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• Bakgrund

• Centrala delar i BT

• Region Östergötlands pilot

• Våra slutsatser



En del av en större reform



Nya regler 1 juli 2020
Patientsäkerhetslagen, 

PSL

Patientsäkerhets-
förordningen, PSF

HSLF-FS 2020:X, 
Målbeskrivningar X

Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL



Uppdrag till 
Socialstyrelsen
• Ta fram föreskrifter för 

läkarnas ST där bastjänstgöring 
införs som en inledande 
tjänstgöringsdel.
• Föreskriften ska utarbetas i 

enlighet med vad som anges i 
propositionen 
Bastjänstgöring för läkare. 

• Förbereda sin verksamhet för 
att kunna pröva och besluta 
om intyg för bastjänstgöring.

• Säkerställa att bastjänstgöring 
kan göras på Åland på 
likvärdiga villkor som i Sverige.



Centrala delar i BT

Målstyrt

• Första delen 
av ST

Två 
obligatoriska 
placeringar

• Akut 
sjukvård

• Primärvård

Psykiatri

• Ska särskilt 
beaktas

Handledare

ST-läkare kan 
vara 

huvudhandle
dare

Externa 
bedömare

Ska 
användas i 
den slutliga 
bedömning

en





Målstyrning, flexibilitet och individualisering



Vad räknas som 
tjänstgöring i 
BT/ST?

Tjänstgöring som 
leg.läkare

Under handledningMed ett individuellt 
utbildningsprogram?



Tjänstgöringsställen i BT
-längre placeringar bör eftersträvas

BT

Bör inte 
innehålla fler 

än 4 
tjänstgöring

ställen

Minst 3 
mån akut 
sjukvård

Minst 3 
mån 

primärvård



Minst 3 månader inom akut 
sjukvård
Tjänstgöring vid en eller flera vårdenheter som ger BT-läkaren 
möjlighet att handlägga vanliga akuta sjukdomstillstånd.



Individuellt 
utbildningsprogram

1 Kan omfatta BT, 
övriga ST eller båda 
delarna

2
Om det omfattar både BT 

och ST i övrigt ska 
inledande delen sikta mot 

kompetenskraven i BT.

3 Följas upp 
regelbundet och vid 
behov revideras.



Handledare i BT

Handledare
• Ska finnas en på varje 

tjänstgöringsdel och en av dem 
ska vara huvudansvarig 
handledare. 

• Ska vara specialist eller ST-
läkare och ha genomgått 
handledarutbildning.

Huvudansvarig handledare 
• Ska följa BT-läkarens 

kompetensutveckling under 
hela BT och samråda med de 
andra handledarna.



Bedömning av BTläkarens kompetens

Bedömningarna ska syfta till att BT-läkarens tjänstgöring och utbildning kan anpassas 
utifrån vad hen behöver för att uppfylla kompetenskraven.

Kontinuerliga bedömningar av 
handledare på 

tjänstgöringsstället

Sammantagen bedömning för 
varje placering av handledare 

på tjänstgöringsstället

Slutlig bedömning inför 
ansökan av extern bedömare 

och huvudansvarig handledare



Bedömningarna Be
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Dokumenteras

Bör göras med etablerade 
metoder

Huvudansvarig handledare 
ska ta del av de andra 

handledarnas bedömningar.



Extern bedömning D
en

 e
xt
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na
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ed

öm
ar

en

Specialist

Kompetens inom metoder 
för att bedöma kompetens

Ska inte ha tjänstgjort 
samtidigt som BT-läkaren 

vid samma vårdenhet



Tillgodoräknande och 
erkännande
Tjänstgöring före leg.
Tjänstgöring under handledning efter examen men före leg. får 
tillgodoräknas mot
• tjänstgöringstid i ST/BT (max 6 månader),
• obligatoriska placeringar i BT.



INTYG

3 blanketter 
för intygande 

i BT

Intyg om 
delmål (ett för 
varje delmål)

Intyg om 
fullgjord BT

Intyg om 
uppnådd BT-
kompetens



Så socialstyrelsen tänker om intyg i BT

• Intyg per delmål

• Handledare intygar, redogör för aktiviteter och hur 
kompetensbedömning gått till.

• Intygar kompetens

• Huvudansvarig handledare och extern bedömare

• Intygar tjänstgöring och placeringar

• Huvudansvarig verksamhetschef eller motsvarande



BT-piloten i Region Östergötland



Förarbetet sedan 
2018

Arbetsgrupp som består av :
ST-AT-internationella läkare –
primärvård  - akutsjukvård – central HR 
– facket – universitet

- remissvar
- pilotprojekt
- kontinuerlig arbete/bevakning    SKR
- förberedelser i organisationen



BT-piloten 

Introduktion      1mån Akutplacering    3mån Primärvårdsplacering 
3mån Psykiatri            2mån

Slutexamen



Medverkande 
verksamheter
Akut sjukvård: Medicinska 
specialistkliniken på Motala lasarett

Psykiatri: Psykiatri- och 
habiliteringsenheten, NSV

Primärvården: Lyckorna VC, Brinken 
VC, Vadstena VC, Mjölby VC



Piloterna
• 6 deltagare
• Varav 3 behövt extra 

undervisning i svenska 
språket
• Alla utbildade i Europa
• 4 hade tidigare klinisk 

erfarenhet
• 1 har doktorerat i Sverige
• Alla har deltagit i 

introduktionskursen
• Piloterna startade på olika 

verksamheter 



Utvärdering

• Rekrytering: I piloten utfördes 
rekryteringen av övergripande 
studierektor i RÖ, studierektor av 
utlandsutbildade läkare samt erfaren 
HR-konsult. Intervjuer fördes på plats 
och via skype. Det tillämpades 
kompetensbaserad intervju med 
prövning i medicinska kunskaper samt 
”handledbarhet.

• Bedömning: framgångsrikt 
men tidskrävande och önskvärt 
att använda sig av 
kompetensbaserad rekrytering 
framöver.



Anställning

• Alla BT-läkarna anställdes på 
International Office, ST-kansliet 

• Verksamhetschef Martin Schilling 

• Sara Kinert som BT-studierektor. 

• International Office har även bidragit 
med administrativt stöd 

• Även lokala administratörer på 
placeringar har behövts för att få allt 
på plats.

• Bedömning: Det bör absolut finnas 
en kopplad administratör till de 
bastjänstgörande läkarna då det är 
av yttersta vikt att alla administration 
och organisation runt placeringar 
fungerar utan hinder, då 
placeringarna är korta och 
mottagande kliniker måste erbjudas 
stöd för att kunna koncentrera sig på 
att utbilda och bedöma läkarna 
under en begränsad tid.



Introduktionsutbildningen
• Programmet för BT-läkarna sattes 

ihop utefter det då förväntade 
innehållet och de resurser som fanns 
till förfogande. Väsentliga delar av 
programmet innehöll introduktion 
till svensk sjukvård.

• Plus kurser som förväntades i den 
nya målbeskrivningen som tex 
juridik, försäkringsmedicin.

Bedömning
• Introduktionsutbildningen utvärderades 

med genomgående högt betyg. Man 
bedömde innehållet som relevant och 
av hög kvalitet. BT-läkarna har fortsatt 
att påpeka nyttan av utbildningen även 
sedan de kommit ut på kliniska 
placeringar.

• Vad som dock uppmärksammats är 
behovet av mer praktiska övningar i 
Cosmic och att 1dags utbildning i detta 
ej räckte för de som inte varit i kontakt 
med programmet tidigare.

• Sedan introduktionsutbildningen 
genomförts har också mer information 
kommit om vad som måste erbjudas för 
att uppfylla BT-målen vilket innebär en 
del förändringar i ett nytt program.



Kliniska placeringar

• BT-piloterna har placerats ut enligt ett schema så att 2 börjat på 
primärvården, 2 på medicinkliniken och 2 på psykiatrin. 

• Alla byter placering på samma datum. 

• Alla deltagande verksamheter hade egna uppstartmöten som 
leddes av studierektorn. Där förklarades bakgrund, upplägg och de 
förutsättningarna för BT-piloten. 

• Verksamheterna har blivit ombedda att även se detta som sin egen 
pilot och vara uppmärksamma på interna förlopp.



Handledning

Läkarutbildning/ karriären förutsätter en 
god handledning. BT är inget undantag 
utan tvärtom I BT ställs det höga krav på 
god och kontinuerlig handledning under 
en kort tid. Dessutom föreslår man att 
även ST-läkare kan vara handledare till 
BT-läkare. 





Handledning

Utmaning

• De utlandsutbildade BT-läkarna 
saknar ofta erfarenhet av den 
svenska ”handledningsmodellen” 
vilket innebär utmaningar för både 
handledare och BT-läkaren själv. 

Lösningsförslag

• På medicinska specialistkliniken i 
Motala utfördes en intern fördjupad 
handledarutbildning inför BT-
piloten.

• Handledarutbildning för alla läkare i 
Östergötland reviderades 



Handledning primärvården

Piloternas utvärdering

• Primärvården har fått höga betyg 
för sin handledning, där har erfarna 
specialister varit handledare åt BT-
läkarna och det har avsatts tider för 
handledning.

Handledarnas utvärdering

• Primärvården upplever så långt att 
BT-läkarna är tidskrävande och att 
man inte kan förvänta sig så mycket 
produktion. Dock positivt 
överraskande av deltagande BT-
läkare och deras 
utvecklingsmöjligheter.



Handledning akut sjukvård

Piloternas utvärdering

• BT-läkarna är nöjda med ST-läkare 
som handledare.

• Det har även varit svårt ibland att 
hitta tiden för handledning.

Handledarnas utvärdering
• På medicinkliniken har vi valt att 

använda ST-läkare som handledare men 
ger schematekniska utmaningar och 
kan vara svårt med kontinuitet då ST-
läkare randar sig ofta.

• ST-läkare tycker att själva 
handledningen har fungerat bra. Man 
har dock kommit fram till att det är 
svårt att handleda på 
akutmottagningen på grund av den 
stressiga arbetsmiljön. Speciellt om BT-
läkaren är oerfaren och saknar rutiner. 

• Läkargruppen har på kollegium 
påpekat en snabbare utvecklingskurva 
än vad de sett hos tidigare kollegor 
som anställts direkt från utlandet.



Handledning psykiatri

Piloternas utvärdering

• Piloterna uppskattade att det fanns 
tid avsatt för handledning.

• Att handledarna (överläkare) var 
erfarna och introducerade till den 
svenska psykiatrin på ett bra sätt.

• Att språkkunskaper 

Handledarnas utvärdering

• Svårt att bedöma och sätta upp mål 
utan en målbeskrivning

• Man har tydligt uttryckt att goda 
kunskaper i det svenska språket är 
en förutsättning för att kunna 
tillgodogöra sig en placering inom 
psykiatrin.



Bedömningar

1.Bedömningsschema enligt förutredningen 
2. täta bedömningar för att kunna fånga upp 
styrkor och svagheter hos individen. 
3. bedömningsmallar som redan finns för ST-
läkare. 
4.Vi har skapat mallar för dokumentation av 
resultat och planering som handledare och BT kan 
använda sig av och filer där de ska sparas.



Utvärdering av bedömning

Primärvården

• Inom primärvården har såväl 
bedömningar som dokumentation 
fungerat väl och de har inte upplevt 
några hinder i modellen.

Akut sjukvård

• Inom medicinska specialistkliniken 
har bedömningar utförts enligt plan 
och veckodokumentationer har 
utförts av handledare. Men 
beträffande BT-läkarens krav på att 
dokumentera och scanna dokument 
har det varit med individuell 
framgång.



Utvärdering bedömningar

Psykiatrin

• Även i psykiatrin har man utfört 
bedömningar, här vill man dock även 
införa kollegium för BT-läkare vilket 
inte blivit av ännu. 
Dokumentationen har varit 
individuell framgångsrik även här.



Sammanfattning bedömningar

• Sammanfattningsvis ser det ut som modellen är genomförbar men 
kraven på dokumentation måste stärkas. 

• Det finns olika traditioner på olika kliniker hur man jobbat med 
bedömningar tidigare och här har studierektorn en viktig roll att se 
till att det arbetas likvärdigt och att rutiner skapas på respektive 
klinik.

• Digitala stöd som utbildningsportfölj skulle underlätta för likvärdig 
dokumentation.



Slutexamen
• 4-5 standardiserade fall 

per placering i form av 
simulering och CBD som 
tilllottas till BT-läkarna
• Examen genom 2-3 

studierektorer/erfarna 
specialister per fall på 
klinisk träningscentrum
• Kompletterande frågor 

vid behov



Sedan hände 
något….



BT-piloten-
så blev det….

Introduktion      
1mån

Placering 1  2-
3mån

Placering 2 2-
3mån Covidplacering

Slutexamen fick strykas



Slututvärdering i 8 punkter

• Språkkunskaper A och O

• Första placeringen generellt den mest resurskrävande, sannolikt 3 
mån för kort

• Introduktion bedömdes av mottagande kliniker som relativt kort ffa
av första placeringen

• Tydlig struktur för kompetensvärdering och handledning 
nödvändig, svårt utan adekvata mallar och färdig målbeskrivning



Slututvärdering i 8 punkter

• Oförutsedd inflation på kompetensmål (från 12 till 17)

• Inlärningskurva brantare än vid andra introduktionsutbildningar

• BT ytterst uppskattad resurs under pandemiarbetet

• Samtliga BT-läkare har fått erbjuden ST



Fortsatta förberedelser i Region Östergötland

• BT-organisation som del av ST-organisation

• Samverkansformer med AT 

• Samordning av kunskapsprogression BT-kompetensmål mot a och b-delmålen

• Slutexamination BT/kvalitetskontroll

• Revision av handledarutbildningar enligt nya regelverket

• Information ST-studierektorer och verksamhetschefer



Vad är fortfarande 
oklart?

Slutlig målbeskrivning och tolkning

Övergångsregler

Tillgodoräknande av tidigare 
tjänstgöring inklusive AT

Övergång i anställningsformer BT till 
ST

Vetenskapligt arbete ST i SOSF 
2020:X

Vem intygar uppnått kompetens för 
ST i SOSF 2020:X?



Delmålen BT-översikt



Delmålen BT-översikt




