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Förord 
Välkommen till specialistutbildning i barn- och ungdomskirurgi. Specialiteten är spännande och 

kräver kunskap om behandlingsstrategier över ett brett åldersspann; från det för tidigt födda barnet 

till den pubertala och adolescenta patienten. Utvecklingen i behandlingen av nyfödda, och i 

synnerhet för tidigt födda, med medfödda missbildningar har utvecklats mycket de senaste åren. 

Barnkirurgin kännetecknas av breda kontaktytor och samarbete med många olika specialiteter som 

till exempel: pediatrik, neonatologi, anestesi, radiologi, allmän kirurgi, ortopedi, obstetrik och 

gynekologi, toraxkirurgi, neurokirurgi, plastikkirurgi, ÖNH och infektionsmedicin.  

Specialiseringstjänstgöringen i Sverige är målstyrd och ST-läkaren måste uppfylla ett antal delmål för 

att få sin ansökan om specialistkompetens godkänd med en minimal tjänstgöringstid à 5 år (4,5 år om 

ST-läkaren är disputerad och ST-läkaren uppfyller samtliga krav i målbeskrivningen). Den 1:a maj 

2015 började den nya specialiststutbildningen (SOSFS 2015:8)1 att gälla och då blev barn- och 

ungdomskirurgi återigen en basspecialitet. Vi kommer även fortsättningsvis att ha starka band till 

övriga kirurgiska specialiteter, inte minst genom en del gemensamma kurser som t.ex. basalkirurgisk 

teknik, minimalinvasiva tekniker och ATLS®.  

Utbildningsboken är till för att underlätta planering och utvärdering av den enskilde ST-läkarens 

utbildning och utveckling i specialiteten. Upplägget liknar utbildningen i kirurgi för att underlätta för 

de som vill bli dubbelspecialister. Vi har dock valt bort kompetenskraven Behärska, Kunskap om och 

Kännedom om.  Behärska motsvarar endast den näst högsta nivån i Millers pyramid4,5 (”Shows 

how”) och Kunskap om och Kännedom om kan betraktas som ospecifika och befinner sig på en 

mycket låg nivå i kunskapshierarkin (”Knows about”) respektive (”Heard of”). Uppbyggnaden följer 

moderna pedagogiska principer med en ambition om att uppnå constructive alignment2, dvs att man 

planerar utbildningen så att delmålet kan uppfyllas, och att man använder utvärderings-instrument 

där man kan bedöma om ST-läkaren har uppnått delmålet. Varje delmål har därför delats upp i flera 

kompetenser (competencies3) som ST-läkaren förväntas uppnå i högre eller lägre grad. SOLO-

taxonomin (Structure of the Observed Learning Outcome)2 används som pedagogisk modell med en 

inlärningstrappa som är tydlig och lättanvänd (se s 12).  

I viss mån speglar utbildningsboken olikheterna mellan klinikerna, och boken kommer därmed att 

ange en lägre nivå för vissa ingrepp som är vanliga/krav på någon klinik men som inte utförs alls på 

någon av de andra klinikerna. Boken är att betrakta som ett levande dokument och har nu reviderats 

efter en enkätundersökning 2018 bland landets barnkirurger och ST-läkare, samt efter införandet 

2018 av Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) för vissa diagnosgrupper (esofagusatresi, 

diafragmabråck, blåsexstrofi, anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom) som nu 

behandlas i Lund och Stockholm.  

Vi välkomnar synpunkter från alla medlemmar, särskilt ST-läkare och handledare.  

ST-studierektorsgruppen augusti 2020 

Marie Andersson Kristine Hagelsteen Rolf Christofferson Carmen Mesas Burgos 
Göteborg Lund Uppsala Stockholm 
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Överenskommelse efter införandet av Nationell Högspecialiserad Vård 

(NHV; tidigare Rikssjukvård)1 juli 2018 
 

Dokument 2018-06-10 

ST-utbildning i barn- och ungdomskirurgi i Sverige efter implementering av 
Rikssjukvård 1 juli 2018 för diafragmabråck, esofagusatresi, blåsextrofi, 
anorektala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom. 

  
ST-utbildningen i barn- och ungdomskirurgi är enligt SOFS 2015:8(M) målstyrd. Nationella 
studierektorsgruppen bedömer att målen som omfattar Riksjukvårdsdiagnoserna nedan kan uppnås 
under 3 - 6 månaders sidoutbildning vid en klinik med Rikssjukvårdsuppdrag.  
ST-läkare som kommer för sidoutbildning från klinik utan Rikssjukvårdsuppdrag kommer att erhålla 
kompetent handledning (handledarutbildad specialist) och utbildning på lika villkor med den egna 
klinikens ST-läkare, delta i jourverksamheten och ingå i klinikens tjänstgöringsschema.  
Särskilda hänsyn kommer att tas för att ST-läkare från enheter utan Rikssjukvårdsuppdrag hinner 
uppfylla beskrivna mål under tiden för sin sidoutbildning enligt Utbildningsboken. Barnkirurgiska 
”indexfall” (specifika barnkirurgiska tillstånd som ej är rikssjukvård) prioriteras i första hand till 
hemmaklinikernas egna ST-läkare. Nationella studierektorsgruppen förespråkar att ST-läkare gör sin 
sidoutbildning vid Rikssjukvårdsklinik under sista 1 - 2 åren av sin utbildning.  
 
Målen uppfylls genom fostermedicinska ronder, inskrivningar, epikriser, föräldrasamtal, 

mottagningsverksamhet, multidisciplinära ronder, operationsverksamhet, deltagande i kurser samt 

jour- och beredskapstjänstgöring. Sidoutbildningens kvalitet ska utvärderas årligen i samband med 

årsmötet. 

De teoretiska målen kan uppnås på annat vis och behöver inte förläggas till eller under tjänstgöring 

vid Rikssjukvårdsenhet. Vissa av de teoretiska delarna (ex. embryologi, symtom, prognos) kan 

erhållas på hemkliniken, likaså uppföljning (under en övergångsperiod, i nuläget oklart hur lång). 

Ett utbyte mellan Rikssjukvårdsenheterna med Göteborg och Uppsala uppmuntras då dessa kliniker 

kan erbjuda volymträning i laparoskopi och gastroskopi i olika åldrar, gastrostomier, kärlaccesser och 

ingrepp vid ljumskbråck, retentio testis och fimosis.  

Cathrine Johansson 
 

Kristine Hagelsteen Rolf Christofferson Tina Granholm 
 

ST-studierektor 
Göteborg 

ST-studierektor 
Lund 

ST-studierektor 
Uppsala 

ST-studierektor 
Stockholm 
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Utbildningsbokens uppbyggnad 
 

Utbildningsboken är uppbyggd med utgångspunkt från delmålen i barn- och ungdomskirurgi enligt 

SOSFS 2015:8 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring), 

som gäller från och med 1 maj 2015. Utbildningsboken kan även användas av ST-läkare som påbörjat 

sin utbildning tidigare, och som följer SOSFS 2008:17. Se bilaga 3 för anpassning av utbildningsboken 

till SOSFS 2008:17. Den som gör sin ST enligt SOSFS 2008:17 måste lämna in sin specialistansökan 

senast 30 april 2022. 

För barn- och ungdomskirurgi gäller delmål a1 – a6, b1 – b5 och c1 – c13. Delmål a1 – a6 är 

gemensamma för alla specialiteter, och delmål b1 – b5 är gemensamma för samtliga specialiteter 

med patientkontakt. För planering av utbildningen inom dessa delmål hänvisas i första hand till 

Socialstyrelsen. Utbildningsboken beskriver huvudsakligen de kompetenser och delmål som är 

specialitetsspecifika, dvs. delmål c1 – c13. 

 

Utbildningsboken är uppställd enligt nedanstående underrubriker: 

• Innehåll enligt målbeskrivningen 

• Definition av kompetensområdet 

• Kompetenskrav 

• Klinisk tjänstgöring 

• Metoder för lärande 
o Kurs 
o Träning i simulerad miljö 
o Diagnostik- och behandlingskonferens 

• Utbildningsstruktur 

• Utvärderingsmetod 
 

 

Övergripande kompetensdefinition barn- och ungdomskirurgi 
Definition av kompetensområdet 
Specialiteten barn- och ungdomskirurgi karakteriseras av handläggning av barn och ungdomar med 
missbildningar, skador och sjukdomar som behandlas med kirurgiska metoder. Centralt för 
kompetensområdet är färdigheter i operationsteknik. För en korrekt bedömning av symtom och 
patofysiologiska förlopp är också en god kontakt med barn, ungdomar och föräldrar viktig. 
 
Förutom det omedelbara pre- och postoperativa förloppet är långtidsuppföljning av den växande 
individen en nödvändig del av kompetensområdet. 
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Barn- och ungdomskirurgi är en basspecialitet som tillhör gruppen kirurgiska specialiteter. 
Specialiteten delar kunskapsbas med kirurgi, urologi, kärlkirurgi och plastikkirurgi. Vissa kurser och 
delar av tjänstgöringen kan därför tillgodogöras genom samarbete med dessa specialiteter. Barn- och 
ungdomskirurgi ingår dock inte i ”common trunk”, vilket man måste ta hänsyn till vid planering av 
utbildningen.  
 

Kompetenskrav för medicinsk kompetens 
För specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi krävs att man kan handlägga missbildningar och 
sjukdomar i gastrointestinalkanalen och urinvägarna samt bråck och andra missbildningar i bukvägg 
och diafragma. Vidare krävs att vanliga missbildningar och sjukdomar i blod- och lymfkärl och i 
bröstkorgens organ initialt kan handläggas. Man ska också kunna bedöma solida tumörer hos barn 
och ha kunskap om deras utredning och behandling. Praktiskt krävs att man behärskar basala 
undersökningsmetoder och kirurgiska ingrepp, samt har kunskap om mer avancerade kirurgiska 
åtgärder. Det krävs vidare att man behärskar uppföljningen av barnkirurgiska tillstånd under barn- 
och ungdomsåren, samt har kunskap om vilka följder de kan få för patienten i vuxen ålder. Det krävs 
också kunskap om embryologi, perinatal fysiologi, tillväxt och utveckling, liksom kunskap om 
intensivvård och anestesi med tyngdpunkt på den växande individen. För specialistkompetens i barn- 
och ungdomskirurgi krävs dessutom att man behärskar kirurgisk patofysiologi, basal kirurgisk teknik, 
initial traumahandläggning, akuta kirurgiska sjukdomar hos barn och ungdomar, basal 
nutritionsbehandling, basal smärtbehandling, basal kirurgisk intensivvård samt effekter av anestesi. 
Detta utgör den gemensamma kunskapsbasen med övriga kirurgiska specialiteter (delmål c1 – c4), 
men med inriktning på barn och ungdomar. 

 

Kompetenskrav för kommunikativ kompetens 

Den jämlika och ansvarstagande patienten 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till dialog och att ha en öppen kontakt med 

patienten och dennes närstående. Kontakten ska präglas av empati och förtroende samt respekt för 

patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i besluten. Kontakten ska också präglas av 

samverkan och lyhördhet för patientens behov, önskemål och rätt till självbestämmande samt ge 

stimulans åt patientens engagemang och ansvar för sin egen vård. 

 

Mångfalds- och genusaspekter 
Kommunikationen med patienten och dennes närstående ska präglas av kunskap och respekt för 

transkulturella aspekter och mångfaldsaspekter såsom ålder, språk, etnicitet, sexuell läggning och 

religion samt genus. 

 

Interprofessionella relationer 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, 

med andra läkare och medarbetare, med respekt för deras yrkeskunskaper och kompetens. 

Detsamma gäller för kontakter med företrädare för allmänheten och olika samhällsinstanser. 
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Pedagogisk förmåga 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha pedagogisk förmåga för att kunna informera och undervisa, 

främst patienter och deras närstående men också andra läkare och medarbetare samt studenter. 

 

Professionellt förhållningssätt och etik 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att kontinuerligt arbeta med sitt professionella och 

läkaretiska förhållningssätt, med målet att kunna fatta självständiga beslut av medicinsk etisk natur. 

 

Egen kompetensutveckling 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att kontinuerligt pröva och identifiera, tillsammans 
med verksamhetens krav, de egna behoven för kompetensutveckling för att kunna motsvara kraven 
på bästa möjliga vård för patienterna.  
Det är ST-läkarens ansvar att bedömningar blir genomförda. Genomförda bedömningar bör gås 
igenom vid varje handledarsamtal. Med fördel kan en tidsram för när bedömningarna senast ska vara 
utförda sättas. En lämplig tidsram kan vara inför varje specialistkollegium. 

 

Ledarskapskompetens 

Medarbetarskap 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha utvecklat förmåga till självkännedom och kunskap om den 

egna funktionen och rollen i organisationen. 

 

Handledarskap 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att handleda andra läkare och medarbetare samt 

studenter. Att handleda AT-läkare eller underläkare är ett bra sätt att utveckla sin 

handledningsförmåga.  

 

Ledarskap 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ledarskap som utmärks av samverkan, 

öppenhet och dialog med medarbetarna. Ledarskapet ska vidare präglas av delaktighet och 

verksamhetsutveckling, som är förbättringsinriktad. Förmåga att leda arbete i vårdteam är 

grundläggande. 

 

Systemkunskap 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, 

administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. 
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Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 

Medicinsk vetenskap 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och 

förhållningssätt, kunskap om forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp, samt om 

metoder för evidensbaserad medicin och granskning av vetenskaplig information. Tid för 

genomförande av delmål a5 kan omfatta upp till tio veckor.   

 

Förbättrings- och kvalitetsarbete 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- 

och kvalitetsarbete. Målet är att kunna initiera, delta i och ansvara för kontinuerligt systematiskt 

förbättringsarbete med betoning på helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och 

lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verksamheten. 

Verksamhetschefen skall tillhandahålla en förteckning över relevanta frågeställningar kring kvalitets- 

och patientsäkerhetsarbete, som ST-läkaren kan välja att arbeta med. Verksamhetschef skall även 

ansvara för att en handledare utses som stöd till ST-läkaren så att delmål a4 kan uppfyllas. Tid för 

genomförande av delmål a4 kan omfatta upp till fem veckor. Resultatet ska redovisas skriftligt och på 

den utbildande enheten eller vid yrkesrelaterad sammankomst. 

 

Folkhälsa och prevention 
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och andra 

folkhälsoaspekter samt om metoder för hälsofrämjande samt skade- och sjukdomsförebyggande 

insatser för att i det medicinskt vetenskapliga arbetet och kvalitetsarbetet kunna beakta denna 

kunskap. 

 

Utbildningsstruktur 
Under den tidiga delen av utbildningen förutsätts ST-läkaren tillgodogöra sig den gemensamma 
kunskapsbasen för de kirurgiska specialiteterna. Särskilt viktigt är det att i början lära sig basal 
kirurgisk teknik, vilket bör ske såväl kliniskt som i simulerad miljö. Det är lämpligt att tjänstgöringen i 
början av utbildningen sker vid såväl en kirurgisk enhet som en barnkirurgisk enhet. Denna fas av 
specialistutbildningen bör inledningsvis vara inriktad på att ST-läkaren lär sig handlägga vanliga 
tillstånd som kräver kirurgisk behandling under barnaåren. Den senare delen av utbildningen utgör 
en fördjupning i den högspecialiserade barn- och ungdomskirurgin. Det är då mycket angeläget 
att ST-läkaren lär sig bedöma och handlägga vanliga missbildningar i framför allt 
gastrointestinalkanalen och urinvägarna. ST-läkaren bör också få sidoutbildning i anestesi- och 
intensivvård, i första hand vid enhet som bedriver barnanestesi och barnintensivvård. Delar av denna 
tjänstgöring kan ersättas med placering vid enhet för neonatal intensivvård.  
 
Eftersom det barn- och ungdomskirurgiska kompetensområdet omfattar många ovanliga eller 
mycket ovanliga tillstånd är det viktigt med omfattande teoretiska studier parallellt med den 
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praktiska, kliniska utbildningen. ST-läkaren bör redan tidigt inhämta kommunikativ kompetens, 
ledarskapskompetens och kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, parallellt med 
den kliniska utbildningen. 
 
 

Handledarsamtal 
Återkommande möten mellan ST-läkare och handledare är viktigt och bör ske planerat och 
schemalagt. Det åligger handledaren att dokumentera handledarsamtalen, men det rekommenderas 
att även ST-läkaren dokumenterar då det är i dennes intresse samt ett sätt att reflektera över egna 
framsteg och professionella utveckling. Att komma överens om tydliga mål som kan följas upp vid 
nästkommande samtal underlättar dokumentation av progression. Det är rekommenderat att ha 
minst två handledarsamtal per termin, gärna tätare i början på utbildningen.   
En mall och checklista för vad som kan diskuteras vid handledarsamtalet finns i bilaga 4.  
 

Studierektor 

Studierektorn finns tillgänglig som ett stöd för ST-läkaren, handledaren samt verksamhetschefen. 

Studierektorn ansvarar för att handledaren har rätt kompetens och sammankallar till 

specialistkollegium. Det är verksamhetschefen, studierektorn och huvudhandledaren som intygar 

ansökan om att specialistkompetens hos ST-läkaren har uppnåtts (intygen finns som bilagor till SOSFS 

2015:8).  
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SOLO taxonomi: Structure of the Observed Learning Outcome 
Biggs J and Tang C. Teaching for quality learning at university. 4th Ed. McGraw Hill (2011) 
Som pedagogisk modell för utbildningsboken har valts SOLO-taxonomin (Structure of the Observed 
Learning Outcome; J Biggs och C Tang: Teaching for Quality Learning at University, 2011) med en 
trappstege eller kunskapshierarki för förvärvade kunskaper och färdigheter. Denna modell har valts 
då den använder aktiva verb för kunskaper och färdigheter, och tydligare beskriver ST-läkarnas 
måluppfyllelse för enskilda kompetenser under respektive delmål.  
 
 Pre-strukturell Uni-strukturell Multi-strukturell Relationell Utvidgat abstrakt 

 

 

 Inkompetens En relevant Flera relevanta Integrerade i Generaliserar till 

  aspekt oberoende aspekter en struktur nya områden 

Nivå 1 
Identifiera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 4 
Reflektera 

 Ha 
assisterat vid 

Operera med 
van assistent 

Operera 
självständigt 

 

Nivå 1: Identifiera. Unistrukturell. Skall känna till tillståndet. 

Nivå 2: Beskriva. Multistrukturell. Skall kunna handlägga patient under handledning, skall kunna 

föreslå olika utrednings- och behandlingsmetoder. Skall ha assisterat vid kirurgi av tillståndet. 

Nivå 3: Analysera. Relationell. Skall kunna handlägga patient självständigt, inklusive utredning och 

icke-kirurgisk behandling. Skall känna till differentialdiagnoser. Skall kunna operera med assistans av 

erfaren kollega. 

Nivå 4: Reflektera. Utvidgat abstrakt. Skall vara väl insatt i etiologi, embryologi, utredning och 

alternativa behandlings- och operationsmetoder. Skall kunna välja rätt utredning och behandling 

med hänsyn till den enskilde patienten, och kunna motivera valet av behandlingsmetod. Skall kunna 

operera självständigt och handleda yngre kollegor. 

 

Högsta kompetensnivån (Nivå 4: Reflektera) står i samtliga tabeller längst till vänster. För att 

tydliggöra kompetenstrappan är diagnoserna i de flesta fall uppdelade i teori, omhändertagande av 

patient och kirurgisk behandling, då ST-läkaren för flertalet diagnoser bör ha kommit upp till en 

högre nivå avseende teori och patientomhändertagande jämfört med kirurgisk behandling.  

Underkänd

Nivå1: 
Identifiera

Nivå 2: 
Beskriva

Nivå 3: 
Analysera

Nivå 4: 
Reflektera
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Mål i praktiska färdigheter för ST-läkare i barn- & ungdomskirurgi 
ST-läkaren ska i slutet av sin utbildning behärska och självständigt kunna utföra, följande 
ingrepp (Nivå 4) oavsett utbildningsort. En ort står själv fritt att höja kraven för vissa ingrepp som 
krävs vid den lokala kliniken.  

1. Hudexcision 
2. Akut dränage av pilonidalsinus och perianalabscess 
3. Laparoskopisk säker access till bukhålan och diagnostisk laparoskopi 
4. Appendektomi (öppen och laparoskopisk) inkl Meckels divertikel 
5. Invagination 
6. Laparotomi (tvärsnitt, medellinjesnitt) och bukväggsförslutning 
7. Suturering av sårruptur 
8. Anlägga gastrostomi (öppet, laparoskopiskt eller PEG) 
9. Anlägga tarmstomi (loop-stomi, änd-stomi)  
10. Tarmresektion och tarmanastomos 
11. Operation av navelbråck och epigastrikabråck 
12. Ljumskbråck och hydrocele på barn > 1 år 
13. Retentio testis med palpabel testikel 
14. Anläggande av KAD samt suprapubisk kateter 
15. Exploration av akut skrotum 

16. Operation för fimosis 
17. Cystoskopi på barn > 1 år 
18. Gastroskopi  
19. Rektoskopi 
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Kurser och nationella ST-dagar i barnkirurgi 

Syftet med de nationella ST-dagarna i barnkirurgi är att fungera motsvarande KUB-kurser inom 

kirurgin och som ersättning för SK-kurser, dvs att bidra till den teoretiska kunskapsbasen i barnkirurgi 

enligt delmålen i målbeskrivningen för specialiteten. Kursdagarna ska anses vara heltäckande 

avseende teoretiska ämnen så att en ST-läkare inte är tvungen att åka utomlands på t ex Oxford 

Neonatal Surgery för att de teoretiska kunskaperna ska tillgodoses. Oxford Neonatal Surgery är dock 

fortfarande en starkt rekommenderad kurs. Nedanstående kursämnen återkommer vart 5:e år, och 

samtliga ST-läkare bör därigenom få möjlighet att delta i samtliga ämnen. ST-dagarna är öppna även 

för nyblivna specialister t o m 3 år efter uttag av specialistbevis. 

1. Bukväggsdefekter (delmål c5) 

2. Esofagusatresi (delmål c6) 

3. Lever-gallvägar (delmål c6) 

4. Nekrotiserande enterokolit och kort tarm (delmål c7) 

5. Anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom (delmål c7) Obs! Förlängd 

6. Lymfatiska missbildningar och kärlmissbildningar, toraxkirurgi (delmål c8 och c10) 

7. Akut urologi hos barn (delmål c2 och c9) Obs! Förlängd 

8. Urologiska missbildningar (delmål c9) Obs! onsd - fredag 

9. Solida tumörer hos barn (delmål c11) 

10. Diafragmabråck (delmål c5) 

ST-dagar arrangeras en gång per termin enligt ett rullande schema, och att dagarna infaller v. 4 och v. 
37 varje år för att underlätta schemaläggningen på klinikerna. ST-dagarna skall hållas oftast från 
torsdag f.m. (c:a kl. 10) t.o.m. fredag lunch.  
Ämnen följer ett rullande schema och där enheter med NHV kommer undervisa i esofagusatresi, 
diafragmabråck, anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom samt urologiska 
missbildningar. 
 
ST-studierektorerna har ett övergripande ansvar för schemaläggningen och planeringen av ST-

dagarna. 

Någon form av diagnostiskt prov eller examination bör övervägas till varje kurstillfälle. Formen för 

detta prov beslutas av arrangör. Kursintyg skall utfärdas av kursledaren och Socialstyrelsens blankett 

för kursintyg skall användas. 

http://www.socialstyrelsen.se  

SK-kurser: https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/index.php?redirect=0 

KUB-kurser: Registrera dig på Svensk Kirurgisk Föremning. https://dr-utbildningsportalen.se/  

 

http://www.socialstyrelsen.se/
https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/index.php?redirect=0
https://dr-utbildningsportalen.se/
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Rekommenderade internationella kurs 
Oxford Neonatal Surgery Course är en evidensbaserad femdagarskurs i neonatala kirurgiska 

sjukdomar (ej urologi) avsedd för ST-läkare (senior trainees) med tyngdpunkt på komplicerade fall 

och med utrymme för interaktiva diskussioner. Kursen rekommenderas av oss nationella ST-

studierektorer. 

https://www.baps.org.uk/events/oxford-neonatal-surgery-course-2020/  

Inom barnurologi arrangerar BAPU (British Association of Paediatric Urologists) årligen en 

tvådagarskurs i barnurologi i Cambridge, en kurs vi också rekommenderar. 

https://www.bapu.org.uk/news-and-events/events/event/64-bapu-paediatric-urology-course  

Kurs i laparoskopisk kirurgi inklusive komplikationsträning. Laparoscopic/robotic Urology, Århus, 

Danmark. https://www.urologi.dk/begivenheder/  

Nordiska barnurologiska kurs. http://nuf.nu/ 

  

https://www.baps.org.uk/events/oxford-neonatal-surgery-course-2020/
https://www.bapu.org.uk/news-and-events/events/event/64-bapu-paediatric-urology-course
https://www.urologi.dk/begivenheder/ons-25092019-1000
http://nuf.nu/
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Översiktligt om bedömning och utvärderingsmetoder 
För att kunna kvalitetssäkra ST-utbildningen på nationell nivå måste utvärderingsmetoderna 
anpassas till situation och specialitet. Det är ST-läkarens ansvar att bedömningar blir genomförda. Vid 
varje handledarsamtal bör ev bedömningar gås igenom och särskilt inför Specialistkollegium.  
 

Validerade feedbackinstrument för icke-tekniska färdigheter 
Strukturerad skriftlig och muntlig feedback från de kliniska handledarna på respektive placering 

bidrar till en samlad bild av ST-läkaren, och genom att vara formativ ger den ST-läkaren möjlighet att 

utveckla ev. svaga sidor.  

360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller Specialistkollegium. ST-läkaren blir 

med denna modell bedömd av såväl kollegor som utvalda personer från andra personalgrupper. En 

360-graders bedömning bör göras av varje ST-läkare i början och slutet på ST-utbildningen. 

Specialistkollegium bör göras vid 2 -3 tillfällen, där det sista utgör sista avstämning med kollegiet 

inför specialistansökan.  

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

Mini-CEX kan användas i många olika situationer, t. ex. ronder, mottagningsbesök, förhållningssätt på 

operation, och är ett utmärkt instrument att använda vid olika typer av sit-ins. 

 

Case-Based Discussion (CbD) 

Case-Based Discussion är en strukturerad intervju som är anpassad för att utvärdera ST-läkarens 

professionella omdöme och förhållningssätt i kliniska fall. Diskussionen skall utgå från ett aktuellt fall. 

Frågorna bör i första hand vara utformade så att ST-läkaren har möjlighet att visa sin kompetensnivå. 

Det är viktigt att diskussionen inte utvecklar sig till ett kunskapstest. För en CbD bör man avsätta 30 

minuter inklusive feedback. 

 
Elektroniska versioner av bedömningsmallarna finns här. 
Lund: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/#121684  
Stockholm: vg se intern websida 
Göteborg: G:\SU.Omr1.AkutBKir.Lakare\Utbildning, handledning\Läkare under utbildning\Mallar     
Uppsala: https://intranat.regionuppsala.se/min-anstallning/utbildning-och-
kompetensutveckling/specialiseringstjanstgoring-st/bedomning-av-kompetensutveckling/  
 

Validerade bedömningsmallar för praktiska kirurgiska färdigheter 
Svensk Kirurgisk Förening har tagit fram bedömningsmallar för vanliga ingrepp enligt de amerikanska 
validerade bedömningsmallarna OPRS (Operative Performance Rating System) och anpassat dem till 
svenska förhållanden. Mallarna ska användas efter en operation för bedömning av ST-läkarens 
praktiska kompetens, med syftet att se individens utveckling från operatör med stort behov av 
handledning till självständig operatör. Vid varje bedömningspunkt finns tre exempel på kunskaper 
som skall uppvisas för att uppnå respektive nivå. Texten kan därmed fungera som stöd för 
handledaren och även användas vid återkopplingen för att tydliggöra vad som kan förbättras. 
Rekommendationen är att respektive mall skall användas vid utbildningen av det specifika ingreppet 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/#121684
https://intranat.regionuppsala.se/min-anstallning/utbildning-och-kompetensutveckling/specialiseringstjanstgoring-st/bedomning-av-kompetensutveckling/
https://intranat.regionuppsala.se/min-anstallning/utbildning-och-kompetensutveckling/specialiseringstjanstgoring-st/bedomning-av-kompetensutveckling/
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minst 3 gånger per termin eller klinikspecifik placering/randning. Den första utvärderingen ska göras i 
början av träningen. Mallarna ska användas fortlöpande under ST och vid slutet av träningen av ett 
ingrepp kan de användas vid en slutgiltig kompetensbedömning t ex vid ett 
körkortsförfarande. 
SKF bedömningsmallar som lämpar sig för blivande barnkirurger: 

• Laparoskopisk appendektomi 

• Öppen appendektomi 

• Tarmresektion/tarmanastomos/stomiuppläggning 

• Gastroskopi 
Mallarna finns att lasta hem via http://www.svenskkirurgi.se/bedomningsmallar/  

 

Portfolio 
Basen i utvärderingen av ST-läkaren bör vara en portfolio som ST-läkaren samlar själv. Där skall bl.a. 

ingå en loggbok över de operationer och övriga procedurer som ST-läkaren utför under utbildningen. 

 

Teoretisk examen och EPSITE 
Specialistexamen i barnkirurgi saknas i Sverige. Då någon form av teoretisk kunskapskontroll är 

önskvärd rekommenderas i stället den specialitetsexamen som ges flera gånger per år av European 

Board of Paediatric Surgery (EBPS), en sektion inom UEMS (Union of European Medical Specialists). 

Den europeiska examen består av två delar. Första delen är skriftlig och kan tas när som helst under 

eller efter ST-utbildningen. Vid godkänt resultat på del 1 måste man försöka ta del 2 inom tre år. Del 

2 är en muntlig och klinisk examination (dvs. med patientdemonstrationer). För att söka till del två 

måste man vara färdig specialist. Således rekommenderas att del 1 genomförs strax före uppnådd 

specialistkompetens, och att del två planeras in strax efter.  

För ytterligare information se http://www.paediatricsurgeryexam.org/ . 

Nytt för 2019 är införandet av EPSITE, European Paediatric Surgery In-Training Examination, på 

initiativ av EUPSAs utbildningskommitté. I likhet med den amerikanska kirurgiska utbildningen, får 

ST-läkaren årligen genomgå ett teoretisk kunskapsprov, multipel choice theoretical exam, som 

anordnas 1 gång/årligen online, och som testar ST-läkarens teoretiska kompetens. ST-läkare får en 

omedelbar feedback om uppnått resultat i olika delar (allmän barnkirurgi, spädbarnskirurgi och 

barnurologi), så de kan utvärdera och jämföra utvecklingen mot sig själva årligen. Mer information 

www.eupsa.info/epsite. I likhet med EBPS exam, är den inte obligatorisk men rekommenderas starkt. 

  

http://www.svenskkirurgi.se/bedomningsmallar/
http://www.paediatricsurgeryexam.org/
http://www.eupsa.info/epsite


 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
18 

 
 

Litteratur och andra kunskapskällor  
Läroböcker 
Ashcraft's Pediatric Surgery, by George W. Holcomb III MD MBA, J. Patrick Murphy 
MD, Daniel J Ostlie MD 
  
Pediatric Urology, by John Gearhart Richard Rink Pierre Mouriquand.  
 
Operative Pediatric Surgery, by Mark Davenport, Lewis Spitz, Arnold Coran 
 
ESPUs (European Society of Pediatric Urologists) WebBook. Kräver inloggning, skaffa egen 
eller be barnurologisk kollega.  
https://www.espu.org/educational-committee/publications/165-espu-web-book 

 
 

Sociala medier och PODcasts  
Facebook: Kontakta din studierektor eller ST-kollega för tillgång till en sluten fb-grupp för ST-läkare 

 

@GYPSE_pedsurg (Group of Young Pediatric Surgeons of Europe. Mailinglista 

(gypsepedsurg@gmail.com) för ST-läkare och nyblivna europeiska specialister. 

 

Stay Current in Pediatric Surgery via GlobalcastMD 
Finns som app att lasta ner. Tillgång till podcasts, live events och videobibliotek 
https://www.globalcastmd.com/episodes/s/pediatric-surgery  

 
ePIPS – Evidence-based Podcasts in Paediatric Surgery 
Hemanshoo Thakkar är barnkirurg i London och har gjort en serie podcastar som följer engelska 
riktlinjer. 
Twitter: @ePiPS2 
 

Hemsidor med kirurgiskt utbildningsmaterial av hög kvalitet 
Medtube 
https://medtube.net/ 
 
Websurg 
https://websurg.com/en/ 
 
AISChannel (Advances in surgery). Främst vuxen kirurgi. 
https://aischannel.com/  

 

  

https://www.espu.org/educational-committee/publications/165-espu-web-book
https://www.globalcastmd.com/episodes/s/pediatric-surgery
https://twitter.com/ePiPS2?lang=en-gb
https://medtube.net/
https://websurg.com/en/
https://aischannel.com/
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Vetenskapliga tidsskrift med videos 
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques (JLAST) 
https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-laparoendoscopic-and-advanced-surgical-
techniques/36/overview 
Videoscopy är ett online komplement till JLAST. 
 

Evidensbaserad medicin 
Clinical Key. https://www.clinicalkey.com/ 

Uptodate. https://www.uptodate.com/ 

 

 

Organisationer och konferenser inom barnkirurgi att känna till 
Centrala kongresser att bevaka samt föreningars hemsidor. De finns även på sociala medier som 
Twitter.  
Kirurgveckan Svensk Barnkirurgisk Förenings årliga vetenskapliga möte 
EUPSA European Congress of Paediatric Surgery www.eupsa.org  
BAPS British Association of Paediatric Surgery www.baps.org.uk  
APSA American Association of Paediatric Surgery https://eapsa.org/  
AAP American Academy of Pediatrics, surgical section 
ESPU European Society of Paediatric Urology www.espu.org  
NBUF Nordisk Barnurologisk Förening 

International Pediatric Endosurgery Group https://www.ipeg.org/  

European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons https://www.espes.eu/  

SIOP International Society of Paediatric Oncology. Kirurgisk gren IPSO International Society of 

Paediatric Surgical Oncology 

 

  

https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-laparoendoscopic-and-advanced-surgical-techniques/36/overview
https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-laparoendoscopic-and-advanced-surgical-techniques/36/overview
https://www.clinicalkey.com/
https://www.uptodate.com/
https://www.kirurgveckan.se/
http://www.eupsa.org/
http://www.baps.org.uk/
https://eapsa.org/
http://www.espu.org/
https://www.ipeg.org/
https://www.espes.eu/
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Delmål a1 – a6 
De obligatoriska kurserna är:  
1. Delmål a1: Kurs i medarbetarskap, ledarskap och pedagogik  
2. Delmål a2: Kurs i etik, mångfald och jämlikhet  
3. Delmål a5: Kurs i medicinsk vetenskap  
4. Delmål a6: Kurs i lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation*  
5. Delmål b1: Kurs i kommunikation med patienter och närstående  
6. Delmål b2: Kurs i sjukdomsförebyggande arbete*  
7. Delmål b3: Kurs i läkemedel  
8. Delmål b4: Kurs i försäkringsmedicin*   
9. Delmål b5: Kurs i palliativ vård i livets slutskede*  
 
*Finns lokalt särskilt inriktade mot pediatrik. Ta kontakt med lokal/regional barnklinik.  
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Delmål a1:  
Medarbetarskap, ledarskap och 
pedagogik 

 
Utbildningsaktiviteter 

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta  
läkaren ska  

- kunna ta ett ansvar för det  
kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen   

- kunna utöva ledarskap i det dagliga 

arbetet, inklusive leda ett vårdteam  

- kunna ta ett ansvar för  

utvecklingen av det multi-professionella 

samarbetet  

- kunna ta ett ansvar för samarbetet med 

patienter och närstående  

- kunna samarbeta i nätverk kring 

patienten  

- kunna samverka med aktörer utanför 

hälso- och sjukvården, till exempel 

socialnämnder, verksamheter inom 

socialtjänsten, skola och 

Försäkringskassan 

- kunna presentera och förklara medicinsk 

information på ett sätt som är förståeligt 

för mottagaren, såväl muntligt 

som skriftligt  

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

- kunna handleda och instruera 

medarbetare och studenter 

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av 

handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare 

 

Allmänna råd  

Deltagande i inom- eller 

mellanprofessionell  

reflektion i grupp 

 

Handleda under  

handledning 

 

Undervisa under 

handledning  

 

 

Delmål a2: 
Etik, mångfald och jämlikhet  

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

 
Den specialistkompetenta läkaren ska  
 

- uppvisa kunskap om 
innebörden av medicinsk-etiska 
principer samt kunna identifiera 

Klinisk tjänstgöring  
under handledning  

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av 

handledare 



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
22 

 
 

etiska problem och analysera dessa 
på ett strukturerat sätt 
 

- kunna hantera värdekonflikter i det 
dagliga arbetet 
 

- kunna bemöta människor som 
individer och med respekt  
oberoende av kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning,  
funktionsnedsättning, sexuell  
läggning och ålder 
 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda  

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare 

 

Allmänna råd  

Deltagande i inom- eller 

mellanprofessionell  

reflektion i grupp 
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Delmål a3: 
Vårdhygien och smittskydd  

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

 
Den specialistkompetenta läkaren ska  
 

- kunna ta ett ansvar för att 
vårdrelaterade infektioner och 
smittspridning förebyggs  

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 
 
 

 

 

Delmål a4: 
Systematiskt kvalitets- och  
patientsäkerhetsarbete 

 
Utbildningsaktiviteter 

 
Uppföljning 

 
Den specialistkompetenta läkaren ska  
 

- kunna kritiskt granska den egna 
verksamheten och kunna genomföra 
en risk- och händelseanalys 
 

- kunna ta ett ansvar för att  

förbättrande åtgärder, processer och 

rutiner för patientnytta  

genomförs systematiskt 

 
- kunna ta ett ansvar för  

integreringen av nya tekniker och 

metoder i det dagliga hälso- och 

sjukvårdsarbetet  

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Kvalitets- och   

utvecklingsarbete  

Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter  
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i 

seminarium 

Deltagande i större 

yrkesrelaterad 

sammankomst 
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Delmål a5: 
Medicinsk vetenskap 

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

- uppvisa fördjupade kunskaper om 

medicinskt vetenskapliga metoder 

och etiska principer  

- kunna kritiskt granska och  

värdera medicinsk  

vetenskaplig information  

- uppvisa ett medicinskt vetenskapligt 

förhållningssätt till  

rutiner och arbetssätt i det  

dagliga arbetet 

 

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Självständigt skriftligt 

arbete enligt  

vetenskapliga principer 

Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Deltagande i en eller flera 
kurser 
 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av kursledare eller 
handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i seminarium 

Deltagande i större 

yrkes-relaterad 

sammankomst 
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Delmål a6: 
Lagar och andra föreskrifter samt hälso- 
och sjukvårdens organisation 

 
Utbildningsaktiviteter 

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

- uppvisa kunskap om lagar och andra 
föreskrifter som gäller inom hälso- 
och sjukvården och för dess 
personal 

- uppvisa kunskap om hälso- och 
sjukvårdens organisation och 
administration 

- uppvisa kunskap om hälso- och 
sjukvårdens olika ekonomiska 
styrsystem och deras betydelse för 
prioriteringar och  
avvägningar i det dagliga  
arbetet 

 
Deltagande i en eller flera 
kurser 
 

 

 
Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av kursledare eller 
handledare 
 

Delmål b1 – b5 
Delmål b1: 
Kommunikation med patienter och 
närstående 

 
Utbildningsaktiviteter 

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

- kunna anpassa sättet att  

kommunicera utifrån patienters och 

närståendes individuella behov och 

kommunikativa förmåga  

- kunna ge patienter och  

närstående svåra besked med 

respekt, empati och lyhördhet  

- kunna stärka patientens  

förmåga att hantera en  

förändrad livssituation till följd av 

sjukdom eller funktionsnedsättning 

- kunna samråda med patienter och 

närstående om patientens egenvård 

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Deltagande i en eller 
flera kurser  

 

 
Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av kursledare eller 
handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i inom- eller 

mellanprofessionell  

reflektion i grupp 

Medsittning 
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Delmål b2: 
Sjukdomsförebyggande arbete 

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

- kunna vägleda patienter i frågor om 
levnadsvanor i syfte att  

- förebygga uppkomsten av sjukdomar 
som grundar sig i en eller flera 
levnadsvanor 

- förbättra prognosen hos patienter 
med sjukdom som grundar sig i en 
eller flera levnadsvanor  
 
 

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

 

Deltagande i en eller 
flera kurser 

Intyg om genomförda  

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i större 
yrkesrelaterad 
sammankomst 

 

 

Delmål b3: 
Läkemedel 

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

- kunna anpassa läkemedels-

behandlingen efter patientens 

ålder, kön, vikt, njur- och  

leverfunktion samt eventuell  

samsjuklighet och övrig  

medicinering  

- kunna bedöma risker för  

interaktioner och biverkningar vid 

läkemedelsbehandling 

- kunna samarbeta med patienter och 

närstående för att uppnå följsamhet 

till läkemedelsbehandlingen  

- kunna samverka med andra  

aktörer i vårdkedjan om  

patientens läkemedelsbehandling 

Klinisk tjänstgöring  

under handledning  

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

 

Deltagande i en eller 
flera kurser 

Intyg om genomförda  

utbildningsaktiviteter 

och uppfyllda 

kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare 
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- kunna kritiskt granska och  

värdera information om  

läkemedel 

- uppvisa kunskap om läkemedels 

inverkan på miljön 

- uppvisa kunskap om  

hälsoekonomiska aspekter av 

läkemedelsbehandling 

 

 

 

Delmål b4: 
Försäkringsmedicin 

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den  

enskilda patienten  

- kunna samverka i 
försäkringsmedicinska frågor som 
rör den enskilda patienten med 
aktörer inom och utanför hälso- och 
sjukvården 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Deltagande i en eller 
flera kurser 
 

Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av kursledare 
eller handledare 

Allmänna råd  
Deltagande i större  
yrkesrelaterad  
sammankomst 

 

 

Delmål b5: 
Palliativ vård i livets slutskede 

 
Utbildningsaktiviteter  

 
Uppföljning 
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Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

- kunna identifiera behov av  

och initiera palliativ vård i livets 

slutskede  

- kunna genomföra brytpunktssamtal 

med patienter och närstående  

- kunna tillämpa grundläggande  

principer för palliativ 

symtomlindring med beaktande av 

fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov  

  

Klinisk tjänstgöring 

under handledning 

alternativt auskultation  

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda  
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av kursledare 
eller handledare 

Allmänna råd  
Deltagande i seminarium 
Deltagande i större  
yrkesrelaterad  
sammankomst 
Medsittning 
Träning i simulerad miljö 
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Delmål c: Övergripande specialitetsspecifik kompetensbeskrivning 
 

Den specialistkompetenta läkaren ska 
 

• kunna handlägga missbildningar och sjukdomar i gastrointestinalkanalen och urinvägarna,  

• kunna handlägga bråck och andra missbildningar i bukvägg och diafragma, 

• kunna initialt handlägga vanliga missbildningar och sjukdomar i blod- och lymfkärlen och i 
bröstkorgens organ, 

• kunna bedöma solida tumörer hos barn och ungdomar och ha kunskap om utredning och 
behandling av sådana, 

• behärska basala undersökningsmetoder och kirurgiska ingrepp och ha kunskap om mer 
avancerade kirurgiska åtgärder, 

• ha kunskap om embryologi, perinatal fysiologi, tillväxt och utveckling, 

• ha kunskap om intensivvård och anestesi med avseende på den växande individen, och 

• behärska uppföljningen av kirurgiska tillstånd under barn- och ungdomsåren, samt ha 
kunskap om vilka följder de kan få för patienten i vuxen ålder. 
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Delmål c1 Kirurgisk patofysiologi 
Kirurgisk patofysiologi, basal kirurgisk teknik, sjukdomar i hud och underhud 

som kan kräva kirurgisk behandling 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Delmål c1   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- behärska kirurgisk 

patofysiologi, basal 

kirurgisk teknik och 

behandling av 

sjukdomar i hud och 

underhud som kan 

kräva kirurgisk 

behandling hos barn 

och ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö  

 

 

Definition av kompetensområdet 
Basal kirurgisk teknik är en sammanfattande benämning på grundläggande kirurgiska tekniker som 
alla kirurger utövar, oavsett typ av ingrepp. Samstämmiga grundläggande metoder utgör en viktig 
bas i hur man lär sig det kirurgiska hantverket. Flera metoder kan finnas, men en tydlig enkel metod 
bör utgöra basen för att börja fungera som kirurg. Säkerhet för både patient och operatör har sin 
grund i tillämpningen av specifika principer. Principerna för och kunskap om sårvård och sårläkning är 
grundläggande. 
Korrekt handhavande av samt kunskap om felsökning rörande olika teknisk apparatur som används 
vid operation är också essentiell för varje kirurg. 
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Kompetenskrav 
 

 
Nivå 4 

Reflektera 
Nivå 3 

Analysera 
Nivå 2 

Beskriva 
Nivå 1 

Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 
 

Basal kirurgisk teknik     

Instrumentteknik X    

Aktiv assistans vid operation X    

Knyt/suturteknik X    

Laparotomi /bukväggsförslutning X    

Tarmanastomosteknik X    

Basal kärlkirurgisk teknik  X   

Basal laparoskopisk teknik X    

Utrustning och övrigt     

Principer för steriltvätt kirurg/patient X    

Principer vid smitta/infekterad operation X    

Diatermi  X    

Ultraljudsdissektor/övrig kärlförslutande 
apparatur 

 X   

Endoskopisk utrustning X    

Laparoskopistapelns funktioner samt 
felsökning 

X    

Funktionsbedömning inför instrumentköp   X  

Instrumentvård och steriliseringsmetoder    X 

Hud och underhud     

Principer för hudens sprickriktning X    

Dermatom för olika 
nervutbredningsområden 

  X  

Bedömning av hudtumörer/förändringar    X 

Excision av hudförändring X    

Utredning av subkutan tumör X    

Subkutan tumörexcision X    

Incision av subkutan abscess X    

Behandlingsmetoder för öppen buk och 
svårläkta sår 

  X  

 

Klinisk tjänstgöring 
Kirurgisk patofysiologi ingår som en del i tjänstgöringen vid de olika enheterna och kompetensen fylls 
gradvis på. 
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Basal kirurgisk teknik ingår i hela utbildningen och tränas initialt så att man gör delar av en operation 
beroende på hur långt man har kommit i sin utbildning. Detta skall ske strukturerat och under 
handledning. 
Huvudhandledaren kan fungera som samordnare för detta delmål då principerna används genom 
hela utbildningen. 

 

Metoder för lärande 

Kurs 
ST-läkaren skall tidigt i specialistutbildningen genomgå kurs i basal kirurgisk teknik enligt BKT-modell. 
ST-läkaren bör också genomgå kurs i minimalinvasiva tekniker.  

 

Träning i simulerad miljö 
Teknikträning sker med fördel i simulerad miljö för att korta vägen för inlärandet av de tekniska 
momenten vid en operation. Denna kan ske på mycket enkla modeller som suturering på dyna till 
mera avancerade modeller i datasimulerad miljö, särskilt för minimalinvasiv kirurgi.  Det är viktigt att 
denna träning sker under handledning så att inte fel teknik lärs ut. ST-läkaren rekommenderas att 
bokföra sina träningspass inklusive resultat. Efter genomgången simulatorträning för minimalinvasiv 
kirurgi skall intyg utfärdas av handledaren. 

 

Utbildningsstruktur 
Kirurgisk patofysiologi ingår i utbildningen vid respektive placering. Teoretiska studier och 
diskussioner med kollegor ska ske fortlöpande. 
Tidig utbildning och träning i basal kirurgisk teknik är essentiell och bör ske i såväl klinisk som 
simulerad miljö. Under första året bör man gå kursen i basalkirurgisk teknik. Alltmer avancerad teknik 
tränas fortlöpande under de kliniska placeringarna under hela utbildningen. I samband med den 
kirurgiska träningen på operation ska man tillägna sig kunskap om den tekniska utrustningen. Detta 
är av stor vikt för både den egna, för patientens och för den övriga personalens säkerhet.  
Bedömning av hudens och underhudens sjukdomar görs på mottagningen samt akutmottagningen, 
där också enklare behandlingar utförs, initialt under handledning. Denna träning ska löpa som en 
strimma genom utbildningen och också inkludera handledning av yngre kollegor under senare delen 
av utbildningen. 
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Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Kirurgisk patofysiologi, kirurgisk teknik samt kirurgisk behandling av sjukdomar i hud och 
underhud – klinisk placering 

   

  Kurs i basal kirurgisk teknik 

 

   

 

 

 Kurs i minimalinvasiv kirurgi 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

 

 

Utvärderingsmetod 
Kursintyg på genomgångna kurser.  
Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Medsittning i form av mini-CEX. Utvärdering av 
procedurer, t. ex. DOPS. 
Loggbok på genomförda ingrepp samt sammanfattande portfolio skall föras av ST-läkaren 
fortlöpande under ST-utbildningen.  
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Delmål c2 Akut kirurgi och urologi 
Akut kirurgisk och urologisk sjukdom 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Delmål c2   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- behärska 

bedömning, 

diagnostik och initial 

behandling av akut 

kirurgisk och 

urologisk sjukdom 

hos barn och 

ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

 

Definition av kompetensområdet 
Området akut kirurgisk och urologisk sjukdom innefattar akuta symtom från buk och/eller urinvägar. 
Bedömning av akut kirurgisk och urologisk sjukdom sker på akuten, vårdavdelningar samt inom den 
kirurgiska konsultationsverksamheten. Diagnostik och initial handläggning har en avgörande 
betydelse för dessa patienter.  I den preliminära bedömningen ingår att med så god säkerhet som 
möjligt utesluta/diagnosticera andra tillstånd, exempelvis gynekologiska, infektionsutlösta samt 
barnmedicinska, som debuterar med akuta symtom enligt ovan. 

 

Kompetenskrav 
Patofysiologi, utredning, handläggning och operation vid akut kirurgisk och urologisk sjukdom finns 
beskrivet områdesspecifikt i delmål c5, c6, c7, c9, c10 och c11. 
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Nivå 4 

Reflektera 
Nivå 3 

Analysera 
Nivå 2 

Beskriva 
Nivå 1 

Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Akut kirurgisk sjukdom     

Initial handläggning av patient med 
smärta, blödning eller tecken på 
obstruktion i GI kanalen  

X    

Differentialdiagnostik vid akuta 
buktillstånd 

X    

Initialt handlägga akuta och sena 
komplikationer efter kirurgi i GI kanalen 

X    

Preoperativ utredning, optimering och 
riskbedömning inför operation 

 X   

Anläggande av toraxdrän  X   

Akut urologisk sjukdom     
Initial handläggning av patient med 
smärta, blödning eller tecken på 
obstruktion i urinvägar och genitalia 

X    

Differentialdiagnostik vid akuta tillstånd i 
urinvägar och genitalia 

X    

Initialt handlägga akuta och sena 
komplikationer efter kirurgi inom 
urinvägar och genitalia 

X    

Preoperativ utredning, optimering och 
riskbedömning inför operation 

 X   

Anläggande av KAD X    

Anläggande av suprapubisk kateter X    

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall ske vid enhet som handlägger barnkirurgiska och barnurologiska patienter 
inom hela åldersspannet för specialiteten. 
 

Metoder för lärande 

Kurs 
Nationella ST-dagar i urologi, bukväggsdefekter, diafragmabråck, esofagusatresi, lever-gallvägar, NEC 

och kort tarm, analatresi, Hirschsprung och solida tumörer är obligatoriska, samt ATLS, men kan 

ersättas av motsvarande kurs nationellt eller internationellt.  
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Utbildningsstruktur 
Handledarledd träning i initial bedömning och handläggning av akut kirurgisk och urologisk sjukdom 
inleds tidigt under utbildningen vid akutplaceringen. Akuttjänstgöringen löper som en strimma 
genom hela utbildningen men med tonvikt på den tidiga delen.  Mot slutet av utbildningen är en 
sammanhållen placering vid uro- respektive gastrosektion av stor vikt för att effektivisera 
inlärningen. Opererade patienter följes med fördel upp av ST-läkaren genom personligt besök, 
journalgenomgång eller dialog med kollegor för att skapa en överblick över förlopp och 
komplikationspanorama. 
 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering vid akutmottagning 

   

  Klinisk placering vid enhet för barnurologi respektive enhet för gastrointestinal barnkirurgi 

 

   

 

 

 SK-kurs i akuta kirurgiska tillstånd 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

 

 

Utvärderingsmetod 
Kursintyg från genomgångna kurser. 

Kursintyg efter genomgångna simuleringsövningar, där kursintyget reflekterar ST-läkarens skicklighet 

att genomföra procedurer inom delmålet. Sit-ins, t.ex. Mini-CEX.  

Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. 
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Delmål c3 Trauma, barnmisshandel 
Större och mindre trauma, barnmisshandel och barn som far illa 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Delmål c3   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- behärska initial 

handläggning av 

större och mindre 

trauma hos barn och 

ungdomar 

- behärska kunskapen 

om barnets 

rättigheter samt 

kunna identifiera 

barn som far illa och 

vidta adekvata 

åtgärder, inklusive 

fullfölja anmälnings-

skyldigheten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

 

 

Definition av kompetensområdet 
Trauma innefattar kroppsliga skador i form av enstaka eller multipla skador. Traumakompetens 
omfattar specifika kunskaper och färdigheter i att diagnostisera och handlägga patienter med skador 
som engagerar en eller flera delar av kroppen där värdering av såväl den enskilda skadan som 
patientens samlade skador är väsentlig. Bedömning av den sammanlagda symtombilden, kunskap om 
patofysiologi, diagnostik, värdering och behandling av kroppens svar på trauma är centrala 
komponenter i det akuta omhändertagandet av den svårt skadade individen. 
 
På de flesta av landets sjukhus har kirurgen det övergripande ansvaret på traumarummet och leder 
arbetet för det multidisciplinära teamet. I det initiala skedet är nära samarbete med 
anestesi/intensivvård centralt. I övrigt är nära samarbete med övriga kirurgiska specialiteter viktigt 
beroende på vilken typ av skador som konstateras. I detta samarbete har ofta ortopeden en viktig 
roll. Behandlingen av traumapatienter är såväl kirurgisk som interventionell och farmakologisk. 
 
Kirurgen har också det övergripande ansvaret för en tidig bedömning av vilken kompetens som 
behöver kallas in för att klara av en multitraumasituation. Multidisciplinär samverkan med alla 
kirurgiska specialiteter samt med radiologi, anestesi, kardiologi, neurologi, njurmedicin och klinisk 
fysiologi präglar omhändertagandet av svårt skadade patienter. 
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En specialist i barn- och ungdomskirurgi har ett särskilt ansvar att vid större och mindre trauma 
försöka identifiera skademekanismen, och därvid ta hänsyn till om de uppkomna skadorna motsvarar 
det uppgivna traumat. Likaså bör man under specialistutbildningen tränas i att lägga märke till andra 
tecken på att barn kan fara illa i sin hemmiljö eller andra miljöer som barnet exponeras för. Den 
färdige specialisten skall kunna handlägga sådana ärenden självständigt. 

Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Trauma     

Kroppens basala anatomi X    

Bedöma och handlägga chocktillstånd X    

Normal fysiologi samt patofysiologi vid 
trauma 

X    

Initialt omhändertagande enligt ATLS 
principer 

X    

Skademekanismer vid olika typer av 
skador 

X    

Inläggning av toraxdrän  X   

Indikationer för akut laparotomi vid 
trubbigt och penetrerande våld 

X    

Traumalaparotomi - damage control 
(teori) 

X    

Traumalaparotomi - damage control 
(utförande) 

  X  

Initial bedömning och handläggning av 
skalltrauma 

 X   

Tidiga och sena komplikationer till trauma  X   

Barn som far illa     

Skademekanismer vid olika typer av 
skador 

X    

Utredningsgång vid misstänkt fysisk 
misshandel 

X    

Utredningsgång vid misstänkt sexuellt 
övergrepp 

X    

Lagar och förordningar som reglerar 
barnens rättigheter 

X    

Lagar och förordningar som reglerar 
läkarens skyldigheter 

X    

Handläggning inklusive anmälan till 
Socialnämnd av barn som far illa 

X    
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Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall fullgöras vid sjukhus som regelmässigt handlägger patienter med akuta 
större och mindre trauma på barn och ungdomar. Volymen måste vara sådan att målen för 
tjänstgöringen kan uppfyllas.  
 

Metoder för lärande 

Kurs 
ATLS® eller motsvarande kurs skall genomföras tidigt i utbildningen. 

Nationella ST-dagar om barn som far illa rekommenderas starkt, men kan ersättas av motsvarande 

kurs på nationell nivå. Med hänsyn till nationella lagar och förordningar kan dock sådan kurs inte 

ersättas av internationell kurs. 

Träning i simulerad miljö 
Traumateamträning i simulerad miljö och under handledning bör genomföras vid minst ett tillfälle 

under ST-utbildningen. 

 

Utbildningsstruktur 
Handledarledd träning i initial bedömning och handläggning av traumapatienter på akuten bör 

påbörjas tidigt och sedan fortgå under hela utbildningen. ATLS® eller likvärdig kurs ska planeras tidigt 

under utbildningen. 

Under anestesi/intensivvårdsplaceringen bör ST-läkaren teoretiskt och praktiskt inhämta ytterligare 

kunskaper om det patofysiologiska förloppet hos traumapatienter. 

Praktisk kunskap om principerna vid traumalaparotomi tränas under handledning av specialist och 

fortgår under hela utbildningen. 

Teoretisk och praktisk kunskap om barn som far illa bör inhämtas fortlöpande under hela 

utbildningen. Kurs i barn som far illa rekommenderas. 

 

 

 

 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
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  Klinisk placering vid akutmottagning 

   

  ATLS® eller motsvarande kurs 

 

   

 

 

 Traumasimuleringsträning 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

 

 

Utvärderingsmetod 
Intyg från klinisk placering där man redovisar resultatet av t.ex. mini-CEX anpassat för den 

barnkirurgiska traumapatienten.  

Kursintyg från ATLS® eller motsvarande. ST-läkaren skall vara godkänd på såväl teoretiska som 

praktiska delmoment.  

Kursintyg från kurs eller ST-dagar angående barn som far illa. 

Kursintyg från traumasimulering. 
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Delmål c4 Anestesi, nutrition, vätskebalans, smärta 
Kirurgisk intensivvård, anestesieffekter, nutrition, vätskebalans och basal 

smärtbehandling 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Delmål c4   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- behärska basal 

kirurgisk intensivvård 

och anestesieffekter 

hos den växande 

individen 

- behärska nutrition, 

vätskebalans och 

basal 

smärtbehandling hos 

den växande 

individen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

 

 

Definition av kompetensområdet 
ST-läkaren ska tillägna sig kunskaper och färdigheter rörande smärtlindring, olika anestesiformer 
samt kirurgisk intensivvård. Etablering av fri luftväg med intubation och larynxmask samt kunskap om 
hjälpmedel vid andningsinsufficiens liksom initial chock- och vätskebehandling är central kunskap. 
Samarbete mellan kirurg, anestesiolog och övrig personal på akutrummet, intensivvården och i 
operationssalen är väsentlig för att ge optimalt omhändertagande av patienten. 
 
Detta delmål har tydlig anknytning till delmål c3: traumaomhändertagande. Utbildningen skall ta 
hänsyn till fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan den vuxne och den växande individen.  
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Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Akut     

Etablerande och upprätthållande av fri 
luftväg  

X    

Öppen kirurgisk teknik för fri luftväg   X  

Återupplivning vid hjärtstillestånd enligt 
HLR 

X    

Chockbehandling vid akuta tillstånd X    

Smärtbehandling     

Basal behandling vid akuta och 
perioperativa tillstånd 

X    

Invasiva tekniker vid anestesiologisk 
smärtbehandling 

   X 

Intensivvård samt vårdavdelning     

Basal vätskebehandling perioperativt och 
på fastande patient 

X    

Basal nutritionsbehandling på fastande 
patient 

X    

Behandling av kirurgisk 
intensivvårdspatient 

  X  

Andningsstöd och respiratorbehandling   X  

Operation     
Perioperativ risk-/nyttavärdering samt 
perioperativ optimering 

 X   

Val av narkos/bedövning vid akut och 
elektiv operation 

  X  

Orotrakeal intubation och larynxmask   X  

Sköta en anestesi fortlöpande    X 

Intensivvård och anestesi     

Intensivvård av det prematura barnet   X  

Intensivvård av det fullgångna barnet   X  

Anestesi i olika ålders- och riskgrupper    X 

Kärlaccess     

Anläggande av s.c. venport    X  

Friläggning och kateterisering av perifer 
ven i olika åldrar 

  X  

Anläggande av tunnelerad CVK och central 
dialyskateter i olika åldrar 

  X  
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Nutrition     

Normal nutrition för fullgångna spädbarn X    

Åldersadekvat nutrition under 
småbarnsåren 

X    

Vätskebalans     

Normal vätskebalans och vätskebehov 
första levnadsveckan 

X    

Vätskebalans och vätskebehov hos det 
friska spädbarnet upp till 1 års ålder 

X    

Vätskebalans och vätskebehov hos friska 
äldre barn 

X    

Vätskebalans och vätskebehov hos sjuka 
barn i olika åldrar 

X    

Bedömning och handläggning av barn med 
ökade förluster, huvudsakligen via mag-
tarmkanalen. 

X    

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall utföras på anestesiologisk klinik, i första hand barnanestesiologisk klinik med 

tillgång till barnintensivvårdsavdelning. Delar av tjänstgöringen kan fullgöras på neonatalvårdsenhet 

med intensivvårdsavdelning. 

 

Metoder för lärande 
Inlärningen bör ske genom en strukturerad klinisk tjänstgöring i kombination med teoretiska studier.  

 

Kurs 
Som stöd för inlärningen av detta delmål bör man gå APLS® (Advanced Paediatric Life Support) eller 

motsvarande kurs. 

 

Utbildningsstruktur 
Utbildning i vätskebehandling och smärtlindring hos barn bör påbörjas tidigt under utbildningen. ST-

läkaren bör gå APLS® eller motsvarande kurs tidigt under utbildningen. Placering på anestesiklinik, 

intensivvårdsavdelning och neonatal intensivvårdsavdelning bör ske mot slutet av ST-utbildningen. 
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Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering på anestesiklinik, i första hand barnanestesi och barnintensivvård 

 

   
  Klinisk placering på neonatalvårdsenhet med intensivvård 

   

  APLS® eller motsvarande kurs 

 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

        

 

Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Medsittning i form av mini-CEX. Utvärdering av 

procedurer.  

Kursintyg från APLS® eller motsvarande kurs. 
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Delmål c5 Bråck, CDH, bukväggsdefekter 
Bråck, diafragmabråck och bukväggsdefekter 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Delmål c5   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna handlägga 

bråck och andra 

missbildningar i 

bukvägg och 

diafragma hos barn 

och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

 

Definition av kompetensområdet 
Kompetensområdet omfattar vanliga barnkirurgiska diagnoser som ljumskbråck och navelbråck med 

handläggning i lugnt skede samt vid akut inklämning. Ljumskens anatomi är central och ska 

behärskas. I kompetensområdet ingår även att känna till ovanliga typer av bråck som Spigelibråck 

och femorala bråck, samt handläggning av patienter med recidivbråck.  

Kompetensområdet omfattar även medfödda bråck i diafragma samt bukväggsdefekter. 

Bedömning av symtom samt kunskap om patofysiologi, diagnostik, prenatal rådgivning och 

bedömning inför kirurgisk behandling är viktig. 
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Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Ljumskbråck     

Embryologi X    

Operationsindikation X    

Öppen kirurgi på barn över 1 år X    

Kirurgi på prematura och spädbarn  X   

Laparoskopisk kirurgi   X  

Handläggning vid akut inklämning X    

Recidivljumskbråck     

Kirurgisk behandling   X  

Navel- och epigastrikabråck     

Diagnostik och utredning X    

Kirurgisk behandling X    

Handläggning vid akut inklämning X    

Femoralbråck     

Diagnostik och utredning   X  

Kirurgisk behandling    X 

Spigelibråck     

Diagnostik och utredning   X  

Kirurgisk behandling    X 

Ärrbråck     

Diagnostik och utredning  X  X  

Kirurgisk behandling    X 

Diafragmabråck     

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

Patofysiologi, symptom, postnatal 
diagnostik 

X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling   X  

ECMO – indikationer och utförande    X 

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

Diafragmaeventration     

Diagnostik och utredning   X  

Kirurgisk behandling    X 
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Gastroschis     

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling  X   

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

Omfalocele     

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling – olika metoder  X   

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

 

Klinisk tjänstgöring 
Den kliniska tjänstgöringen bör omfatta både placering på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning 

för handläggning av barn med diafragmabråck och bukväggsdefekter.  För ljumskbråck och 

navelbråck rekommenderas placering på kirurgmottagning för bedömning och på 

dagoperationsavdelning för operation av dessa ingrepp. Under sidoutbildning i kirurgi 

rekommenderas placering på dagoperationsavdelning för operation av vuxenbråck. 

 

Metoder för lärande 
Klinisk placering, kurs samt teoretiska studier.  

 

Kurs 
SK-kurs i bråckkirurgi eller motsvarande är obligatorisk. 

Nationella ST-dagar om bukväggsdefekter och diafragmabråck inklusive ECMO är obligatoriskt, men 

kan ersättas av motsvarande kurs nationellt eller internationellt, t. ex. Oxford Neonatal Surgery 

Course. 

Perinatalvårdsrond bör ingå i utbildningen. 
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Utbildningsstruktur 
Ett utbildningsblock med operation av större barn med t ex. ljumskbråck bör ligga tidigt under 

utbildningen, då det har ett starkt samband med inlärning av basal kirurgisk teknik. Klinisk placering 

med inriktning mot missbildningskirurgi bör ske i slutet av utbildningen då ST-läkaren har utvecklat 

en mera avancerad kirurgisk teknik och har möjlighet att aktivt delta i operation av t.ex. 

bukväggsdefekter och diafragmabråck. 

SK-kurs i bråckkirurgi bör genomföras tidigt under utbildningen. Då nationella ST-dagar inom 

området genomförs en gång vart femte år kan sådan kurs infalla när som helst under utbildningen. 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Utbildningsblock vid dagkirurgisk verksamhet med inriktning på bråck 

 

   
  Klinisk placering inom övre och nedre gastrointestinal kirurgi  

   

  Kurs i bråckkirurgi 

 

   

 

 

 Nationell eller internationell kurs i spädbarnskirurgi inklusive diafragmabråck, ECMO och 
bukväggsdefekter (t. ex. Oxford Neonatal Surgery Course) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

         

         

 

Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Medsittning i form av mini-CEX. Utvärdering av 

procedurer. Objektivt instrument för utvärdering av kirurgisk färdighet. 

Kursintyg från relevanta kurser och nationella ST-dagar. 

Loggbok skall föras kontinuerligt under utbildningen.  
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Delmål c6 Övre GI 
Övre gastrointestinalkanalen 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Delmål c6   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna handlägga 

missbildningar och 

sjukdomar i övre 

gastrointestinal-

kanalen, inklusive 

lever, gallvägar, 

mjälte och pankreas 

hos barn och 

ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö  

 

 

Definition av kompetensområdet 
I området övre gastrointestinal kirurgi ingår behandling av sjukdomar och missbildningar från 

esofagus till och med duodenum (lig. Treitz). Dessutom ingår sjukdomar och missbildningar i lever, 

pankreas, gallvägar och mjälte. Goda kunskaper i anatomi, embryologi och fysiologi är en 

förutsättning och hänsyn måste tas till den växande individens specifika diagnostiska, terapeutiska 

och omvårdnadsmässiga behov. Samarbete med dietist och pediatrisk gastroenterolog är väsentlig i 

omhändertagandet av patienterna. 
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Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Endoskopi 
(esofagogastroduodenoskopi) 

    

Diagnostik med px X    

Behandling vid blödning    X 

Ballongdilatation av esofagus  X   

Esofagusatresi     

Embryologi, symptom, diagnos, utredning X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling   X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

Akalasi     

Diagnostik och utredning   X  

Kirurgisk behandling    X 

Gastroesofageal refluxsjukdom     

Patofysiologi, symptom, utredning samt 
indikation för medicinsk respektive 
kirurgisk behandling 

X    

Gastroesofageal refluxkirurgi   X  

Gastrostomi     

Indikation och preoperativ utredning X    

Kirurgisk behandling, anläggande X    

Kirurgisk slutning av gastrostomifistel  X    

Postoperativt omhändertagande X    

Komplikationer  X   

Ulkus i ventrikel/duodenum     

Patofysiologi, symtom och utredning  X   

Medicinsk behandling X    

Kirurgisk behandling vid perforerat ulkus     X 

Pylorusstenos     

Symtom, diagnos, utredning X     

Preoperativ behandling     

Kirurgisk behandling  X    

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Duodenala hinder     

Embryologi, symtom, diagnos, utredning X    

Kirurgisk behandling   X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

Malrotation     

Embryologi, symtom, diagnos, utredning X     

Kirurgisk behandling   X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X     

Duplikatur 
esofagus/ventrikel/duodenum 

    

Patofysiologi, symtom, diagnos, utredning  X   

Kirurgisk behandling    X 

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

  X  

Gallstenssjukdom     

Symtom, utredning och associerade 
tillstånd 

X    

Indikationer för kirurgi X    

Minimalinvasiv kirurgi vid okomplicerad 
gallstenssjukdom 

 X   

Operation vid komplicerad 
gallstenssjukdom 

  X  

Gallvägsatresi     

Patofysiologi, symtom, utredning X    

Kirurgisk behandling    X 

Postoperativt omhändertagande  X   

Prognos   X  

Koledokuscysta     

Patofysiologi, symtom, utredning, indelning X    

Kirurgisk behandling    X 

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

 X   

Inflammatorisk pankreassjukdom     

Initial handläggning av akut pankreatit    X 

Medicinsk och kirurgisk behandling vid 
akut/kronisk pankreatit 

   X 
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Mjälte     

Sjukdomstillstånd som kan föranleda 
elektiv splenektomi 

  X  

Elektiv splenektomi    X 

Splenektomi vid akut blödning    X 

Obesitaskirurgi     

Indikationer för kirurgisk behandling samt 
principer för kirurgiska metoder 

   X 

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall ske vid enhet som handlägger övre gastrointestinal kirurgi hos barn och 

ungdomar från det späda barnet och uppåt. Tjänstgöring skall även ske vid vuxenkirurgisk enhet, 

med en rekommenderad placering på 1 – 1,5 månader endoskopi, 2 – 4 månader vid övre 

gastrokirurgisk enhet samt c:a 6 månader vid akutkirurgisk enhet. 

 

Metoder för lärande 

Kurs 
Nationella ST-dagar omfattande esofagusatresi respektive kirurgiska lever-gallvägssjukdomar hos 

barn är obligatoriska, men kan ersättas av motsvarande kurs nationellt eller internationellt, t. ex. 

Oxford Neonatal Surgery Course eller motsvarande kurs i Sverige. 

SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi rekommenderas starkt, då denna kurs också anknyter till delmål 

4, 7 och 12.  

SK-kurs i övre gastrointestinal kirurgi för kirurger rekommenderas.  

 

Träning i simulerad miljö 
Endoskopi och minimalinvasiv kirurgi bör tränas i simulerad miljö under handledning.  

 

Utbildningsstruktur 
En kortare placering i början av utbildningen är att rekommendera, då ST-läkaren är i behov av att 

tidigt lära sig att handlägga och ansvara för patienter med olika typer av missbildningar och tillstånd. 

En längre placering med inriktning på övre gastrointestinal kirurgi med goda möjligheter att delta 

aktivt i kirurgin av ovanstående tillstånd bör ske under senare hälften av utbildningen. 
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Då nationella ST-dagar inom området genomförs en gång vart femte år kan sådan kurs infalla när 

som helst under utbildningen. 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Tidpunkt för placering vid enhet för övre gastrointestinal barnkirurgi 

 

   
  Endoskopiplacering 

   

  SK-kurs i övre gastrointestinal kirurgi för kirurger 

   

  SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi eller kurs i gastrointestinal barnkirurgi eller 
motsvarande 

   

 

 

 Nationell eller internationell kurs i spädbarnskirurgi (t.ex. Oxford Neonatal Surgery 
Course) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

       

 

Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Medsittning i form av mini-CEX. Utvärdering av 

procedurer (t.ex. DOPS). Objektivt instrument för utvärdering av kirurgisk färdighet (t.ex. OSATS med 

anpassning till barnkirurgi). 

Kursintyg från relevanta kurser och nationella ST-dagar. 

Loggbok skall föras kontinuerligt under utbildningen.  
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Delmål c7 Nedre GI 
Nedre gastrointestinalkanalen 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Delmål c7   

 

Utbildningsaktiviteter  

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna handlägga 

missbildningar och 

sjukdomar i 

tunntarm, kolon, 

rektum och anus hos 

barn och ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö  

 

 

Definition av kompetensområdet 
I kompetensområdet nedre gastrointestinal kirurgi ingår diagnostik, handläggning och kirurgi av 

missbildningar och sjukdomar från lig. Treitz till anus.  

Goda kunskaper i anatomi, embryologi och fysiologi är en förutsättning och hänsyn måste tas till den 

växande individens specifika diagnostiska, terapeutiska och omvårdnadsmässiga behov. Samarbete 

med dietist och pediatrisk gastroenterolog är väsentlig i omhändertagandet av patienterna. 
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Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Endoskopi     

Rektoskopi med px X    

Koloskopi med px    X 

Blödning från magtarmkanalen     

Etiologi, diagnostik, utredning, initialt 
omhändertagande och behandling vid anal 
blödning 

 X   

Koloskopi inkl. endoskopiska 
behandlingsmetoder 

   X 

Indikation för angiografisk diagnostik och 
behandling 

   X 

Omentcysta och mesenterialcysta     

Symtom och diagnos   X  

Kirurgi   X  

Tarmduplikatur     

Embryologi, symtom och diagnos  X   

Kirurgi   X  

Tunntarms- och kolonatresi     

Embryologi, symptom och diagnos X    

Utredning och initialt omhändertagande X    

Tunntarmatresi – kirurgi   X   

Kolonatresi – kirurgi    X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

X    

Meckels divertikel     

Embryologi, symtom och diagnos X    

Initialt omhändertagande X    



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
56 

 
 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Kirurgi X    

Duktus omfaloenterikus     

Embryologi, symtom och diagnos X    

Kirurgi X    

Hirschsprungs sjukdom     

Embryologi, symtom, diagnos och 
utredning 

X    

Rektalbiopsi  X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling    X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

 X   

Anorektala missbildningar     

Embryologi, symtom, diagnos och 
utredning 

X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling    X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

 X    

Nekrotiserande enterokolit     

Etiologi, symtom, diagnos X    

Initialt omhändertagande  X   

Indikationer för kirurgi  X   

Kirurgi (olika metoder)   X  

Postoperativt omhändertagande  X   
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Appendicit     

Diagnostik och utredning X    

Diagnostisk laparoskopi X    

Öppen appendektomi X    

Laparoskopisk appendektomi X    

Perforation av tarm     

Initial handläggning och diagnostik vid 
tarmperforation, inklusive preoperativ 
optimering 

X    

Ileus , invagination och volvulus     

Initial handläggning och diagnostik vid 
ileustillstånd, inklusive preoperativ 
optimering 

X    

Operation för tunntarmsileus  X   

Operation för invagination X    

Operation för volvulus  X   

Tunntarmsresektion X    

Enteroanastomos X    

Stomier     

Preoperativ stomimarkering X    

Stomivård och stomikomplikationer  X   

Uppläggning av ändstomi X     

Uppläggning av loopstomi X    

Nedläggning av loopstomi  X    

Nedläggning av ändstomi  X   
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Appendikostomi     

Indikationer   X   

Kirurgisk behandling   X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

 X   

Tarmsvikt (short bowel syndrome)     

Symtom, diagnos X    

Initialt omhändertagande  X   

Indikationer för kirurgi  X   

Kirurgi (olika metoder)    X 

Inflammatorisk tarmsjukdom     

Medicinsk behandling    X 

Initial kirurgisk bedömning vid akut kolit   X  

Kirurgisk behandling   X  

Utredning och behandling av perianala 
fistlar vid Crohns sjukdom 

   X 

Setoninläggning vid perianal fistel    X 

Analfissur     

Diagnostik, utredning samt icke-kirurgisk 
behandling vid analfissur 

X    

Hemorrojder     

Diagnostik, utredning samt icke-kirurgisk 
behandling vid hemorrojder 

  X  

Kirurgi   X  
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Perianal abscess     

Diagnos och handläggning – spädbarn  X    

Kirurgi – spädbarn  X    

Diagnos och handläggning – äldre barn X    

Kirurgi – äldre barn  X   

Perianal fistel     

Diagnos och handläggning X    

Kirurgi  X   

Pilonidalsinus     

Diagnos och handläggning  X   

Kirurgi   X  

Rektalprolaps     

Diagnostik, utredning samt icke-kirurgisk 
behandling 

 X    

Kirurgisk behandling   X   

 

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall ske vid enhet som handlägger nedre gastrointestinal kirurgi hos barn och 

ungdomar från det späda barnet och uppåt.  

Tjänstgöring skall även ske vid vuxenkirurgisk enhet, med en rekommenderad placering på 2 – 4 

månader vid enhet för kolorektalkirurgi samt c:a 6 månader vid akutkirurgisk enhet. 

 

Metoder för lärande 

Kurs 
Nationella ST-dagar omfattande nekrotiserande enterokolit respektive analatresi och Mb 

Hirschsprung är obligatoriska, men kan ersättas av motsvarande kurs nationellt eller internationellt, 

t. ex. Oxford Neonatal Surgery Course eller motsvarande kurs i Sverige. 
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SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi rekommenderas starkt, då denna kurs också anknyter till delmål 

4, 6 och 12.  

SK-kurs i kolorektal kirurgi för kirurger rekommenderas. 

 

Träning i simulerad miljö 
Fr.a. laparoskopiska metoder lämpar sig för träning i simulerad miljö. Laparoskopisk träning bör ske 

fortlöpande under utbildningen under handledning. Simuleringen kan t. ex. organiseras i avgränsade 

kurser med teknikprov och kursintyg som avslutning på respektive kurs. 

 

Utbildningsstruktur 
En kortare placering i början av utbildningen är att rekommendera, då ST-läkaren är i behov av att 

tidigt lära sig att handlägga och ansvara för patienter med olika typer av missbildningar och tillstånd. 

En längre placering med inriktning på nedre gastrointestinal kirurgi med goda möjligheter att delta 

aktivt i kirurgin av ovanstående tillstånd bör ske under senare hälften av utbildningen. 

Då nationella ST-dagar inom området genomförs en gång vart femte år kan sådan kurs infalla när 

som helst under utbildningen. 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Tidpunkt för placering vid enhet för nedre gastrointestinal barnkirurgi 

 

   

  SK-kurs i kolorektal kirurgi för kirurger 

   

  SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi eller kurs i gastrointestinal barnkirurgi eller 
motsvarande 

   

 

 

 Nationell eller internationell kurs i spädbarnskirurgi (t. ex. Oxford Neonatal Surgery 
Course) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
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Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Medsittning i form av mini-CEX. Utvärdering av 

procedurer (t.ex. DOPS). Objektivt instrument för utvärdering av kirurgisk färdighet (t.ex. OSATS med 

anpassning till barnkirurgi). 

Kursintyg från relevanta kurser och nationella ST-dagar. 

Loggbok skall föras kontinuerligt under utbildningen.  
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Delmål c8 Vaskulära missbildningar 
Missbildningar och sjukdomar i blod- och lymfkärl 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Definition av kompetensområdet 
I kompetensområdet ingår vaskulära anomalier. De kan delas in i två huvudgrupper, kärltumörer och 

kärlmissbildningar. Barnkirurgen är en del i ett multidisciplinärt team som handlägger dessa 

patienter. Här ingår t. ex. plastikkirurg, kärlkirurg, hudläkare och interventionell radiolog, då 

behandlingen ofta kräver samarbete mellan olika specialiteter.  

 

 

 

 

 

 

Delmål c8   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna initialt 

handlägga sjukdomar 

och missbildningar i 

blod- och lymfkärl 

hos barn och 

ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Deltagande i diagnostik- och 

behandlingskonferens   

Teoretiska studier 
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Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Kärltumörer     

Infantilt hemangiom     

Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Medicinsk behandling   X  

Kirurgi    X 

Kongenitalt hemangiom     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Behandling    X 

Maligna kärltumörer     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Behandling    X 

Kärlmissbildningar     

Kapillär missbildning     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Behandling    X 

Venös missbildning     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Behandling    X 

Lymfatisk missbildning     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Sklerosering   X  

Kirurgi   X  

Arteriovenös missbildning     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

 X   

Behandling    X 

Klippel-Trenaunay syndrom     
Diagnostik, utredning samt initial 
handläggning 

   X 

Behandling    X 
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Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall ske vid verksamhet som handlägger enklare kärltumörer och 

kärlmissbildningar. För att ST-läkaren skall få insyn i behandlingen av komplicerade 

kärlmissbildningar bör auskultation ske vid enhet som handlägger dessa tillstånd. 

Metoder för lärande 

Kurs 
Nationella ST-dagar (obligatoriskt, men kan ersättas av motsvarande kurs nationellt eller 

internationellt). 

 

Diagnostik- och behandlingskonferens 
Under ST-utbildningen bör ST-läkaren beredas tillfälle att delta i diagnostik- och 

behandlingskonferens för kärlmissbildningar och kärltumörer.  

 

Utbildningsstruktur 
ST-läkaren bör komma i kontakt med enklare kärltumörer och lymfatiska missbildningar tidigt under 

utbildningen. Placering eller auskultation på enhet som handlägger komplicerade åkommor bör ske 

sent under utbildningen. 

Då nationella ST-dagar inom området genomförs en gång vart femte år kan sådan kurs infalla när 

som helst under utbildningen. 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering/auskultation vid enhet som handlägger komplicerade kärlåkommor 

Diagnostik- och behandlingskonferenser infaller under denna placering 

   
  Klinisk placering vid barnkirurgisk mottagning som handlägger enkla kärlåkommor 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

 

Utvärderingsmetod 
Kursintyg från genomgångna kurser. Mini-CEX. Muntlig och skriftlig feedback från handledare på 
klinisk placering. 
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Delmål c9 Urologi 
Barnurologi 

Innehåll enligt målbeskrivningen 
 

 

Definition av kompetensområdet 
Det barnurologiska kompetensområdet omfattar bedömning, utredning, behandling samt 

uppföljning av barn med medfödda eller förvärvade sjukdomar eller skador i urogenitalorganen. 

 

Kompetenskrav 

 
 

Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 Operera 
självständigt 

Operera med 
van assistent 

Ha  
assisterat vid 

 

Njure     

Prenatal hydronefros     
Prenatal diagnos, 
rådgivning och prognos 

X    

Initialt postnatalt 
omhändertagande 

X    

 

Delmål c9   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

 

- kunna handlägga 

missbildningar och 

sjukdomar i njure 

och urinvägar hos 

barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 
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Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 Operera 
självständigt 

Operera med 
van assistent 

Ha  
assisterat vid 

 

Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos 

X    

Kirurgi: pyeloplastik   X  

Postoperativt 
omhändertagande och 
prognos 

X    

Njurdysplasi/MCDK     
Prenatal diagnos, 
rådgivning och prognos 

X    

Initialt postnatalt 
omhändertagande 

X    

Uppföljning    X   

Dubbelsystem (ren 
duplex) 

    

Embryologi, symtom, 
diagnos, prognos 

X    

Kirurgi: partiell nefrektomi, 
neoimplantation  

  X  

Etiologi, symtom X    

Kirurgi eller annan 
avlastning 

  X  

Radiologiska 
undersökningsmetoder 
och isotopskintigrafier 

    

Teori, indikation  X   

Nefrostomi     

Indikation  X   

Uretär     

Hydrouretär/Megauretär     
Prenatal diagnos, 
rådgivning och prognos, 
varianter (refluxerande/ 
icke-refluxerande; 
obstruktiv/icke-obstruktiv) 

 X   

Distal uretärobstruktion     
Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos 

X    

Kirurgi: neoimplantation   X  
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Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 Operera 
självständigt 

Operera med 
van assistent 

Ha  
assisterat vid 

 

Ureterocele/ektopiskt 
mynnande uretär 

    

Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos 

X    

Kirurgi: incision; 
neoimplantation, 
heminefrektomi 

  X  

Vesikoureteral reflux 
(VUR) 

    

Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos, profylax 

X    

Kirurgi: 
injektionsbehandling; 
neoimplantation 

  X  

Urinblåsa     

Blåsperforation     
Etiologi, symtom, typer 
(intra eller retroperitoneal) 

X    

Kirurgi eller annan 
avlastning 

  X  

Blåsfunktionsrubbningar 
(funktionella, 
strukturella samt 
neurogena) 

    

Etiologi, symtom, diagnos, 
uroterapeutiska 
behandlingsprinciper, 
prognos 

X    

Kirurgi: rekonstruktiv; 
injektionsbehandling 

   X 

Urakusanomalier     
Embryologi, symtom, 
diagnos, prognos 

X    

Kirurgi   X  
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Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 Operera 
självständigt 

Operera med 
van assistent 

Ha  
assisterat vid 

 

Blåsexstrofi och 
kloakexstrofi 

    

Prenatal diagnos, 
rådgivning och prognos 

X    

Initialt postnatal 
omhändertagande 

X    

Kirurgi    X 

Avlastning av urinblåsa     

KAD X    

Suprapubisk kateter X    

Cystoskopi     

Indikation X    

Kirurgi barn >1 år  X    

Urodynamiska 
undersökningar som 
cystometri, flowmetri 
och residualurin 

    

Teori, indikation, och initial 
tolkning 

 X   

Uretra     

Uretravalvel (PUV)     
Prenatal diagnos, 
rådgivning och prognos 

X    

Initialt postnatal 
omhändertagande 

X    

Kirurgi   X  

Uretrastriktur     
Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos 

X    

Kirurgi   X  

Meatusstenos     

Etiologi, symtom, diagnos, 
prognos 

X    

Kirurgi  X   

Urinvägskonkrement     

Etiologi, symtom, diagnos  X    

Akut handläggning X    

Kirurgi   X  
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Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 Operera 
självständigt 

Operera med 
van assistent 

Ha  
assisterat vid 

 

Kvinnliga inre genitalia     

Ovarialcysta     
Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

X    

Kirurgi   X   

Adnextorsion     
Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

X    

Kirurgi  X   

Missbildningar av de 
Müllerska gångarna inkl 
hydro – och metrokolpos 

    

Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

 X   

Kirurgi    X 

Sinus urogenitale, 
persisterande kloak 

    

Embryologi, symtom, 
diagnos och prognos 

 X   

Kirurgi    X 

Kvinnliga yttre genitalia     

Trauma inklusive 
övergrepp 

    

Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

X    

Kirurgi  X   

Vaginal 
blödning/flytning 

    

Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

X    

Behandling  X   

Labiala synekier     

Etiologi, symtom, diagnos 
och prognos 

X    

Behandling  X    
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3  
Analysera 

Nivå 2  
Beskriva 

Nivå 1  
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Manliga genitalia     

Retentio testis (palpabel och inte 
palpabel) 

    

Etiologi, symtom, diagnos och prognos X    

Kirurgi – palpabel testikel X    

Kirurgi – icke palpabel  X   

Kirurgi – recidiv    X   

Akut skrotum     

Etiologi, symtom, diagnos och prognos X    

Kirurgi X    

Hydrocele     

Etiologi, symtom, diagnos och prognos X    

Kirurgi X    

Varikocele     

Etiologi, symtom, diagnos och prognos X    

Kirurgi   X   

Fimosis, balanit, parafimosis     
Etiologi, symtom, diagnos och prognos X    
Behandling X    

Hypospadi     
Embryologi, symtom, diagnos och 
prognos 

X    

Kirurgi   X  

Epispadi     

Embryologi, symtom, diagnos och 
prognos 

X    

Kirurgi    X 

Avvikande könsutveckling (DSD)     
Embryologi, symtom, diagnos och 
prognos 

 X    

Initial handläggning   X  

Kirurgi    X 

Peritonealdialyskateter     

Indikation X    

Kirurgi: Anläggande / borttagande   X  
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Klinisk tjänstgöring 
Den kliniska tjänstgöringen ska omfatta placering på barnurologisk vårdavdelning, mottagning, 
operations- och dagoperationsavdelning. 

Metoder för lärande 
Klinisk tjänstgöring, kurs samt teoretiska studier. 

Kurs 
Nationella ST-dagar i barnurologi är obligatoriska, men kan ersättas av motsvarande kurs nationellt 
eller internationellt, t. ex. BAPU (British Paediatric Urology Course), NBUF och ESPU’s kurser. Årliga 
ST-kursen i Barnurologi och uro-nefrologi, Uppsala. 

Träning i simulerad miljö 
Endoskopi och laparoskopisk kirurgi bör tränas i simulerad miljö under handledning. 

 

Utbildningsstruktur 
En kortare placering i början av utbildningen rekommenderas, så att ST-läkaren tidigt lär sig 

handlägga och ansvara för patienter med olika urogenitala sjukdomar. En längre barnurologisk 

placering bör ske under senare hälften av utbildningen med inriktning på träning av 

urogenitalkirurgiska färdigheter. 

Då nationella ST-dagar inom området genomförs en gång vart femte år kan sådan kurs infalla när 

som helst under utbildningen. 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering vid enhet i barnurologi 

 

   

  BAPU eller motsvarande kurs nationellt eller internationellt 

 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

       

       

 

Utvärderingsmetod 
Kursintyg från genomgångna kurser, kursintyg efter genomgångna simuleringsövningar. Muntlig och 
validerad skriftlig feedback (ex. Mini-CEX, DOPS) från handledare på klinisk placering. 
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Delmål c10 Torax 
Toraxkirurgi 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Delmål c10   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna initialt 

handlägga 

missbildningar och 

sjukdomar i torax 

hos barn och 

ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning alternativt 
auskultation under 
handledning vid en eller flera 
enheter som bedriver sådan 
verksamhet eller handlägger 
sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

 

Definition av kompetensområdet 
Missbildningar, sjukdomar och tumörer i toraxvägg, pleura och lunga. Missbildningar och sjukdomar i 

esofagus hör inte till detta kompetensområde, utan räknas till övre gastrointestinal kirurgi (delmål 

c6). 

Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Medfödda bröstkorgsdeformiteter     

Diagnostik och utredning   X  

Kirurgisk behandling    X 

Congenital Pulmonary Airway 
Malformation (CPAM; tidigare CCAM) 

    

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

 Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling    X  

Postoperativt omhändertagande och 
prognos 

  X  
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Bronkopulmonell sekvester     

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

Initialt omhändertagande     

Kirurgisk behandling   X  

Postoperativt omhändertagande, prognos   X  

Kongenitalt lobärt emfysem och 
bronkogena cystor 

    

Embryologi, prenatal rådgivning, pre- och 
perinatalt omhändertagande 

X    

Initialt omhändertagande X    

Kirurgisk behandling    X 

Postoperativt omhändertagande, prognos    X 

Empyem     

Diagnostik och utredning   X  

Indikationer för kirurgi   X  

Kirurgisk behandling – toraxdrän   X    

Kirurgisk behandling – torakoskopi     X 

Kirurgisk behandling – torakotomi    X  

Kylotorax     

Diagnostik och utredning    X 

Kirurgisk behandling    X 

Spontanpneumotorax     

Diagnostik och utredning X    

Akut omhändertagande X    

Anläggande av toraxdrän  X    

Persisterande ductus arteriosus     

Kirurgisk behandling    X 

Toraxdrän     

Indikationer X    

Anläggande av toraxdrän  X    

Torakoskopi     

Indikationer  X   

Kirurgi    X 

Torakotomi     

Indikationer X    

Kirurgi   X  
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Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring skall ske vid enhet som handlägger och utför toraxkirurgi hos barn och ungdomar 

från det späda barnet och uppåt. 

 

Metoder för lärande 
Strukturerad klinisk tjänstgöring samt teoretiska studier. 

 

Utbildningsstruktur 
Utbildning på sjukdomar och missbildningar i torax sker lämpligen under den senare hälften av ST-

utbildningen. 

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering alt. auskultation vid enhet som handlägger missbildningar och sjukdomar 
i torax hos barn 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

 

Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback från handledare på klinisk placering med t.ex. sit-ins (Mini-CEX). 
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Delmål c11 Tumörer 
Solida tumörer 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Definition av kompetensområdet 
Barn med solida tumörer i bukhålan, urogenitalorganen, retroperitoneum och torax opereras av 

barnkirurger. Det är vanligt att dessa barn remitteras till barnkirurg för sina symtom. Detta 

kompetensområde omfattar därför både diagnos och initialt omhändertagande samt tumörkirurgi. 

Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 
Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Sakrokoccygealt teratom     

Prenatal diagnos, rådgivning och prognos  X    

Postnatalt omhändertagande X    

Kirurgi   X  

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

 

Delmål c11   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna bedöma solida 

tumörer hos barn 

och ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Deltagande i diagnostik- och 

behandlingskonferens   

Teoretiska studier 
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Operera 

självständigt 

Operera 
med van 
assistent 

Ha  
assisterat 

vid 

 

Wilms’ tumör och andra njurtumörer     

Symtom, diagnos, prognos X    

Initial handläggning X    

Kirurgi   X  

Neuroblastom och ganglioneurom     

Symtom, diagnos, prognos X    

Initial handläggning X    

Kirurgi   X  

Ovariella teratom     

Symtom, diagnos och prognos X    

Initial handläggning X    

Kirurgi   X  

Testikeltumörer     

Symtom, diagnos och prognos X    

Initial handläggning X    

Kirurgi   X  

Rabdomyosarkom     

Symtom, diagnos och prognos   X  

Initial handläggning   X  

Kirurgi    X 

Hepatoblastom     

Symtom, diagnos och prognos   X  

Initial handläggning   X  

Kirurgi    X 

Lungmetastaser     

Kirurgi   X  

Tumörbiopsi     

Indikation   X  

Kirurgi (öppen biopsi)    X 

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring vid barnkirurgisk klinik där ovanstående patientgrupper handläggs och opereras. 
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Metoder för lärande 

Kurs 

Nationella ST-dagar för barnkirurger om solida tumörer ges i samarbete med barnonkologer.  Denna 

eller motsvarande kurs är obligatorisk.  

 

Diagnostik- och behandlingskonferens 
I samband med placering på enhet som handlägger tumörer skall ST-läkaren delta i diagnostik- och 

behandlingskonferens med barnkirurger och barnonkologer. 

 

Utbildningsstruktur 
ST-läkaren bör tidigt under ST-utbildningen bli bekant med diagnostik av fr.a. intraabdominella 

tumörer, eftersom de kan utgöra differentialdiagnos till exempelvis appendicit. ST-läkaren förväntas 

delta i tumörkirurgi framför allt mot slutet av utbildningen. Nationella ST-dagar om solida tumörer 

hos barn arrangeras cirka vart femte år. ST-läkaren bör därför delta när kursen ges, då den kan infalla 

när som helst under utbildningen.  

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Klinisk placering vid enhet i barnurologi respektive enhet för gastrointestinal barnkirurgi, 
där solida tumörer hos barn handläggs 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

      

  

Utvärderingsmetod 
Muntlig och skriftlig feedback av klinisk handledare. Mini-CEX, Case-Based Discussion (CbD). 

Kursintyg för genomgångna kurser eller ST-dagar. 
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Delmål c12 Embryologi, fysiologi, tillväxt 
Den växande individen 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Delmål c12   

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- ha kunskap om 

embryologi, 

perinatal fysiologi, 

tillväxt och 

utveckling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller flera 

enheter som bedriver sådan 

verksamhet eller handlägger 

sådana ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat av kursledare eller 
handledare  

 

Allmänna råd  

Teoretiska studier 

 

Definition av kompetensområdet 
Detta delmål är specifikt för barnkirurgin och omfattar alla aspekter av den växande individen. Med 

nödvändighet kommer detta kompetensområde ha beröringspunkter med samtliga övriga 

kompetensområden. 

 

Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

Embryologi     

Organ- och missbildningsspecifik embryologi 
för missbildningar som kräver 
omhändertagande av barnkirurg 

X    

Perinatal fysiologi     

Det ofödda barnets cirkulation; fetala shuntar X    

Barnets normala fysiologiska omställning vid 
födelsen 

 X    
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 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

Barnkirurgiska missbildningar och sjukdomar 
som kan påverka fostrets fysiologi och 
cirkulation prenatalt 

 X   

Barnkirurgiska missbildningar och sjukdomar 
som kan påverka barnets fysiologi och 
cirkulation vid födelsen 

 X   

Tillväxt     

Bedömning av normal och patologisk tillväxt 
hos den barnkirurgiska patienten, särskilt 
under spädbarnsåret 

X    

Utveckling     

Milstolpar i den normala psykomotoriska 
utvecklingen 

X    

 

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring på barnkirurgisk klinik som handlägger barn med olika missbildningar och 

åkommor.  

 

Metoder för lärande 

Kurs 
APLS® (Acute Pediatric Life Support) eller motsvarande kurs är obligatorisk. 

SK-kurs i neonatologi för icke-neonatologer alt. SK-kurs i neonatal intensivvård rekommenderas. 

SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi rekommenderas starkt, då denna kurs även anknyter till delmål 

4, 6 och 7. 

Internationell kurs i neonatalkirurgi (Oxford Neonatal Surgery Course) rekommenderas. 

Perinatalvårdsrond bör ingå i utbildningen. 

 

Utbildningsstruktur 
Delmål c12 kommer att gå som en strimma genom hela ST-utbildningen, och kommer in som ett 

kompetensområde inom övriga medicinska delmål (dvs. delmål c1 – c11).  
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Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Strimma med teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning genom hela ST-utbildningen 

   

  APLS® eller motsvarande kurs 

 

   

  SK-kurs i neonatologi för icke-neonatologer eller motsvarande kurs 

   

  SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi eller motsvarande 

   

 

 

 Nationell eller internationell kurs i spädbarnskirurgi (t. ex. Oxford Neonatal Surgery 
Course) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

       

  

 

 

Utvärderingsmetod 
Portfolio. Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. Mini-CEX. 360 grader. 

Kursintyg från genomgångna kurser. 
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Delmål c13 Lagar och föreskrifter 
Lagar och föreskrifter som berör barn- och ungdomskirurgi 

 

Innehåll enligt målbeskrivningen 

 

Delmål c13  

 

Utbildningsaktiviteter 

 

Uppföljning 

Den specialistkompetenta 

läkaren ska  

- kunna tillämpa lagar 

och andra 

föreskrifter som 

gäller för 

specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 

 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare 

 

Definition av kompetensområdet 
Detta delmål är specifikt för barnkirurgin och måste alltid tas i beaktande i arbetet med barn och 

familjer. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.   

 

Kompetenskrav 

 Nivå 4 
Reflektera 

Nivå 3 
Analysera 

Nivå 2 
Beskriva 

Nivå 1 
Identifiera 

Barnkonventionen X    

LVU (1990:52) - Lagen om vård av unga     

§2 miljöfall  X   

§3 beteendefall  X   

LPT (1991:1128) – Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård 

  X  

LRV (1991:1129) – Lagen om 
rättspsykatrisk vård 

  X  

Socialtjänstlagen      

14 kap §1 - Barn som far illa X    

Föräldrabalken (1949:381)     

6 kap – Vårdnad, boende och umgänge  X   

Klinisk tjänstgöring 
Klinisk tjänstgöring vid barnkirurgisk klinik 
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Metoder för lärande 

Kurs 
SK kurs eller motsvarande 

 

Utbildningsstruktur 
Delmål c13 kommer att gå som en strimma genom hela ST-utbildningen  

 

Rekommendation avseende kurs samt klinisk placering under utbildningen 
 

  Strimma med kunskapsinhämtande genom hela ST-utbildningen 

   

 

 

 SK-kurs eller motsvarande 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

  

 

 

Utvärderingsmetod 
Kursintyg från genomgångna kurser. 

Sit-ins, t.ex. Mini-CEX. Muntlig och skriftlig feedback från klinisk handledare. 

Kursintyg från genomgången kurs. 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Övergripande utbildningsplan, förslag till lämpliga kurser 
Delmål Tjänstgöring Kurs 
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Delmål c1 
Kirurgisk patofysiologi, basal 
kirurgisk teknik, sjukdomar i 
hud och underhud som kan 
kräva kirurgisk behandling 

Basal kirurgisk teknik tränas 
hela utbildningen. Kortare 
placering på 
dagoperationsavdelning (c:a 2 
månader) i början av 
utbildningen. 

Basal kirurgisk teknik (BKT) 
Kurs i laparoskopi 
/minimalinvasiv teknik 

Delmål c2 
Akut kirurgisk och urologisk 
sjukdom 

Akutmottagning c:a 6 
månader. Placering på sektion 
för barnurologi resp. 
barnkirurgi (3 – 6 månader 
vardera) 

Nationella ST-dagar i Akut 
urologi hos barn 
SK-kurs i akuta kirurgiska 
tillstånd 
SK-kursen i Barnurologi och 
uro-nefrologi 

Delmål c3 
Större och mindre trauma, 
barnmisshandel och barn som 
far illa 

Akutmottagning c:a 6 
månader. 
Jourer under hela ST-
utbildningen. Ev. placering vid 
traumaenhet (2 månader). 

ATLS® 
Traumasimulering 
Lokala ST-dagar/kurs om barn 
som far illa 

Delmål c4 
Kirurgisk intensivvård, 
anestesieffekter, nutrition, 
vätskebalans och basal 
smärtbehandling 

Barnanestesi, 
barnintensivvård, neonatal 
intensivvårdsavdelning. 
Sammanlagt c:a 2 månader. 

APLS® eller motsvarande kurs 

Delmål c5 
Bråck, diafragmabråck och 
bukväggsdefekter 

Bråckträning på dagoperations-
avdelning i början av 
utbildningen (c:a 2 månader). 
Placering vid barnkirurgisk 
enhet med inriktning på 
missbildningskirurgi i slutet av 
utbildningen (12 månader). 

Nationella ST-dagar: 
Bukväggsdefekter, 
diafragmabråck. 
Oxford Neonatal Surgery 
Course. 
KUB-kurs i bråckkirurgi 
 

Delmål c6 
Övre gastrointestinalkanalen 

Placering vid barnkirurgisk 
enhet som handlägger övre GI. 
2 – 3 månader tidigt i 
utbildningen, 4 – 6 månader i 
slutet av utbildningen. 
Vuxenkirurgi: endoskopi (c:a 1 
månad), övre GI 2 – 4 mån, 
akut kirurgi 6 månader. 

Nationella ST-dagar: 
esofagusatresi, lever-gallvägar. 

KUB- eller SK-kurs i övre GI-

kirurgi 

SK-kurs i pediatrisk 
gastroenterologi 
Oxford Neonatal Surgery 
Course. 

Delmål c7 
Nedre gastrointestinalkanalen 
 
 
Delmål 7 forts 

Placering vid barnkirurgisk 
enhet som handlägger nedre 
GI/kolorektalkirurgi. 2 – 3 
månader tidigt i utbildningen, 
4 – 6 månader i slutet av 
utbildningen.  

Nationella ST-dagar: NEC och 
kort tarm; analatresi och 
Hirschsprung. 
Oxford Neonatal Surgery 
Course. 
KUB-kurs i kolorektal kirurgi 
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Vuxenkirurgi: nedre GI/kolor-
rektalkirurgi 2 – 4 mån, akut 
kirurgi 6 månader. 

SK-kurs i pediatrisk 
gastroenterologi 
 

Delmål c8 
Missbildningar och sjukdomar i 
blod- och lymfkärl 

Placering på barnkirurgisk 
mottagning.  
Auskultation på enhet som 
handlägger avancerade 
kärltumörer och missbildningar 
(2 veckor). 

Nationella ST-dagar i 
lymfatiska missbildningar och 
kärlmissbildningar 

Delmål c9 
Barnurologi 

Placering på barnurologisk 
enhet. 2 – 3 månader i början 
av utbildningen, 4 – 6 månader 
i slutet av utbildningen. 

Nationella ST-dagar I 
urologiska missbildningar, akut 
urologi hos barn 
BAPU (British Paediatric 
Urology Course) 

SK-kursen i Barnurologi och 

uro-nefrologi 

Delmål c10 
Toraxkirurgi 

Placering på barnkirurgisk 
enhet som handlägger 
toraxkirurgi (i slutet av 
utbildningen) alt. ev. 
auskultation vid sådan enhet (2 
– 4 veckor) 

 

Delmål c11 
Solida tumörer 

Placering på barnkirurgisk 
respektive barnurologisk 
verksamhet som handlägger 
solida tumörer. 2 – 3 månader 
tidigt i utbildningen, 4 – 6 
månader i slutet av 
utbildningen. 

Nationella ST-dagar i solida 
tumörer hos barn 

Delmål c12 
Den växande individen 

Placering vid barnkirurgisk och 
barnurologisk verksamhet 
(vårdavdelning, mottagning, 
akutmottagning). Genom hela 
ST-utbildningen. 

APLS® eller motsvarande 
SK-kurs i pediatrisk 
gastroenterologi 
SK-kurs i neonatologi för icke-
neonatologer 
Oxford Neonatal Surgery 
Course. 

Delmål c13 
Lagar och föreskrifter som 
berör barn- och 
ungdomskirurgi 

Tjänstgöring vid barnkirurgisk 
verksamhet. 

Lokal kurs i samarbete med 
pediatriken 
SK-kurs 
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Bilaga 2: Exempel på översiktlig utbildningsplan 
Första 1 – 1,5 åren tjänstgöring vid Barn- & ungdomskirurgisk klinik, därefter 1,5 – 2 års 

sidotjänstgöring vid kirurgisk och urologisk klinik, och sedan ytterligare 1,5 - 2 år vid Barn- & 

ungdomskirurgisk klinik. Det skiljer i tradition mellan orterna hur lång sidotjänstgöring som förläggs 

till allmänkirurgisk klinik (markerad som buffer). Ytterligare sidotjänstgöring vid t ex plastikkirurgisk 

eller thoraxkirurgisk klinik kan vara av värde och får avtalas individuellt. Sidoutbildning 3 – 6 månader 

vid klinik med Nationell Högspecialiserad vård bör förläggas under sista 1 - 2 åren av utbildningen. 

Kan med fördel göras vid två tillfällen a 3 månader  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Barnkirurgi Buffer Sidotjänstgöring kirurgi Buffer Barnkirurgi 

ATLS, BKT, APLS, bråckkirurgi, akut kirurgi, laparoskopi, övre GI, nedre GI, spädbarnskirurgi, urologi m fl 

Nationella ST-dagar i Barnkirurgi 2 ggr per år 

Kvalitetsarbete                                    Forskningsarbete 

Kurs delmål a1 – a6 → 

Kurs delmål b1 – b5 → 

 

Sidotjänstgöringar, rekommendationer 

Placering Tid (månader) 

NHV-enhet Lund/Stockholm 3 - 6 

Kirurgi  
Akutkirurgi 6 mån, Övre GI 2 – 4 mån, Nedre GI 2 – 4 mån,  
Bråck & bukvägg 2 – 4 mån 

18 - 24 

Urologi 2 - 4 

Barnanestesiologi, Barnintensivvård och operationsavdelning 1 - 2 

Neonatologi 1 - 2 

Endoskopi 1  

t. ex torax, plastik 1 

 

Fellowship/ST-utbildning för specialister i kirurgi eller urologi 
För den som redan är specialist i kirurgi krävs minimum 2,5 års kompletterande tjänstgöring för att 

kunna uppnå specialistkompetens inom barn- & ungdomskirurgi enligt SOFSO 2015:8, och minimum 

2 år och 3 mån enligt HSLF-FS 2020:XX.  

Specialistutbildningen är kompetensstyrd, och samtliga kompetensmål och kurskrav måste vara 

uppfylld för att kunna bli godkänd.  
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Bilaga 3: Delmål enligt SOSFS 2008:17 
Lokal studierektor besitter kopia på utbildningsboken och gällande delmål för SOSFS2008:17.  

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-

foreskrifter/200817-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/  

Bilaga 4 Struktur för handledarsamtal 

Förslag på intervall och aktiviteter som bör ingå 
Varje 
gång 

Var 3:e 
månad 

Var 6:e 
månad 

Årligen 

Vad behöver ST-läkaren ta upp idag? X 

 

 

 

Vad behöver handledaren ta upp i dag? X 

Dagens planerade ämne? X 

Feedback X 

Finns tid för nästa träff? X 

Vad skall vi göra nästa gång? X 

Genomgång av utvald medicinskt delmål från 
målbeskrivningen 

 X 

Etik – diskussion  X 

Kommunikation med patient/anhöriga  X 

Kommunikation med personal/kollegor  X 

Hur fungerar handledningen?  X 

Genomförda bedömningar (t ex OPRS, CBD; Mini-
CEX, DOPS) 

 X 

Kursplanering   X 

Planering av sidotjänstgöringar   X 

Vetenskap och kvalitetsarbete   X 

Undervisa och handleda   X 

Utbildningsplan genomgång    X 

Specialistkollegium, 360 graders bedömning    X 

 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200817-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/200817-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/
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__________________________________________________________________________________ 

 

LOGGBOK 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Förklaring till loggboken 
 

Antal ingrepp noteras årsvis i rutnätet. Tomfälten kan användas till övriga ingrepp. Det är enkelt att 

göra en egen digital kopia.   

Basala moment och enklare ingrepp noteras endast fram till att handledaren har bekräftat att 

kompetensen har uppnåtts. 

Nivå 2: Har assisterat vid ingreppet 

Nivå 3:  Ska kunna operera med assistans av erfaren kollega 

Nivå 4: Ska kunna operera självständigt och handleda yngre kollegor 
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Delmål c1 Kirurgisk patofysiologi 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Laparotomi 
 

               

Bukförslutning 
 

               

Tarmanastomos 
 

               

Access till buken vid 
laparoskopi 

               

Excision av 
hudförändring 

               

Excision av subkutan 
tumör 

               

Incision av subkutan 
abscess 

               

Anlägg/byte av VAC 
förband 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c2 Akut kirurgi och urologi 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Akut laparotomi 
 

               

Sättande av KAD 
 

               

Suprapubisk kateter 
 

               

Toraxdrän 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
91 

 
 

Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
92 

 
 

Delmål c3 Trauma, barnmisshandel 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Toraxtrauma – ej 
åtgärd 

               

Toraxtrauma – drän 
 

               

Toraxtrauma – 
remitterad för op 

               

Toraxtrauma - 
operation 

               

Buktrauma – ej 
laparotomi 

               

Buktrauma – 
laparotomi 

               

Buktrauma – damage 
control 

               

Multitrauma - 
omhändertagande 

               

Barn som far illa - 
handläggande 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c4 Anestesi, nutrition, vätskebalans, smärta 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Anläggande av s.c. 
venport  

               

Friläggning och 
kateterisering av 
perifer ven  

               

Anläggande av 
tunnelerad CVK och 
CDK 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c5 Bråck, CDH, bukväggsdefekter 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Ljumskbråck > 1 år – 
öppen kirurgi  

               

Ljumskbråck prematur 
och spädbarn – öppen 
kirurgi 

               

Ljumskbråck – 
laparoskopisk kirurgi 

               

Ljumskbråck – recidiv  
 

               

Navelbråck 
 

               

Epigastrikabråck 
 

               

Femoralbråck 
 

               

Ärrbråck 
 

               

Diafragmabråck 
 

               

ECMO 
 

               

Diafragma-eventration                

Gastroschis – anläggande 
av silo 

               

Gastroschis – primär 
förslutning 

               

Gastroschis – förslutning 
med patch 

               

Omfalocele – anläggande 
av silo 

               

Omfalocele – primär 
förslutning 

               

Omfalocele – förslutning 
med patch 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c6 Övre GI 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Esofagogastro-
duodenoskopi med 
biopsi 

               

Ballongdilatation av 
esofagus 

               

Esofagusatresi 
 

               

Akalasi – dilatation 
 

               

Akalasi – myotomi  
 

               

Fundoplikation 
 

               

Gastrostomi – öppen  
 

               

Gastrostomi – 
laparoskopisk  

               

Slutning av 
gastrostomifistel 

               

Kirurgi av perforerat 
ulcus 

               

Pylorusstenos – öppen 
kirurgi 

               

Pylorusstenos – 
laparoskopi 

               

Duodenalt hinder                

Volvulus – akut 
operation 

               

Ladds operation 
 

               

Duplikatur esofagus/ 
ventrikel/duodenum 

               

Gallsten 
 

               

Komplicerad 
gallstenssjukdom 

               

Kasai 
 

               

Koledokuscysta 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Elektiv splenektomi 
 

               

Akut splenektomi 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c7 Nedre GI 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Rektoskopi 
 

               

Koloskopi 
 

               

Diagnostisk 
laparoskopi 

               

Appendektomi – 
öppen  

               

Appendektomi – 
laparoskopisk 

               

Kirurgi vid 
tarmperforation 

               

Kirurgi vid NEC 
 

               

Invagination 
 

               

Tunntarmsileus 
 

               

Volvulus 
 

               

Tunntarmsresektion 
 

               

Kolonresektion 
/hemikolektomi 
/kolektomi 

               

Enteroanastomos 
 

               

Ändstomi – 
uppläggning  

               

Ändstomi – 
nedläggning 

               

Loopstomi  – 
uppläggning 

               

Loopstomi  – 
nedläggning  

               

STEP 
 

               

Sugbiopsi från rektum 
 

               

Hirschsprung – kirurgi 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Analatresi – kirurgi  
 

               

Appendikostomi 
 

               

Tarmduplikatur 
 

               

Tunntarmsatresi 
 

               

Kolonatresi 
 

               

Omentcysta 
 

               

Meckels divertikel 
 

               

Duktus 
omfaloenterikus 

               

Analabscess 
 

               

Perianal fistel 
 

               

Perianal fistel – seton  
 

               

Pilonidalcysta 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c8 Vaskulära missbildningar 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Lymfatisk 
missbildning – 
sklerosering  

               

Lymfatisk 
missbildning – kirurgi  
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c9 Urologi 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Hydronefros – kirurgi  
 

               

Dubbelsystem – 
kirurgi  

               

Njurdysplasi – kirurgi  
 

               

Urinflegmone – 
avlastning 

               

Urinflegmone – 
kirurgi  

               

Reflux – 
Defluxbehandling 

               

Reflux – kirurgi  
 

               

Urinvägskonkrement  
 

               

Uretärocele  
 

               

Cystoskopi 
 

               

Urakus  
 

               

Blåsexstrofi  
 

               

Uretravalvel 
 

               

Hypospadi 
 

               

Epispadi 
 

               

Uretrastriktur 
 

               

Ovarialcysta 
 

               

Ovarialtorsion 
 

               

Hydrokolpos 
 

               

Sårskador i perineum                

Främmande kropp i 
vagina 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Labiala synekier 
 

               

Retentio testis 
 

               

Retentio testis – icke 
palpabel 

               

Akut skrotum 
 

               

Varikocele 
 

               

Fimosis 
 

               

PD-kateter 
 

               

 
 

               

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
108 

 
 

Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c10 Torax 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Trattbröst 
 

               

CPAM 
 

               

Sekvester 
 

               

Kongenitalt lobärt 
emfysem 

               

Bronkogen cysta 
 

               

Empyem 
 

               

Kylotorax 
 

               

Toraxdrän 
 

               

Tru-Closedrän 
 

               

Kilresektion av lunga 
 

               

Lobektomi 
 

               

Persisterande duktus 
arteriosus 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

Utbildningsbok barnkirurgi 

version 2, 2020 

 

 

 
111 

 
 

Delmål c11 Tumörer 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Nivå 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

Sakrokoccygealt 
teratom 

               

Wilms’ tumör 
 

               

Andra njurtumörer 
 

               

Neuroblastom – 
intraabdominellt 

               

Neuroblastom – 
intratorakalt  

               

Ganglioneurom – 
intraabdominellt  

               

Ganglioneurom – 
intratorakalt 

               

Ovarialtumörer/cystor 
 

               

Testikeltumörer 
 

               

Rabdomyosarkom 
 

               

Hepatoblastom 
 

               

Lungmetastaser 
 

               

Öppen tumörbiopsi 
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Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRS (Operative Performance Rating System) 

Datum /fb ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Körkort 

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum /typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Delmål c12 Embryologi, fysiologi, tillväxt 

 

Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Delmål c13 Lagar och föreskrifter 

 

 

Kurser och nationella ST-dagar 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Utvärdering 

 
Placeringar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Övergripande feedback t. ex 360-graders bedömning (MSF / MultiSource Feedback) och/eller 

Specialistkollegium 

Datum/feedback     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini-CEX:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum /fb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  


