
 

Kompetensbeskrivning 
 
Specialiteten plastikkirurgi karaktäriseras av  
 
• utredning, diagnostik, icke-kirurgisk och kirurgisk behandling samt uppföljning av yttre 

medfödda missbildningar,  
• utredning, diagnostik, icke-kirurgisk och kirurgisk behandling samt uppföljning av förvärvade 

yttre defekter och funktionsinskränkningar orsakade av tumörer, skador eller andra 
förändringar i hud, slemhinnor och stödjevävnad, 

• bedömningar som baseras på en bred kunskap om epidemiologi och diagnostik av 
sjukdoms- och skadegrupperna ovan, och 

• kompetens inom bedömning av såväl akuta skador och sjukdomar som planerade 
plastikkirurgiska åtgärder av medfödda defekter och deformiteter eller sådana som har uppstått 
efter tidigare trauma eller sjukdom.  
 

Det är centralt för kompetensområdet med kunskaper om fundamentala principer och begrepp, 
samt väl utvecklade praktiska färdigheter i flera undersökningsformer och operationsmetoder som 
ger möjlighet att planera och utföra specifika operationer. 
 
Den plastikkirurgiska teknologin förutsätter multidisciplinär samverkan, särskilt med öron-, näs- 
och halskirurgi, ortopedi, neurokirurgi och kirurgi. 

  



2 
 

 
Kompetenskrav 
För plastikkirurgi gäller a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. 
 
Delmål a och b 
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Delmål c 
 
Specialistkompetens i plastikkirurgi kräver att läkaren uppfyller kraven i den gemensamma 
kunskapsbasen för kirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi. 
 
I den gemensamma kunskapsbasen ingår att behärska 
 

•  kirurgisk patofysiologi, 
•  basal kirurgisk teknik, 
•  initial traumahandläggning, 
• akuta kirurgiska och urologiska sjukdomar hos vuxna och barn, 
• basal nutritionsbehandling, 
• basal smärtbehandling, 
•  basal kirurgisk intensivvård, 
• effekter av anestesi, och 
• behandling av sjukdomar i hud och underhud som kan kräva kirurgisk behandling. 

 
 

Därutöver ska läkaren för specialistkompetents i plastikkirurgi  
 

• behärska grundläggande plastikkirurgisk teknik,  
• ha kunskap om avancerad plastikkirurgisk teknologi,  
• behärska handläggning och behandling av tumörer och sår i hud och mjukdelar, 
• behärska diagnostik och initial handläggning av brännskador samt av trauma med hud- 

och mjukdelsskador, 
•  behärska diagnostik och initial handläggning av skelett- och nervskador i ansiktsregionen, 
• behärska bedömning, diagnostik och behandling av funktionella besvär i de sjukdoms- 

och skadegrupper som förekommer inom plastikkirurgin, 
• ha kunskap om diagnostik och behandling av tillstånd som fordrar bröstrekonstruktion, och  
• ha kunskap om utredning, diagnostik och behandling av kraniofaciala missbildningar och 

andra missbildningar som fordrar plastikkirurgisk teknologi. 
 
Dessutom ska den specialistkompetenta läkaren ha en helhetssyn på patienten, i synnerhet 
multisjuka äldre. 
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Delmål c1–c4 är gemensamma för de kirurgiska specialiteterna kirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi och 
urologi (gemensam kunskapsbas). 
 
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 

 

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 
 

 

 
 
 
Delmål c2  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska bedömning, 
diagnostik och initial 
behandling av akuta kirurgiska 
och urologiska sjukdomar hos 
barn och vuxna   

 

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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Delmål c3  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska initial handläggning 
av större och mindre trauma 
hos barn och vuxna 

-‐ kunna vidta adekvata åtgärder 
vid misstanke om att barn far 
illa 

 

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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Delmål c4  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska grundläggande 
smärtbehandling, basal 
kirurgisk intensivvård, 
nutritionsbehandling och 
anestesieffekter  

 

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  
 

 

 
 
Delmål c5  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska basal plastikkirurgisk 
teknik samt ha kunskap om 
avancerad plastikkirurgisk 
teknologi för rekonstruktion av 
vävnadsdefekter 

 
 

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 
  
 
 

 

 
  



7 
 

Delmål c6  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska handläggning och 
behandling av patienter med 
hud- och mjukdelstumörer 

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 
  
 
 

 

 
Delmål c7  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska diagnostik och initial 
handläggning av brännskador 
samt ha kunskap om 
behandling av stora 
brännskador 

 

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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Delmål c8  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska 

 

-‐ behärska diagnostik och initial 
handläggning av trauma med 
hud- och mjukdelsskador, samt 
i ansiktsregionen även skelett- 
och nervskador 

 

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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Delmål c9  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska bedömning, 
diagnostik och behandling av 
sår som fordrar 
plastikkirurgisk teknologi 

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 
 
 
 

 

 
 
Delmål c10  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska bedömning, 
diagnostik och behandling av 
estetiska och funktionella 
tillstånd hos de sjukdoms- och 
skadegrupper som förekommer 
inom plastikkirurgin 

 

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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Delmål c11  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ behärska diagnostik och 
behandling av tillstånd som 
fordrar bröstrekonstruktion 

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 
 
 
 

 

 
 
Delmål c12  Utbildningsaktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

 

-‐ ha kunskap om utredning, 
diagnostik och behandling av 
kraniofaciala missbildningar 
och andra missbildningar som 
fordrar plastikkirurgisk 
teknologi 

 

 

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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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 
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Allmänna råd 
 
Utbildningsstruktur 
Specialiseringstjänstgöring inom plastikkirurgi bör inledas med utbildning och träning i den 
gemensamma kunskapsbasen för kirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi. 

ST-läkaren bör få tidig sammanhållen utbildning och träning i basal plastikkirurgisk teknik. Det 
är viktigt att detta sker vid en plastikkirurgisk klinik.  

Under senare delen av utbildningen bör den mer specifika plastikkirurgiska utbildningen genomföras. 

Det är centralt att läkaren får omfattande utbildning både i plastikkirurgiska tekniker samt i 
patientselektion och bedömning, då detta är grundläggande för specialiteten. 

Kurser, auskultationer och teoretiska studier bör integreras med den pågående placeringen. Läkaren 
bör börja utbilda sig i de specialitetsövergripande kompetenserna tidigt, och det bör sedan fortsätta 
som en naturlig och integrerad del under hela utbildningen.  

 


