Redogora for vanliga tillstAnd i vulva och vagina som bartholinit, candida, sdr och biakteriell
Redogora for etiologi vid vaginism, vulvodyni och vestibulit.
Redogora oversiktligt for kroniska smArttillst6nd i samband med dessa tillstAnd.
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Papillom
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