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Milestone I 

 

Kunna självständigt handlägga på hälsocentralen vanligt förekommande gynekologiska hälsoproblem  

Ej uppnådd Delvis uppnådd Nästan Uppnådd Uppnådd fullt ut 

Teori: 

Kunskap om kvinnans hormonella 
uttryck över livet från menarche till 
menopaus 

Kunskap om den normala 
menstruationscykeln samt vanliga 
blödningsrubbningar 

Kunskap om vanligt förekommande STI 

Teoretisk bakgrund för hormonterapi, 
preventivmedel samt HRT 

Kunskap om screeningprogram för 
vaginal cytologi samt mammografi 

 

 

Under handledning: 

Kunna genomföra en gynekologisk 
undersökning samt v b provtagning 

Kan identifiera vanliga gynekologiska 
hälsoproblem och tillstånd 

Kunna möta/ undersöka personer oavsett 
sexuella läggning, könsidentitet och föra 
samtal om gynekologiska och sexuella 
besvär 

Kunna möta/undersöka personer med olika 
kulturellt ursprung, religon och föra samtal 
om gynekologiska och sexuella besvär 

Kunskap om vårdnivå (primärvård, 
specialistsjukvård) 

 

Med handledningsstöd vid behov: 

Kunna genomföra en gynekologisk 
undersökning och v b provtagning 

Kunna möta personer oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet,  kulturellt 
ursprung eller religion i frågor inom det 
gynekologiska området 

Kunna handlägga STI, klåda, flytningar, 
vanliga blödningsrubbningar samt 
klimakteriebesvär och sexuella besvär 

Identifiera etiska frågeställningar inom det 
gynekologiska området 

 

Självständigt: 

Kunna möta personer oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet, 
kulturellt ursprung eller religion  
samt hos dessa självständigt 
handlägga vanligt förekommande 
gynekologiska hälsoproblem  

Leder och utvecklar vårdteam på 
mottagningen 

Strävar efter kvalitetsförbättring 
genom kritisk granskning av den 
egna verksamheten, inhämtning av 
nya kunskaper och kontinuerligt 
förbättringsarbete. 

    

Kommentar:  
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Millerspyramid 

Lärandet sker i spiraler (revisit) 

Det som står längst till vänster kan behöver gås igenom även senare stadier /senare tillfällen 

 

 

 

 

 HUR ?   

Relevant litteratur inklusive  

Kurser :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagningsarbete under handledning 

Jourcentralsarbete under handledning 

Delta vid barnmorskemottagning för  

-träna undersökningsteknik 

-träna vaginalcytologi,  

-preventivmedelsrådgivning 

 

Mottagningsarbete med handledarstöd vb 

Jourcentralsarbete med handledarstöd vb 

Sidotjänstgöring på gynekologisk klinik 

 

Mottagningsarbete 

Jourcentralsarbete 

 

Kompetensbedömning 

Skriftliga kunskapsprov 

Muntliga prov 

Medsittning, Mini-CEX, DOPS 

MSF Medarbetarbedömning 

Specialistkollegium portfölj 

Medsittning, Mini-CEX 

MSF Medarbetarbedömning 

Specialistkollegium portfölj 

Medsittning, Mini-CEX 

MSF Medarbetarbedömning 

Specialistkollegium portfölj 


