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Samarbetet Dalarna - Värmland

• Ungefär lika stora regioner

• Glesbygdslän

• Liknande hälso-sjukvårdsstruktur med läns- och länsdelssjukhus

• Tids- och resurseffektivt att samarbeta 

• Bredare erfarenhetsmöjligheter

• Traditionellt gott samarbete

• Personlig kännedom och kontaktnät



Målsättning

• Anställningsbara ST-läkare inom Region Dalarna & Värmland

• Engagerade handledare & verksamheter som blir ”BT-ambassadörer”

• Nyttiga lärdomar inför start av BT i skarp drift hösten 2020… 



BT-pilotprojekten tänkta att testa…

• BT-specifik organisation

• Rekrytering / Urvalskriterier

• Förkunskaper / Kompetenskrav (Språkkrav? Kunskapstest?)

• Introduktionsinnehåll

• Lämpliga kliniska placeringar och ordning

• Handledning

• Formativa bedömningar

• Samlade bedömningar

• Slutbedömning

• Extern bedömare

• Teoretiska utb-behov?



BT-pilotprojekt Dalarna

• Central finansiering

• Intervjuer både på plats & via Skype

• 4-6 ”BT-pilotläkare” 

• 2-3 områden: Södra/Mellersta/Norra Dalarna

• 3 kliniska placeringar: Medicin, VC, Psykiatri

• 15 aug 2019 - juni 2020 



Dalarna

BT-pilot körs i

- Mellersta

Falun – Borlänge

- Södra 

Avesta - Säter 





Sjukhus
I Värmland finns 3 sjukhus som samtliga 

har akutverksamhet och är aktuella för 

BT-Pilot.

• Karlstad - länssjukhus

• Torsby 

• Arvika

Vårdcentraler
I Värmland finns 40 vårdcentraler, varav 7 

drivs av privata vårdgivare

● 3 vårdcentraler aktuella för BT-Pilot

 Hagfors 

 Arvika

 Forshaga

Värmland



Placeringar BT-pilot Dalarna



Placeringar BT-Pilot Värmland
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Dalarna – Värmland samarbetar om…

• Förkunskapsinläsning

• Introduktionsprogramsinnehåll

• Checklistor

• Portfolio (Tack för idén Sörmland!)

• ”Handledarutbildning/-nätverk” för BT-pilothandledarna

• Skype-föreläsningar (ej startat ännu)

• Kontinuerligt utbyte av idéer och erfarenheter



Webutbildningar förkunskapsinläsning

• Försäkringsmedicin

• Sårsmart

• Antibiotikasmart

• Basala hygienrutiner

https://forsakringsmedicin.skl.se/grundmoduler
http://www.sarsmart.se/
http://www.antibiotikasmart.se/
https://www.vardgivarguiden.se/e-utbildning


Introduktion
Dalarnas intro 2 veckor (snarlikt i Värmland):

Delvis gemensamt med AT-läkarna 

• jourskola, HLR, läkemedelsförskrivning, smittskydd & vårdhygien, 
sjukvårdens organisation, journalsystem, admin-formalia…

Särskild tyngdpunkt på specifikt svensk sjukvård

• Lagar och regler

• Psykiatriska intyg, tvångsåtgärder mm

• Försäkringsmedicin

• ”Vem gör vad i vården?”



Portfolio

Godkänd Portfolio ska innehålla: 

• Mini-CEX 2 st från psykiatriplacering 

• Mini-CEX 2 st från internmedicin/akut sjukvård

• Mini-CEX 2 st från vårdcentralsplacering 

• DOPS 1-3: lilla kirurgin, rektoskopi, ledpunktion från lämplig klinik

• Två fullständiga egna journalanteckningar från respektive placering,
avidentifierade och signerade av handledare

• Ifyllda checklistor primärvård, akut sjukvård och psykiatri för BT-pilotläkare



Checklistor



Portfolio forts…

Godkänd Portfolio ska innehålla: 

• Eget vårdintyg LPT§4 från lämplig placering, avidentifierat

• Eget läkarintyg för sjukpenning FK 7804, avidentifierat

• Eget dödsbevis, avidentifierat

• Eget dödsorsaksintyg, avidentifierat

• Intyg genomförd web-kurs SKL Försäkringsmedicin 

• Intyg genomförd web-kurs SoS Äldre och läkemedel

• Listor för handledarträffar på respektive placeringar

• Besvarade och godkända instuderingsfrågor från ”På Klinik” 



Handledning

• Logg-bok för handledningstillfällena



”På klinik” (Martin Salö)

Mötet med patienten

• 1 Interaktionen mellan patient och läkare

• 2 Etiskt förhållningssätt

• 3 Samtalsmetodik (öva under primärvårdsplaceringen)

• 4 Anamnes

• 5 Kliniskt beslutsfattande

• 6 Att rapportera enligt SBAR (läs igen inför slutenvården)

• 7 Journal

• 8 Ronden (Läs inför slutenvården)

Anamnes och status (kapitel 9-26) efter behov

Praktiska och kliniska färdigheter (kapitel 27-37) efter behov

Medikolegalt 

• 38 Viktiga lagar i kliniskt arbete

• 39 Barn och gamla

• 40 Handläggning av dödsfall

• 41 Sjukintyg

• 42 Recept, intyg och remisser



Reflektioner så här långt…

• Kompetensvärdering av sökande svårt men viktigt

- Utbildningskvalitet. Kliniska färdigheter? Tentamensform?

- Kunskapstest? 

- Kommunikation. Vad står ”C1” för egentligen?

- Språktest?

- Vilka ”Kvalifikationer” är rimliga att kräva??



Reflektioner så här långt…

• Förkunskapskrav 

- Rekommendation eller krav på inläsning? ”På Klinik”?

- Webkurser 

• Utbildningsmoment tillsammans med AT eller inte

• Schemalagd teoretisk utbildning? 

- Vilket behov finns? Vilka ämnesområden?

- Veckovisa Skype-föreläsningar och/eller utbildningsdagar?



Reflektioner så här långt…

• Handledning

- Behöver betydligt mer än svenskutbildade 

• ”Journalskola”

- Diktering

- Medicinsk svenska



Reflektioner så här långt…

• Utbildningsorganisationen för BT

- Inte så många likheter med AT som man kanske tror

- ST-SR har troligen inte tid med att sköta BT också

- Behöver troligen egen utb-org och BT-SR 



Urvalet

• Kommer öka drastiskt när BT blir obligatoriskt 1/7 2020

• Enormt stor spridning av ”kompetens” inför BT

- Svenska utlandsutbildade som redan haft placeringar/vik i Sverige

- Utländska utlandsutbildade som läst in C1-svenska på distans



Parallella ST-målbeskrivningar

Viktigt att hålla isär för handledare och SR

• 2008:17 Ytterligare 2½ år till

• 2015:8 Minst 5 år. a-, b-, c-mål.

• 2020:x Minst 5,5 år. bt-, a-, b-, c-mål



Utlandsutbildade läkare med leg före 1/7
utan erfarenhet av svensk sjukvård

• Hur skall vi hantera denna ”bulk” med läkare som kommer finnas 
parallellt under många år framöver? 

• Bör de också göra BT? Önskvärd introduktion i svensk sjukvård

• Konkurrens om BT-platserna med dem som måste göra BT?

• UT – Utbildningstjänst för utlandsutbildade läkare  
(”Introduktionstjänst, Pre-ST, KULT…”)



Så här tänker vi i Dalarna kring behov av 
introduktion i svensk sjukvård

Leg senast 30/6 2020

• UT som första del av spec.utb

• ST enligt 2015:8

• Urval/delar av a- och b-mål

• Minst 5 år totalt

Leg från 1/7 2020

• BT som första del av spec.utb.

• ST enligt 2020:x

• BT-målbeskrivningen gäller

• Minst 5½ år totalt

• Introduktion, formativa bedömningar mm gemensamt för BT & UT

• Tydligt vilken målbeskrivning som gäller för handledare & SR.

• BT-platserna förbehålls för dem som måste göra BT.



Regionernas ansvar

• Dimensionering utifrån "framtida specialistbehov”. Hur ska vi räkna? 
Styrning/dimensionering via SKL?

• Moraliskt ansvar? Är det rimligt med en ny flaskhals till ST då det är 
brist på specialister? 

• Patientsäkerhetsmässigt. Vad gör alla utlandsutbildade redan 
legitimerade läkare som INTE får BT? Stafettar utan handledning?



Extern bedömare

• Hur "extern" bör den vara? 

• Hur omfattande ”särskild utbildning i pedagogik/bedömning"? 

• Hur ska slutliga bedömningen gå till rent praktiskt? Ska EB träffa BT?



”Akut sjukvård”

• ”Akut sjukvård”

- Hur ska det definieras? 

- Vilka verksamheter, placeringar och specialiteter?



Tack!

marcus.carlsson@regiondalarna.se

www.regiondalarna.se/bt

mailto:marcus.carlsson@regiondalarna.se
http://www.regiondalarna.se/bt

