Core Curriculum
Obstetrik och gynekologi

Kunskap och förståelse
Beskriva
• Bäckenets och de kvinnliga genitalorganens anatomi.
• Genitalorganens embryologi.
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•
•

Normal graviditet och övervakning av graviditet inom ramen för mödrahälsovården.
Organogenes och fosterutveckling.
Prenatal diagnostik.
Viktiga interkurrenta sjukdomar hos den gravida kvinnan.
Avvikelser i förlossningsförloppet, induktion och instrumentella förlossningar.
Principer och metoder för övervakning av fostret före och under förlossningen samt
metodernas begränsningar.
Obstetrisk smärtlindring.
Handläggning av abort och sterilisering inklusive de lagar som reglerar detta i Sverige.
Metoder för abort och sterilisering och deras komplikationer.
Klimakteriets och seniets fysiologi, vanliga besvär och behandling.
Diagnostik och behandlingsprinciper av precancerösa och maligna tillstånd i kvinnliga
genitalia.
Orsaker till, diagnos och behandlingsprinciper vid prolaps.
Sexualfysiologi.

Förklara
• Reproduktionsfysiologi (speciellt menstruationscykeln)
• Bröst - och amningsfysiologi.
• Normal förlossning och normal fysiologi under puerperium.

• Vanliga komplikationer under graviditet och puerperium såsom preeklampsi, intrauterin
tillväxthämning, överburenhet, blödning i tidig och sen graviditet, infektioner postpartum
och tromboemboliska sjukdomar..

• Orsaker till rubbningar i normalfloran i kvinnliga genitalia och sexuellt överförbara
•

sjukdomar, deras epidemiologi och behandling
Vanliga benigna förändringar i kvinnliga genitalia.

Analysera
• Menstruationscykeln.
• Olika preventivmetoder och deras verkningsmekanismer, tillförlitlighet, för- och
•
•
•
•
•

nackdelar samt biverkningar.
Symtom och sjukdomar relaterade till vanliga störningar i menstruationscykeln inklusive
blödningsrubbningar, dysmenorré och endometrios.
Genitala infektioner
Vanliga symptom vid precancerösa och maligna tillstånd.
Orsaker till, basal utredning och behandling av urininkontinens och täta urinträngningar.
Akut buksmärta ur ett gynekologiskt perspektiv jnklusive handläggning.

Färdighet och förmåga
•

•
•
•
•
•
•
•
•

På ett respektfullt sätt kunna ta upp en basal gynekologisk anamnes inklusive
sexualanamnes.
Självständigt kunna genomföra symfys-fundusmätning, yttre undersökning samt
auskultera fosterhjärtljuden.
Under handledning genomföra inre undersökning samt assistera vid förlossning.
Självständigt kunna genomföra en gynekologisk undersökning och identifiera normal
anatomi (exklusive vaginalt ultraljud).
Självständigt genomföra cellprovtagning samt provtagning för infektion.
Självständigt kunna handlägga akut buk ur gynekologisk synvinkel samt initiera vidare
utredning och behandling.
Bedöma genitala infektioner/flytningar, blödningsrubbningar hos icke gravid kvinna,
klimakteriebesvär, urininkontinens och framfall samt preventivmedelsrådgivning.
Identifiera gynekologiska symtom som inger malignitetsmisstanke och initiera utredning.
Självständigt identifiera akuta eller livshotande tillstånd, med speciell hänsyn tagen till att
kvinnan är gravid eller nyförlöst, och initiera åtgärd samt vidareremittera till adekvat
vårdgivare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•

På ett respektfullt sätt, och med hänsyn tagen till personens individuella historia och
förutsättningar, ta ställning till och vid behov genomföra gynekologisk eller obstetrisk
undersökning.
Identifiera och analysera etiska och kulturella frågeställningar i relation till gynekologi,
obstetrik och klinisk genetik
Visa kännedom om sina egna relationer till de etiska frågor som berör gynekologiska,
obstetriska och kliniskt genetiska frågor och relatera detta till gällande lagstiftningar

•
•

Visa kunskap om HBTQ-begreppet och dess innebörd
Förstå hur våld i nära relation och/eller utsatthet för sexuella övergrepp påverkar den
vårdsökande kvinnan i undersökningssituationen, och reflektera kring det egna
bemötandet av sådana patienter
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