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Kunskap och förståelse 

 

Nivå A: Beskriva/Identifiera 

1. Barnkonventionen och barn, ungdomar och vårdnadshavares rättigheter och 

skyldigheter 

2. Orsaker till, utredning och behandling av, ofrivillig barnlöshet  

3. Förlossningsbristningar och följdtillstånd 

4. Kroniska bäckensmärtor hos kvinnor 

5. Problem i sexuellt samliv   

6. Sexualbrottslagen 

7. Smittskydds- och vårdhygieniska enheters ansvarsområde och organisation 

8. Smittskyddslagen (SML) 

9. Sällsynta infektionssjukdomar med särskild smittrisk och/eller livshotande 

förlopp  

10. Principer för behandling och omhändertagande av patienter med 
nydebuterad respektive etablerad inflammatorisk ledsjukdom. 

11. Principer för utredning av patienter med misstänkt inflammatorisk 
systemsjukdom 

12. Beskriva barnhälsovårdens, skolhälsovårdens respektive kvinnohälsovårdens 
uppgift, uppbyggnad och arbetssätt i Sverige.  

13. Beskriva likheter och skillnader mellan svensk och global barnhälsovård och 
kvinnohälsovård samt identifiera framgångsfaktorer och utmaningar. 

Nivå B: Förklara/Analysera/Relatera 

14. Urininkontinens och prolaps 

15. Genitala infektioner  
16. Normal psykomotorisk utveckling, tillväxt och pubertet samt syfte och 

upplägg av BVC och skolhälsovården inklusive vaccinationsprogrammet 
vaccinationsprogram för barn och ungdomar 

17. Vanliga orsaker till avvikande psykomotorisk utveckling, tillväxt och 
pubertet 

18. Screening för medfödda metabola och endokrina tillstånd (PKU) 
19. Ungdomsmottagning 
20. Indikationer för och begränsningar med vanliga utredningsmetoder inom 

pediatrikens subspecialiteter 
21. Infektioner under graviditeten som drabbar både mamman och fostret 
22. Problem med att vara sjuk som barn/tonåring 
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23. Riskfaktorer, symtom och statusfynd samt basal utredning och principer för 
behandling av mindre vanliga men viktiga tillstånd hos barn och ungdomar   

som: 
a.  plötslig spädbarnsdöd 
b. tumörsjukdomar 

c. blödnings- och trombosbenägenhet 
d. ikterus 
e. cystisk fibros 

f. kronisk inflammatorisk tarmsjukdom 
g. medfödda hjärtfel 

h. infektionsbenägenhet 
i. avvikande motorik/utveckling/beteende 

j. CP/krampsjukdomar/hydrocephalus 
k. mental retardation 
l. muskelsjukdomar 

m. hypofyshormonpåverkan 
n. binjurebarkssvikt 
o. avvikande könsutveckling 
p.  ledsjukdomar 

q. ortopediska tillstånd 
r. kromosomsjukdomar/genetiska sjukdomar 
s. hypotermi, huggormsbett, drunkning och elektricitet 

24. Betydelsen av interkurrent sjukdom under graviditet, förlossning och 

puerperium 

25. Avvikande graviditets- och förlossningsförlopp 

26. Komplikationer som kan uppstå under tidig och sen graviditet samt under 

förlossning och puerperium 

27. Indikationer för och begränsningar med olika metoder för fosterdiagnostik 

28. Legala aspekter och handläggning av abort och sterilisering 

29. Gynekologisk cellprovskontroll 

30. Indikationer, möjligheter och begränsningar med gynekologiskt ultraljud 

31. Symtom, utredning och principer för behandling av benigna gynekologiska 

tumörer 

32. Riskfaktorer, symtom, utredning och principer för behandling av premaligna 

tillstånd och gynekologisk cancersjukdom  

33. Urininkontinens och prolaps 

34. Genitala infektioner 

35. Principiella skillnader mellan samhällsförvärvade och vårdrelaterade 
infektioner respektive inhemska och utlandsförvärvade sjukdomar 

36. Principer för organdysfunktion vid sepsis 
37. Principer och teoretisk bas för prevention i form av passiv och aktiv 

immunisering 
38. Det svenska vaccinationsprogrammet (barn och vuxna) 
39. Reseråd inför utlandsvistelse med fokus på infektionsprevention 
40. Principer för olika typer av smittspridning 
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41. Basala vårdhygieniska riktlinjer vid olika infektionssjukdomar hos 
immunkompetent respektive immundefekt patient 

42. Olika antibiotikagruppers principiella särdrag ur perspektiven; 
verkningsmekanism, farmakokinetik, spektrum, indikationer, 
kontraindikationer och biverkningar 

 
Förekomst, klinisk bild, diagnostik, behandlingsprinciper och förlopp för: 

43. Smittsamma exantemsjukdomar 

44. Tuberkulos 

45. Zoonoser/djurburna infektioner inklusive fästingburna infektioner 

46. Infektioner med herpesgruppens virus, luftvägs-/lever- /tarmvirus  

47. Tropiska sjukdomar (till exempel malaria, denguefeber, lepra, protozo- och 

masksjukdomar) 

48. Vårdrelaterade infektioner inklusive infektioner relaterade till främmande 

material 

49. ”Typinfektioner” hos individer med dysregulerat immunförsvar med 

koppling till underliggande immunologiska mekanism 

a. vid graviditet 

b. vid primär respektive sekundär immunbrist 

50. Invasiva svampinfektioner 

51. Läkemedelsreaktioner i huden 
52. Blåsbildande hudsjukdomar och genodermatoser 
53. Vaskulit i huden 
54. Sexuellt överförbara infektioner 

55. Sjukdomsbild, patofysiologi, utredning och principiell behandling av 
inflammatoriska led- och systemsjukdomar. 

56. Förklara och tillämpa barnkonventionen, lagstiftning angående 
anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa, abortlagstiftningen samt 
övriga för kursen relevanta lagar och förordningar. 

Nivå C: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer 

57. Den normala graviditeten och innehåll i rekommenderat basprogram 

(graviditetskontroller)  

58. Normalt förlossningsförlopp inklusive monitorering av progress och foster 

samt smärtlindringsmetoder. 

59. Olika bakomliggande orsaker till, utredning och behandling av, 

gynekologiska blödningar 

60. Orsaker, utredning och behandling vid akut buksmärta hos kvinnor 

61. Preventivmedel 

62. Klimakteriebesvär och behandling 

63. Vulvo-vaginala problem inklusive klåda, ökad flytning och kondylom 

64. Smittskyddslagen 
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65. Principer och metodval vid klinisk diagnostik av mikroorganismer, till 

exempel blododling 

66. Val av empirisk och riktad antibiotikabehandling vid vanligt förekommande 

infektionssjukdomar 

67. Ekologiska konsekvenser av antibiotikabehandling 

68. Multiresistensproblematik ur ett nationellt och globalt perspektiv 

69. Initial handläggning av patient med misstänkt infektionssjukdom 

a. Med fokus på följande symtom eller kliniska tecken: 

i. feber/frossa med eller utan påverkade vitalparametrar 

ii. huvudvärk/nackstyvhet/nytillkommen 

förvirring/medvetandepåverkan 

iii. kräkning/diarré/buksmärta/ikterus 

iv. övre eller nedre luftvägsbesvär 

v. vattenkastningsbesvär 

vi. hudutslag/sår 

vii. ont i led/rygg 

viii. lymfkörtel- eller annan organförstoring 

b. efter utlandsresa 

Förekomst, klinisk bild, diagnostik, behandlingsprinciper och förlopp för: 

70. Sepsis och akuta infektioner i hjärta, CNS, lever, tarm, luftvägar, urinvägar, 

hud/mjukdelar, led/skelett 

71. Kroniska infektioner i levern (hepatit) och immunsystemet (HIV) 

72. Diagnosticera och föreslå adekvat behandling för pigmenterade och 

opigmenterade hudtumörer 

73. Diagnosticera och föreslå adekvat behandling för bensår 

74. Diagnosticera och föreslå adekvat behandling för rodnade och fjällande 

hudutslag 

75. Förekomst, patofysiologi, diagnostik och behandling av allergiska reaktioner 

i huden 

76. Förekomst, patofysiologi, diagnostik och behandling av psoriasis, eksem och 

lichen planus 

77. Förekomst, patofysiologi, diagnostik och behandling av bakteriella, virala 

och svamp-infektioner i huden 

78. Förekomst, patofysiologi, diagnostik och behandling av acne, rosacea 

79. Principer för diagnostik, prognostik och behandling av patienter med 
misstänkt inflammatorisk led- och systemsjukdom. 

80. Använda de övergripande principerna i Socialstyrelsens 
försäkringsmedicinska beslutsstöd som vägledning vid arbetet med 
sjukskrivningar samt beakta och värdera Socialstyrelsens rekommendationer 
för sjukskrivning i samband med graviditet. 
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Färdighet och förmåga 

Nivå A: Utveckla och träna alternativt vara med eller assistera vid 

81. Obstetrisk ultraljudsundersökning inklusive flödesmätning,  

82. Amniotomi, värkregistrering, applicering av skalpelektrod, 

skalpprovtagning, instrumentell förlossning inklusive kejsarsnitt 

83. Gynekologiska typoperationer 

84. Gynekologiskt ultraljud 

85. Förklara hur olika vanliga sjukdomstillstånd kan påverka sexuell och 

reproduktiv hälsa.  

86. Utveckla förmåga att kommunicera kring sexuell och reproduktiv hälsa i 

mötet med patienter och närstående. 

87. Beskriva problematiken med våldsutsatthet samt våld i nära relationer 

(psykiskt, fysiskt och sexuellt våld) och vilken ohälsa detta leder till. 

88. Utveckla förmåga att i mötet med patienter och anhöriga identifiera, om 

möjligt förebygga samt hantera och hjälpa vidare vid förekomst av 

våldsutsatthet och våld i nära relationer. 

Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra alternativt kunna utföra under 

handledning 

89. Trauma status på barn 

90. Genomföra primär ABCDE-undersökning och genomföra adekvata åtgärder 
hos barn 

91. Pediatrisk anamnes och undersökning samt basal utredning, tolkning och 
behandling vid mindre vanliga symptom och tillstånd hos barn som: 

a. andings- och cirkulationsproblem samt asphyxi hos nyfödda 
b. perinatala infektioner 
c. rubbningar av glukoshomeostas 

d. diabetes och tyroidea rubbningar 
e. avvikande blodbild 

f. psykiatriska tillstånd  
g. förhöjt intrakraniellt tryck och stroke  

h. neurologiska bortfallssymtom 
i. avvikande psykomotorisk utveckling 
j. inflammation och periodisk feber 

k. fysiologiska blåsljud 
l. sväljningssvårigheter och knöl på halsen 
m. resistens i buken, lilla bäckenet och ljumsken  

n. smärta i rygg/leder/scrotum 
o. miktionsproblem 
p. sömnstörning 
q. svimning 

Ob/Gyn 

PU 

Pediatrik 
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r. nutrition till spädbarn 
s. matvägran och uppfödningssvårigheter  

92. Handläggning av normal förlossning, koppla yttre CTG, suturera mindre 

vaginalbristningar 

93. Stansbiopsi 

94. Välja adekvat mikrobiologisk (bakterier, virus, svamp, parasiter) 
provtagning utifrån klinisk misstanke 

95. Välja adekvat antibiotikaterapi för de vanligaste infektionssjukdomarna 
96. Smittspårning 

97. Lumbalpunktion 

98. Blod-, urin-, sår- och luftvägsodling 

99. Användning av lokalbehandling med tex kortison 
100. Kompressionsbehandling av bensår 
101. Teknik för hudbiopsi för PAD och IF 
102. Direktmikroskopi av dermatofyt 
103. Beskriva status med dermatologisk nomenklatur 
104. Kryobehandling av hudtumör 

Nivå C: Hantera situationer avseende alternativt kunna utföra 

självständigt 

105. Barn-HLR med åldersadekvat val av teknik med mask och blåsa och korrekt 

algoritm för kompressioner och ventilation 

106. Pediatrisk anamnes och undersökning samt basal utredning, tolkning och 

behandling, vid vanliga symptom och tillstånd hos barn och ungdomars 

som: 

a. feber och påverkat allmäntillstånd 

b. virala och bakteriella infektioner 

c. avvikande andning inkl. obstruktivitet och astma 

d. hosta 

e. avvikande avföring 

f. kräkning 

g. dehydrering 

h. smärta i bröst/ flank/buk/extremiteter/öron/svalg 
i. avvikande blodgaser 

j. avvikande utseende/hudfärg hos nyfödda 
k. avvikande tillväxt och pubertet  
l. huvudvärk 
m. trötthet  

n. medvetanderubbning 
o. irritabilitet 
p. balansrubbning/yrsel 

q. kramp  
r. lymfkörtel- och organförstoring 
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s. äggvita/blod/socker i urinen 
t. anemi 

u. ödem 
v. hudutslag och allergiska reaktioner 
w. hälta 

107. BB status inklusive höftledsundersökning 

108. Omhändertagande av nyfödda vid födelsen 

109. Åtgärder vid PKU-”larm” 

110. Otoskopi 

111. Provtagningar av barn från blod, likvor, nasopharynx, svalg och urin  

112. Ge råd om barns näring baserad på näringsbehov och gällande 

kostrekommendationer inkl. vitamintillskott 

113. Instruera om inhalationsteknik med de vanligaste inhalatorsystemen för 

barn 

114. Rehydrering per os eller iv hos barn 

115. Barn som inte accepterar provtagning eller behandling 

116. Gynekologisk anamnes, spekulumundersökning och gyn-palpation 

117. Yttre palpation, cervixstatus och bishop-score 

118. Symfys-fundusmätning 

119. Gynekologiskt cellprov samt vaginala/cervicala prov för 

infektionsdiagnostik  

120. Preventivmedelsrådgivning 

121. Bedöma vitalparametrar 
122. Tidigt identifiera och initialt handlägga sepsis och septisk chock 
123. Bedöma mikrobiellt fynd i blod, led, likvor, hud, urin och övriga lokaler  
124. Anamnestagning ur ett epidemiologiskt/infektiöst perspektiv (när-var-hur) 
125. Utföra relevant kroppsstatus vid misstanke om infektion med mål att 

detektera infektionsfokus   
126. Utveckla förmågan till etiologiskt tänkande utifrån ett infektiöst perspektiv 
127. Applicera basala hygienrutiner i vårdsituation 
128. Egenskydd vid kontakt med infekterad utifrån misstänkt smittväg 
129. Anmälan enligt smittskyddslagen 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Nivå A: Utveckla och träna 

130. Situationer med risk för förlust av foster/barn 

131. Visa terapeutisk hållning och respektfullt bemötande samt utveckla förmåga 

till helhetssyn vid kontakt med patienter och anhöriga inom kursens 

medicinska specialitetsområden (gynekologi, obstetrik, pediatrik, klinisk 

genetik, infektionssjukdomar samt hud- och könssjukdomar). 
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Nivå B: Kunna tillämpa/genomföra 

132. Differentialdiagnostiska övervägande inom pediatriska subspecialiteter 
utifrån anamnes, symptom, status och basalutredningsresultat relaterad till 

kön, ålder, psykomotorisk, pubertal utveckling och incidens 

133. Analysera etiska, kulturella och legala frågeställningar i relation till 

gynekologi, obstetrik och pediatrik 

134. Analysera faktorer som kan inge misstanke om våld i nära relation och 

sexualbrott och tillämpa adekvata åtgärder 

135. Reflektera över etiska problem i samband med assisterad reproduktion, 

abort och neonatalvård, inklusive juridiska, etiska och praktiska aspekter 

samt egna värderingar. 

136. Förklara grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv inom 

genusmedicin och tillämpa genusteoretiska perspektiv på kursens 

medicinska specialitetsområden. 

137. Använda kunskapssökning för att säkerställa att evidensbaserad medicin är 

grunden för den kliniska verksamheten genom att skriva en fältstudie i 

valfritt ämne med utgångspunkt i VFU (Obligatorisk skriftlig rapport) 

 

Nivå C: Hantera situationer avseende 

Pediatrik 

Ob/Gyn 

PU 

VF 


