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Lunds universitet         
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Checklista inför förskrivningsrätt – verksamhetsförlagd utbildning inom 

antikonception Barnmorskeprogrammet, Lund        
 

Fyll i underlaget för förskrivningsrätt "checklistan" efterhand som du har genomfört de olika momenten. 

Markera för varje gång du gör ett moment. Du ska sätta en "pinne" varje gång du utför ett moment så 

att du, din handledare och vi på utbildningen kan göra oss en uppfattning om hur mycket och i vad 

du deltagit i. En rubrik heter "självständigt". Detta innebär att du ska kunna utföra uppgiften utan att 

behöva fråga eller ta hjälp. Givetvis kan du ändå ha din handledare närvarande. Det är din handledare 

som bestämmer hur mycket hen vill släppa dig. 

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning ska underlaget lämnas till kursansvarig. 

 

                             
Moment  Lyssnat  Medverkat  Självständigt  

Information/råd till kvinnan/paret        

Anamnes  

- medicinsk  

(allmänna sjukdomar samt obstetrisk och gynekologisk anamnes) 

- social  

- sexual  

(ex. sexuella problem, ny/a partner/s, riskbedömning för STI mm)  

      

Kombinerade preventivtabletter         

Preventivtabletter/gestagen ”mini-piller”         

P-plåster         

P-ring         

P-spruta   

 

      

P-stavar        

IUD         

IUD (kopparspiral)       

Barriärmetoder   

- kondom 

- vaginalpessar 

- cervixpessar (Femcap) 

 

      

Akut-p-piller         
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Naturlig familjeplanering (NFP)         

Samtal om menstruationscykeln och  

vaginalsekretets olika utseende 

   

Sterilisering   

 

 

      

STI  

 

      

Graviditetstest         

Samlevnads och/eller sexuella problem         

Livsstilsfaktorer   

 

      

Abortsamtal  

- kirurgisk abort 

- medicinsk abort 

 

      

Samtal – kulturella aspekter på preventivmedel  och gynekologisk 

undersökning* 

   

 

*specificera
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Praktiska moment   Lyssnat   Medverkat  Självständigt  

Gynekologisk spekulum  undersökning med palpation 

   

      

Provtagning STI   

- klamydia 

- annat           2 

      

IUD insättning  1  (kopparspiral)         

IUD insättning  1 (hormonspiral)       

IUD uttag         

P-stav   insättning        

P-stav uttag    

P-spruta         

Pessarutprovning  vaginalpessar       

Pessarutprovning cervixpessar (Femcap)    

Nyförskrivning recept preventivmedel         

Återförskrivning recept preventivmedel         

 

 
1 Gäller under hela utbildningen (termin 1 och termin 3)  

  
2 Försök göra studiebesök om detta inte förekommer på din mottagning ex. i  Malmö på ”Sexuell hälsa 

mottagning”. 

 

 

  

…………………………………………………………………………….. 

ort datum  

  

  

………………………………………………………………………………  

handledare          studerande  


