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Uddannelsessøgendes navn:   

Logbog for introduktions- og hoveduddannelsen i 
gynækologi og obstetrik 

 
 
Indeholder: 
 

• Uddannelsesplan (SST punkt 1) 
 

• Kompetencer der skal opnås i introduktionsuddannelsen (SST punkt 7) 
 

• Kompetencer der skal opnås i hoveduddannelsen (SST punkt 7) 
 
 
Logbogen skal efter endt uddannelsesforløb i introduktionsuddannelsen opbevares af 
uddannelsessøgende læge. 
 
Efter hoveduddannelsen skal logbogen indsendes til Sundhedsstyrelsen.  
 
Underskriftsberettiget er uddannelsesansvarlig overlæge/afdelingslæge eller en eller 
flere af denne bemyndiget person(er) 
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Uddannelsesplaner 
 
  

En uddannelsesplan er den individuelle tilpasning af uddannelsesprogrammet.  
 
Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge 
og vejleder/mentor 
 
Indhold i uddannelsesplaner: 
 

1) Forudsætninger  
 
2) Forventninger og mål 

 
3) Beskrivelse af strategier for opnåelse af mål og forventninger 

 
 
Der foreligger aktuelt (december 2006) ingen skabelon fra SST til at udarbejde 
uddannelsesplan. 
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Logbog for introduktionsuddannelsen i 
Gynækologi og obstetrik 

 
De to-trecifrede koder (f.eks. I 5.1.1.) refererer til afsnit i målbeskrivelsen  
PV: porteføljevurdering (I 4.2.1) 
CL: checkliste (I 4.2.3.1-3, herunder ses kompetenceniveau A-E) 
UL: ultralyd (I 7.3.2) 
 
I 5.1.1. Medicinsk ekspert 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
PV: ca 2 cases 
 
 
CL: abrasio/endometriebiopsi, 
kompetenceniveau D 
 
 
CL: vulvaabsces/marsupialisatio, 
kompetenceniveau D 
 
 

I 1 Udrede, informere og i samarbejde med senior læge foreslå 
undersøgelser og behandling af  

• blødningsforstyrrelser   
• akutte og kroniske underlivssmerter 

herunder kunne  
• optage speciale-relevant anamnese 
• udføre GU med podninger og cytologi 
• udføre vaginal UL med bestemmelse af 

endometrietykkelse 
• udføre endometriediagnostisk (abrasio / endometriebiopsi) 

udføre kirurgisk behandling af vulva-absces og marsupialisatio. 

UL: endometrietykkelse (ca 5) 

Observation af klinisk arbejde 
 

I 2 Optage anamnese, rådgive, undersøge og behandle kvinder, 
der ønsker provokeret abort herunder  

• udføre GU og vaginal UL til gestationsalder-bestemmelse 
(CRL) 

• ordinere og iværksætte  medicinsk ab.pro. 
• foretage kirurgisk ab.pro. 
• redegøre for lovgivningen omkring provokeret abort 

Struktureret klinisk observation 
af kir.ab.pro/evacuatio, 
kompetenceniveau D (7.1.4) 
 
 

I 3 Informere om kontraceptionsmetoder, og iværksætte og 
kontrollere behandlingen, herunder kunne 
oplægge og fjerne spiral samt anlægge/fjerne Implanon 

Observation af klinisk arbejde og 
observation på  fantom 

I 4 Optage anamnese, undersøge og rådgive ved sterilisation, og 
kunne redegøre for lovgivningen 

Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 5 Udrede, behandle og informere patient og eventuel partner om 
seksuelt overførte sygdomme og rådgive om forebyggelse. 

Observation af klinisk arbejde 
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I 5.1.1. Medicinsk ekspert 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
 
Observation af klinisk arbejde 
 

PV: af 2 cases 
 
 

I 6 Udrede, informere og behandle pt. med tidlig graviditets-
komplikationer og hyperemesis, herunder  

• anvende vaginal UL  
• tolke serum HCG  
• udføre evacuatio uteri   
• medicinsk behandling af missed abortion. 

CL: evacuatio uteri, 
kompetenceniveau D 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 

I 7 Foretage vaginal UL og  
visualisere  

• en intrauterin graviditet i 1. trimester  
• blommesæk  
• hjerteaktion 

og udmåle  
• gestationssæk  

CRL  

PV: ca 25 vaginale UL af tidlig 
grav kompl. 
 

Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 8  
• Vurdere den normalt gravide og derved kunne skelne 

mellem den normale og den patologiske graviditet og 
vurdere behovet for henvisning til speciallæge, herunder  

• udføre udvendig undersøgelse (incl. SF-mål) 
• udføre vaginal undersøgelse 
• tolke blodprøver, CTG  og ultralydfund 

Porteføljevurdering af 2 cases 
 

Observation af klinisk arbejde 
(ved jordemoder) 
 
 

I 9 Lede og forløse en vaginal normal fødsel, herunder  
vurdere caputs stilling, stand og rotation og vurdere behov for 
smertelindring, 

CL: Normale forløsninger, 
kompetenceniveau D 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 10 Anlægge og  
suturere episiotomi samt mindre vaginalbristninger  

CL: Sutur af episiotomi og 
bristning, kompetence niveau D 
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I 5.1.1. Medicinsk ekspert 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
CL: Struktureret observation 
(fantom) 7.1.1 
 

I 11 Stille indikationen for og anlægge vacuumekstraktion 

CL: SKO, kompetenceniveau D 
7.1.1 

I 12 Forløsning af fastsiddende skuldre på fødefantom CL: Struktureret observation på 
fantom 7.1.2 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 13 Vurdere og initiere medicinsk behandling af postpartum 
blødning 

Porteføljevurdering af 2 cases 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 14 Udføre sectio under supervision 

CL: Sektio, kompetenceniveau C 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 15 Tolke en CTG og bedømme om der er behov for involvering 
af senior læge 

Porteføljevurdering af 2 cases  
 
 

I 16 I puerperiet vurdere indikation for behandling og iværksætte 
behandling af puerperale infektioner og mastitis. 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
 

 
I 5.1.2. Kommunikator 
Kompetence 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 17 Etablere god læge-patient kontakt indenfor rammerne af det 
gynækologisk/obstetriske speciale 

Vejledersamtale 
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360-graders feedback  
7.2 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
Vejledersamtale 
 
 

I 18 Udvise forståelse, tillid, respekt, fortrolighed og handle 
empatisk overfor patienten samtidig med at den professionelle 
relation opretholdes 

360-graders feedback 
7.2 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
Vejledersamtale 
 
 

I 19 Informere patient og pårørende og sikre forståelse på en 
menneskelig måde og inddrage dem i beslutningen om valg af 
behandling 

360-graders feedback 
7.2 
 

 
I 5.1.3. Samarbejder 
Kompetence 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
Vejledersamtale 
 
 

I 20 Samarbejde i den kliniske situation ved planlagte aktiviteter 
(stuegang, ambulatoriefunktion, elektive operationer etc.) og akutte 
situationer (akutte situationer på fødegang, sikre det akutte tilsyn) 

360 graders feedback 
I 7.2 

 
I 5.1.4. Akademiker 
Kompetence 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Porteføljevurdering af 
litteratursøgninger 
 
  

I 21 Foretage litteratursøgning 

Vejledersamtale 
 
 

I 22 Vurdere videnskabelig litteratur og statistiske metoder i en 
videnskabelig artikel og lærebog 

Porteføljevurdering af 
fremlæggelser og undervisning 
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I 5.1.4. Akademiker 
Kompetence 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Vejledersamtale 
 
 
Porteføljevurdering af 
fremlæggelser og undervisning 
 
 

I 23 Formidle et videnskabeligt budskab til kolleger og andet 
personale 

Vejledersamtale 
 
 

 
I 5.1.5. Professionel 
Kompetence 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Vejledersamtale 
 
 

I 24 Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til 
patienter og pårørende  

360-graders feedback 
I 7.2 
 

I 25 Udvise lægefaglig personlig og interpersonel adfærd Vejledersamtale 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

I 26 Foretage en etisk analyse og handle på vurderingen. 

Vejledersamtale 
 
 

 
 
I 1.5.1.1,2,3 og I 3.1.4 Færdighedsudviklende perioder 
Emne 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

Gynækologisk obstetrisk UL (1-2 uger) 
 
 

Godkendt periode 
 

Fødegang (1-2 uger) 
 

Godkendt periode 
 
 

Kirurgisk gynækologi (1-2 uger) Godkendt periode 
 
 

 Godkendt periode 
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I 1.5.1.1,2,3 og I 3.1.4 Færdighedsudviklende perioder 
Emne 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

 
 
 

Godkendt periode 
 

 
I 1.6.3 og I 3.1.5 Fokuserede kliniske ophold 
 
Emne 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

 Godkendt ophold 
 
 

 Godkendt ophold 
 
 

 Godkendt ophold  
 
 
 

 
 
Det samlede forløb af introduktionsuddannelsen for  
 
 
______________________________________________ __   
er gennemført tilfredsstillende og målbeskrivelsen er opfyldt i perioden 
 
 
__ ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Sted:__________________________dato:______________________________ 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges/afdelingslæges underskrift og stempel 
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Logbog for hoveduddannelsen i 
Gynækologi og obstetrik 

Skal efter endt uddannelsesforløb sendes til 
Sundhedsstyrelsen. 
Underskriftsberettiget er uddannelsesansvarlig overlæge/afdelingslæge eller en eller 
flere af denne bemyndiget person(er) 

 
De to-firecifrede koder (f.eks. K 5.2.1.1.) refererer til afsnit i målbeskrivelsen  
PV: porteføljevurdering (H 4.2.1) 
CL: checkliste (H 4.2.3.1-3, herunder ses kompetenceniveau A-E) 
UL: ultralyd (H 7.3.2) 
 
 
K 5.2.1.1. Kirurgi 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Direkte observation 
 
 

K 1 Udrede, informere og vurdere behovet for akut behandling af 
pt. med akutte kirurgiske tilstande, almindelige kirurgiske og 
urologiske lidelser samt postoperative komplikationer. 

PV af 2 cases 
 

CL: cystoskopi, 
kompetenceniveau D 
 
CL: anoscopi, 
kompetenceniveau D 
 

K 2 Udføre  
• cystoskopi  
• anoskopi  
• Under supervision  
• udføre acitespunktur 
• udføre suprapubisk blæredrænage 
• anlægge ureterkateter CL: ascitespunktur, suprapubisk 

blæredræn og ureterkateter, 
kompetenceniveau B 

K 3 Stille indikationer for billeddiagnostiske undersøgelser af 
abdomen, urinveje og genitalier. 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
Observation af klinisk arbejde 

CL: åbning/lukning af 
abdomen, kompetenceniveau D 
 
 

K 4 Anvende basal kirurgisk teknik til at åbne og lukke abdomen, 
herunder  

• identificere normal anatomi og abnorme varianter i bugvæg 
og bughule specielt det lille bækken, samt retroperitoneum 
sv.t. ureteres 

• monitorere det postoperative forløb og diagnosticere og 
planlægge behandling af komplikationer 

Vejledersamtaler (i forbindelse 
med operative indgreb)  
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K 5.2.1.1. Kirurgi 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
Vejledersamtaler (i forbindelse 
med operative indgreb) 
 
 

K 5 Udføre  
• appendektomi/suturering af tarm  
• adhærenceløsning  

Identificere 
• ureteres peroperativt   
• og suturere blærelæsioner og serosa-bristninger 

CL: appendektomi/suturering af 
tarm, kompetenceniveau D 
 
 

 
H 5.2.1.2. Operativ gynækologi 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde H 1 Samle og demonstrere anvendelse af laparoskopisk udstyr og 

udføre laparoskopi med  
• sterilisation,  
• adhærenceløsning,  
• tubotomi,  
• salpingektomi,  
• resektion af ovariecyster og ovarier 

CL: operative laparoskopiske 
indgreb, kompetenceniveau D 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 2 Demonstrere anvendelse af diagnostisk hysteroskopisk udstyr 
og udføre diagnostisk hysteroskopi 

CL: diagnostiske 
hysteroskopier, 
kompetenceniveau D 
 
 

H 3 Beskrive indretning og funktion af elektro-termiske 
instrumenter i åben og endoskopisk kirurgi, herunder uni- og 
bipolær koagulation, incision, og ”spray-strøm” 

Observation af klinisk arbejde 
 

CL: hysterektomi, 
kompetenceniveau D 
 
CL: salpingektomi, 
kompetenceniveau D 
 
 

H 4 Udføre  
• Hysterektomi 
• Salpingektomi 
• Resektion af ovariecyster 
• Ooforektomi 

CL: resektion af ovariecyster, 
ooforektomi, 
kompetenceniveau D 
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H 5.2.1.3. Reproduktiv gynækologi 
Kompetence 

Kompetecen opnået 

H 5 Redegøre for fysiologi, patofysiologi, epidemiologi, social og 
sexologisk betydning af blødningsforstyrrelser og hormonelle 
gynækologiske forstyrrelser. 

Godkendt U-kursus i 
gynækologi 2. 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
Audit af 2 journaler  
 
 

H 6 Udrede, informere og tilrettelægge behandling af akutte og 
kroniske underlivssmerter 

PV af 2 cases 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
PV af 2 cases 
 
 

 H 7 Udrede, rådgive, behandle og kontrollere patienter med 
blødningsforstyrrelser, herunder 
iværksætte  

• nonhormonel medicinsk behandling 
• hormonbehandling 
• oplægning af hormonspiral 
• kirurgisk behandling Audit af 2 journaler 

H 8 Rådgive og iværksætte behandling med HRT Observation af klinisk arbejde 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
PV: UL billeder af ca. 20 uterus
 
 
PV: UL billeder af ca. 10 
intrakavitære processer 
 
 
PV: UL billeder af ca. 20 
ovarier 
 
 

H 9 Ved vaginal (inklusiv vandscanning) og abdominal UL kunne 
foretage en systematisk beskrivelse af  

• uterus  
• endometrietykkelse, intrakavitære processer  
• ovarier  
• rumopfyldende processer i det lille bækken 
• acites / fri væske 

 

PV: UL billeder af ca. 20 
rumopfyldende processer i lille 
bækken 
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H 5.2.1.3. Reproduktiv gynækologi 
Kompetence 

Kompetecen opnået 

PV: ca. 20 UL billeder af 
ascites / fri væske 
 
 

H 10 Udrede, rådgive og iværksætte basal behandling for abortus 
habitualis og barnløshed, herunder 

• redegøre for loven om kunstig befrugtning 
• udføre inseminationsbehandling 
• forebygge, diagnosticere og behandle 

overstimulationssyndrom 

Observation af klinisk arbejde 
 

H 11 Vurdere og beskrive objektive tegn på vold og iværksætte 
indledende behandling med nødprævention og forebyggende 
antibiotika samt sikre visitation af piger og kvinder udsat for incest 
og seksualiseret vold. 

Vejledersamtale 

H 12 Angive indholdet i de paragraffer i straffe- og serviceloven, 
der omhandler voldtægt, seksuelt, misbrug og skærpet 
indberetningspligt  

Godkendt U-kursus i 
gynækologi 

 
H 5.2.1.4.Urogynækologi 
Kompetence 

Kompetecen opnået 

H 13 Redegøre for anatomi, ætiologi, patofysiologi, epidemiologi, 
sociale og sexologiske konsekvenser ved urininkontinens, prolaps 
og analinkontinens. 

Godkendt U-kursus i 
urogynækologi 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 

PV af 2 cases 
 

H 14 Udrede, informere og tilrettelægge non-kirurgisk behandling 
og kontrol af urogynækologiske lidelser, herunder: 

• udføre måling af residualurin med UL/ kateter, 
• udføre måltagning og oplægning af ring/pessar, 
• bedømme indikation for avanceret undersøgelse af 

involverede organer, inklusiv urodynamisk undersøgelse 
            bedømme mulige senkomplikationer efter operation for 
inkontinens og prolaps. 

Audit af 2 journaler 

H 15 Redegøre for operationsindikation og operationsmetode og 
kort- og langtidsigtede komplikationer 

Godkendt U-kursus i 
urogynækologi 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 16 Foretage vaginale operative indgreb under supervision af 
speciallæge og tilrettelægge postoperativt kontrolprogram 

CL: vaginale indgreb, 
kompetence niveau C 
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H 5.2.1.5. Gynækologisk onkologi 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

H 17 Redegøre for fysiologi, patofysiologi, epidemiologi, ætiologi, 
social og sexologisk betydning af gynækologiske cancersygdomme. 

Godkendt U-kursus i 
onkologisk gynækologi 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 

 
PV af 2 cases 

 
 

H 18 Informere om, udrede, behandle og kontrollere gynækologiske 
præcancroser, herunder udføre 
• kolposkopi 
• cervical abrasio / cytologisk skrab/ portiobiopsi 
• konisatio 
og tolke  

• patologisvar CL: konisatio, 
kompetenceniveau D 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 19 Udrede, informere om, behandle og kontrollere ovariecyster / 
tumores, herunder vurdere  
• lokularietet, ekskrescenser, ekkomønster og ascites ved 

abdominal og vaginal UL 
• biokemiske markører 
• valg af endoskopisk eller åben operationsmetode 

PV af 2 cases 
 
 

H 20 Redegøre for familiær disposition til ovarie-, endometrie- og 
mammacancer 

Godkendt U-kursus i 
onkologisk gynækologi 

Observation  
af klinisk arbejde 
 
 
PV af 2 cases 

H 21 Udrede, informere om og kontrollere patienter med cancer 
(vulva-, cervix-, endometrie- og ovariecancer samt 
trofoblastsygdomme), herunder 

• Udføre og tolke præoperative undersøgelser (GU, UL, 
biokemiske markører, cystoskopi og rektoskopi) 

• ved maligne tilstande peroperativt sikre materiale og 
information til stadieinddeling 

• sammenstille data til stadieinddeling 
• vurdere behovet for gynækologisk onkologisk assistance 
• ved mistanke om recidiv udrede, informere om mulige 

behandlinger og visitere til specialafsnit 

Audit af 2 journaler 

Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 22 Udøve palliativ behandling ved uhelbredelig sygdom, og sikre 
en værdig behandling i forbindelse med livets afslutning 

Vejledersamtale 
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H 5.2.1.6. Føtomaternel medicin 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 

H 23 Bestemme gestationsalder anamnestisk og ultrasonisk, 
herunder  
• måle BPD 
• måle CRL 
• måle FL 
• udregne cephalindex 

PV: UL billeder af BPD, CRL, 
FL (ca. 25 af hver) 
 

H 24 Redegøre for  
• hvad der kan identificeres ved type I, II, III UL  
• prænatale diagnostiske procedurers komplikationer   
• og vurdere risiko for arvelige og medfødte sygdomme 

Observation af klinisk arbejde 

Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 25 Tilrettelægge svangreomsorg og sikre relevant visitation for 
gravide med de vigtigste medicinske sygdomme og gravide med 
psykosocial belastning og misbrug. 

PV af 2 ”critical incidences” 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 26 Udrede og behandle gravide med vigtige 
graviditetskomplikationer 

PV: 2 ”critical incidences” 
 
 

H 27 Udrede infektionssygdomme der er vigtige under graviditet og 
fødsel og kunne varetage kontrol og behandling 

Observation af klinisk arbejde 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
PV af 2 cases 
 
 

H 28 Diagnosticere med UL, behandle, udrede og informere ved 
foetus mortuus og aborter i 2. trimester, samt rådgive i forbindelse 
med ønske om ny graviditet. 

Vejledersamtale 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 29 Diagnosticere, informere og tilrettelægge svangreomsorg for 
flerfoldsgraviditeter, herunder 
ved UL bestemme choriocitet og amniocitet. 

UL: ca. 5 flerfoldsgraviditeter 
 

H 30 Udrede og tilrettelægge kontrol for gravide med intrauterin 
væksthæmning, herunder udføre  

Observation i kliniks arbejde 
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H 5.2.1.6. Føtomaternel medicin 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
PV af 2 cases 
 
 

• estimat af fostervægt med UL  
og tolke   

• antenatal CTG 
• stressetest 
• dopplerflow 

UL: ca. 25 vægtestimater 

H 31 Udrede og tilrettelægge kontrol for gravide med 
polyhydramnion, herunder vurdere fostervands-mængde med UL 

Observation i klinisk arbejde 
 
 

H 32 Udrede og behandle truende for tidlig fødsel og præterm 
vandafgang 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 33 Udrede og behandle blødning i 3 trimester, herunder anvende 
UL til at vurdere lokalisation af placenta 

PV af 2 cases 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 34 Udrede og behandle hypertension, præeklampsi og eklampsi 

PV af 2 cases 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 35 Diagnosticere og behandle abnorm fosterpræsentation, 
herunder 
• vurdere fosterpræsentation  ved  udvendig og vaginal  

undersøgelse  og / eller ultralyd 
• demonstrere forløsning af underkropspræsentation på fantom og 

ved sektio 

CL: Struktureret observation af 
UK forløsning på fødefantom 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 36 Lede den vaginale gemellifødsel 

CL: gemellifødsler, 
kompetenceniveau D 
 
 

H 37 Vurdere indikation for, metode til, og komplikationer ved 
igangsætning af fødsel 

Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 38 Diagnosticere og behandle det protraherede fødselsforløb, 
herunder  

• tolke partogram 
• iværksætte medikamentel behandling og/eller HSP 

Observation af klinisk arbejde 
 

H 39 Diagnosticere og behandle akut intrauterin asfyksi, herunder  PV: 2 ”critical incidence” 
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H 5.2.1.6. Føtomaternel medicin 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

• tolke intrapartum CTG og vurdere indikation for forløsning  
• udtage og tolke skalp-blodprøve, 
• anlægge amnioinfusion,  
• anvende metoder til / reetablering af placentaperfusionen. 

H 40 Stille indikation for og udføre sektio og vurdere postoperative 
komplikationer 

CL: sektio, kompetenceniveau 
D 
 

Observation af klinisk arbejde 
 
 
 PV: 2 ”critical incidences” 
 
 

H 41 Vurdere og organisere akut forløsning ved obstetriske 
katastrofer herunder navlesnorsfremfald, placentaløsning og uterus 
ruptur 

CL: hastesektio, 
kompetenceniveau D 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 42 Suturere sfinkterruptur, vaginale og cervicale læsioner og 
planlægge kontrol 

CL: suturering af 
sphincterrupturer, 
kompetenceniveau D 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
CL: manuel placentafjernelse, 
kompetenceniveau D 
 
 

H 43 Udrede og behandle blødning postpartum herunder  
• udføre colluminspektion og suturering 
• manuel placentafjernelse   
• på fantom demonstrere anlæggelse af B-Lynchsutur. 

PV: 2 ”critical incidences” 
 
 
Kursus: genoplivning af 
nyfødte 
 

H 44 Vurdere det nyfødte barn, herunder  
• iværksætte den initiale behandling med genoplivning,  
• udføre objektiv undersøgelse af det nyfødte barn og vurdere 

indikation for visitation til pædiatrisk vurdering. Observation i klinisk arbejde 
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H 5.2.1.6. Føtomaternel medicin 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 45 Udrede, vurdere, informere om og behandle komplikationer i 
puerperiet. 

PV: 2 ”critical incidences” 
 

 
H 5.2.2. Kommunikator 
Kompetence  

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
PV af 2 cases H 46 Formidle besked om livstruende sygdom samt alvorlige ante- 

og perinatale tilstande og foetus mortuus, og sikre patientens 
forståelse 

Vejledersamtale 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 
Vurdering af opgave 
 
 
Vejledersamtale 
 
 

H 47 Etablere forståelig kommunikation mellem de ansvarlige 
sundhedsmedarbejdere, patienten og dennes pårørende 

360 graders feedback 
H 7.2 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 48 Kommunikere med personer, hvor kommunikationen kan være 
vanskelig, herunder med psykisk syge, personer med anden etnisk-
kulturel baggrund og akut kriseramte. 

Vejledersamtale 
 
 

 
H 5.2.3. Samarbejder 
Kompetence  

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Godkendt tværfagligt kursus 
 
 
360 graders feedback 
7.2 
 

H 49 Samarbejde med læger fra andre specialer og i tværfagligt 
samarbejde. 

Vejledersamtale 
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Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 50 Samarbejde med primærsektoren f.eks. om misbrugende eller 
psykosocialt belastede gravide og den terminale patient. 

Vejledersamtale 
 
 

 
H 5.2.4. Sundhedsfremmer 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Bedømmelse af opgave 
(patient-informationsmateriale) 

 

H 51 Rådgive om sundhedsfremmende adfærd af betydning for 
gynækologi og obstetrik, herunder informere om kønssygdomme, 
antikonception, provokeret abort og svangerskabshygiejne. 

Observation af klinisk arbejde 

 

H 52 Anvende gældende lovgivning og retningslinier for 
kønssygdomme, abort, svangerskabshygiejne, kunstig befrugtning, 
sterilisation og fødselshjælp, herunder informere patient og 
pårørende og foretage relevante anmeldelser. 

Observation af klinisk arbejde 

 
H 5.2.5. Leder/administrator 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

H 53 Udarbejde kliniske vejledninger og andre instruktioner for 
arbejdsopgaver i en afdeling 
 

Bedømmelse af opgave (klinisk 
vejledning) 
 
 

H 54 Visitere gynækologiske og obstetriske patienter i forhold til 
gældende regler om frit sygehusvalg og vurdere henvisninger i 
forhold til behandlingsbehov. 

Observation af klinisk arbejde 
 

H 55 Redegøre for lovgivning og regelsæt for journalindsigt, 
klageadgang og patientforsikring  

Godkendt Ukursus  

360 graders feedback 
H 7.2 
 
 
Godkendt ledelseskursus 

H 56 Lede en klinisk situation, hvor teamet er tværfagligt 
sammensat, herunder indtage en lederrolle i akutte, kritiske 
situationer, herunder prioritere arbejdet på en fødegang, lede det 
akutte patologiske fødselsforløb og lede og organisere behandlingen 
af den kritisk syge patient 

Vejledersamtale 

H 57 Planlægge det daglige arbejde i afdelingen Vejledersamtale 
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H 5.2.5. Leder/administrator 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 58 Udføre en korrekt diagnosekodning og ydelsesregistrering 

Audit af kodninger 
 
 

 
H 5.2.6. Akademiker 
Kompetencer 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

H 59 Redegøre for principper i kvalitetsudvikling Godkendt kursus i forskning og 
udvikling 
 
 
PV af litteratursøgninger og 
fremlæggelser 
 
 

H 60 Anvende evidensbaseret medicin herunder 
• formulere et problem 
• søge litteratur 
• tolke litteraturen 
• sammenfatte resultaterne 
• formidle resultaterne 

Proces- og resultat-evaluering 
 
 

H 61 Opsøge, vurdere og formidle ny viden indenfor specialets og 
tilgrænsende specialers emnekreds 

Proces- og resultat-evaluering 
 
 
PV af undervisning og 
fremlæggelser 
 
 

H 62 Undervise studenter, kolleger og andet personale 

Vejledersamtale 
 
 

 
H 5.2.7. Professionel 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Vejledersamtale 
 
 

H 63 Fastholde og udvikle egen faglig kompetence 

PV 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 64 Vurdere og handle på etiske problemer, som optræder i det 
kliniske arbejde, herunder de etiske problemer der knytter sig til 
prænatal diagnostik, assisteret reproduktion, præterm fødsel mv. 

PV 
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H 5.2.7. Professionel 
Kompetence 

Kompetencen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 
Vejledersamtale 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 65 Prioritere egen arbejdsindsats og prioritere mellem forskellige 
arbejdsfunktioner 

Vejledersamtale 
 
 
Observation af klinisk arbejde 
 
 

H 66 Kunne handle i balance mellem personlige og faglige roller 

Vejledersamtale 
 
 

 
H 1.6.2.1,2,3,4 og H 3.1.4 Færdighedsudviklende perioder 
Emne 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

Kirurgi (6 måneder) 
 
 

Godkendt periode 

Kirurgisk gynækologi (4-8 uger) Godkendt periode 
 
 

Gynækologisk obstetrisk UL (4-6 uger) 
 
 

Godkendt periode 
 

Fødegang (4-6 uger) 
 

Godkendt periode 
 
 

 
H 1.6.3 og H 3.1.5 Fokuserede kliniske ophold 
Emne 

Kompetecen opnået 
Dato og underskrift i hvert felt 

 Godkendt ophold 
 
 

 Godkendt ophold 
 
 

 Godkendt ophold  
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Oversigt over cases & audit nævnt ovenfor: tallene angiver det forventede antal 
H 4.2.1.2,  H 4.2.2,  H 4.2.2.1 
 PV (Cases) Audit 
Akutte og alm. kirurgiske og urologiske sygdomme 2  
Akutte og kroniske underlivssmerter 2 2 
Blødningsforstyrrelser 2 2 
Urogynækologi 2 2 
Gyn. Præcancroser 2  
Ovariecyster 2  
Gyn. Cancer 2 2 
Gravide med sygdom, psykosocial belastning 2  
Graviditetskomplikationer 2  
Foetus mortuus og 2.trimester aborter 2  
IUGR 2  
3.trimester blødning 2  
Præeklampsi 2  
Intrauterin asfyksi 2  
Hastesektio 2  
Postpartum blødning 2  
Puerperale komplikationer 2  
Information om livstruende sygdom og alvorlige ante- og perinatale 
tilstande 

2  

Audit af kodninger  Ikke antal 
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H 6.1 – H 6.5 Specialespecifikke kurser Kompetecen opnået 

Dato og underskrift  
Alle specialespecifikke kurser godkendt 
 

 
 
 

 
Specialespecifikke kurser (oversigt i 2003)  
Fertilitet og infertilitet 
Gynækologisk onkologi 
Obstetrik 
Almen gynækologi 1 
Almen gynækologi 2 
Urogynækologi 
Forskning og kvalitetsudvikling 
Kommunikation/information 
Operativ gynækologi 
Føtal medicin 
 
 
 
 
 
Det samlede forløb af hoveduddannelsen for  
 
 
________________________________________________  
er gennemført tilfredsstillende og målbeskrivelsen er opfyldt i perioden 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Sted:__________________________dato:______________________________ 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges/afdelingslæges underskrift og stempel 
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