
Workshop om bastjänstgöring - BT 
 
 

1) Farhågor/framtida utmalningar 
 

När AT så småningom kommer att avslutas och AT-läkarna/AT-organisationen ska fasas ut ur 
verksamheten på ett sjukhus – är sjukhusorganisationen då förberedd på det? Har man 
börjat planera för denna omställning och i så fall hur?  
 
Det finns risk för diskriminering av BT-läkare. Kommer arbetsgivaren att välja bort alla som 
behöver göra en BT eller har gjort en fristående BT och bara välja personer som gjort AT, är 
legitimerade, och som kan gå direkt in på ST?  
 
Den som har erhållit legitimation vid examen ska göra BT, detta är i nuläget alla som har 
gjort sin utbildning utomlands. Det tar mer tid att göra BT+ST och varje involverad klinik 
behöver göra ett eget upplägg, vilket kan komma att kosta mer, ta mer tid och resurser i 
anspråk, och kanske resultera i mindre produktion. Vad har ni för funderingar kring detta? 
 
 

2) Bristen på BT-platser och risken för en ny flaskhals 
 
Redan när BT introducerades i juli 2021 var det ett stort underskott på platser och det finns 
risk att en ny flaskhals, likt den för AT, kommer att uppstå? Vad kan vi göra för att motverka 
det – lokalt, regionalt och nationellt? 
 
 
 

3) Så här kan resonemanget se ut från arbetsgivarens sida på ett sjukhus med AT-
läkare som utgör en stor del av vårdproduktionen 
 

Var ska BT-läkarna ha sin placering i kliniken? På många sjukhus kan det bli (blir det) 
konkurrens med AT-läkarna om platserna ute i kliniken. AT-läkarna har ofta egna 
schemarader men som det ser ut nu kan BT-läkarna inte producera på samma sätt som AT. 
Sjukhusen vill därför inte växla in schemarader för AT till BT – man hävdar att det blir sämre 
produktion för att BT-läkarna behöver mer stöd och handledning.  
 
BT-läkarna får i stället gå utöver i schemat. Detta medför att det blir fler individer på samma 
arbetsplats, t ex akuten eller en medicinavdelning, som ska samsas i samma lokaler, dela på 
datorer, skrivbordsplatser, samt handledare i den kliniska vardagen. Dessutom ska alla 
studenter få plats och hinna bli handledda som även kan vara placerade på samma ställe.  
 
 
 


