Checklista
KVINNANS HÄLSA
Klinisk medicin VI, Läkarprogrammet
OBS! Lämnas till kursadministratör Gunilla Hedén efter fullgjord tjänstgöring

Namn:
Telefon:
Epost-adress:

KLINISK TJÄNSTGÖRING (HALVDAGSPASS & UPPFÖLJNING)
Mottagningar
- Dagjour
- FPM, abortmetoder,preventivmedel
- Gynmottagning, Endometrios, Diatermi, Vulva
- Polop, Onk-mott, UG, UH, RPC, UT, BM
Förlossning (bm)
- Obstetriska mottagningar samt avdelningsarb
- SMVC
- Bedömningsmottagningen
- Fostermedicin,RUL, Avdelningsrond samt sectio
- MVC primärvård (heldag)
- Gynavdelning
- STI- mottagning
- Seminarier
Antal gynundersökningar (riktmärke 20)





 









Antal ggr patienten sagt nej till din närvaro (gyn)
Antal ggr patienten sagt nej till din närvaro (mödravårdförlossning)
Antal vaginala förlossningar
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PRAKTISKA FÄRDIGHETER (ENLIGT MÅLBESKRIVNINGEN)
Cellprovtagning

Mottagning/FPM/MVC



Provtagning för infektion

Mottagning/STI



Wet-smearprovtagning

Mottagning/STI



Symfys-fundusmätning

MVC



Yttre palpation

MVC/Förlossning



Auskultera fosterhjärtljud

MVC & förlossning



Koppla & tolka normal CTG

Förlossning



Inre undersökning

Förlossning



Följa förlossningsförlopp

Förlossning


understruken ruta () anger förväntat antal gånger som momentet skall utföras under klinisk tjänstgöring

BÖR NÄRVARA VID (OM TILLFÄLLE BJUDS)
Antal
Gynekologisk ultraljudsundersökning
Dateringsultraljud
Obstetrisk ultraljudsundersökning
Spiralinsättning
Utprovning av prolapsring
Konisering
Endometriebiopsi
Abrasio/exeres/VEX
Hysterektomi
Laparoskopisk kirurgi
Framfalls-/inkontinensoperation
Abdominella ingrepp

FÖRLOSSNING: BÖR NÄRVARA VID (OM TILLFÄLLE BJUDS)
Antal
Kejsarsnitt
Vakumextraktion,
Instrumentell förlossning
Yttre vändning av foster i sätesändläge
Amniotomi
Applicering av skalpelektrod
Skalpprovtagning
Suturering av mindre bristning
2

JOURTJÄNSTGÖRING
Två gynjourer som antingen görs under din placering på Akademiska alternativt under din
regionplacering.
Datum

Signatur

Namnförtydligande

FÖRLOSSNINGSPLACERING
Två pass med barnmorska och ett med förlossningsläkare är obligatoriskt.
Alla förlossningspass ska föras in i checklistan, så de som är regionplacerade kan ha fler pass att föra in.
Datum

Signatur

Namnförtydligande
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Befattning
(BM/LÄK)

Tentamenspatient

1

Datum:__________

Momenten graderas 1-5 poäng
1 = underkänt, 5 = mycket bra
Presenterar sig själv, syftet med samtalet och undersökningen
på ett adekvat sätt

2

Erbjuder god formell och känslomässig kontakt (bemötande)

3

Använder öppna frågor, inte styrande frågor

4a

Inhämtar relevant gynekologisk anamnes avseende de aktuella
besvären patienten söker för; tecken och symtom

4b

Efterfrågar patientens ev. oro, förväntningar, föreställningar
avseende besvären

5

Inhämtar relevant allmän gynekologisk anamnes

6

Aktuell läkemedelsberättelse

7

Följer upp, återkopplar och har förmåga att växla
intervjuteknik. Summerar: Före undersökningen ” … har jag
förstått dig/er rätt att…”

8

Uppträdande inför och under gynundersökning

9

Förklarar undersökningsförfarandet adekvat

10

Gynekologisk bukpalpation

11

Gynundersökning: Praktiskt genomförande; adekvat
bedömning av yttre genitalia

12

Bimanuell palpation av uterus och adnexa

13

Klarar av konsultationen inom avsatt tidx)

Grad
1-5

Kommentarer

14

Sammanfattar konsultationen för handledaren (45-årig kvinna,
gift, 2 barn, …)
x)För att hinna med hela besöket och avslutande feed-back (= 45 min) bör anamnes vara avslutad på 10
min.
Sammanfattande bedömning av konsultationen

 Godkänd

 Inte godkänd, ska göras om

Handledarens namn:

……………………………………………………….
Handledarens underskrift:
”Utbildningens mål är att sammansmälta två huvudlinjer för läkarnas dagliga arbete. Den ena är den medicinska
vetenskapens verklighet – en abstrakt teoretisk värld som rör sig om sjukdomars orsak, mekanism, diagnos, prognos och
behandling. Den andra är den sjuka människans värld och det är här läkekonsten kommer in. Här gäller det kvalitativ
förståelse, mänsklig inkänning, syntes och helhetssyn. Denna del är varken logisk eller rationell och bygger på tyst kunskap
som inte kan doseras eller läsas in. Läraren har två huvuduppgifter: att undervisa och att vara rollmodell.”
Peter F Hjort
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