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Såhär tänkte jag om BT

• Det kommer aldrig gå att ersätta AT?

• Hur lite behöver man kunna för att titulera sig leg läkare i Sverige?

• Hur skall man kunna förstå författningen kring BT?

• Intyg hit och dit….?

• Varför gör alla regioner så olika?

• Tänk om man kan verka för att aldrig införa BT?
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Såhär tänker jag nu

Det kommer aldrig gå att ersätta AT?

BT ersätter inte AT! BT är något helt nytt (nya ST) och ett helt nytt grepp kring läkarutbildningen i Sverige.

Hur lite behöver man kunna för att titulera sig leg läkare i Sverige?

Läkarutbildningen i Sverige är nu 6 år. Utbildningen i sig är legitimationsgrundande.

Hur skall man kunna förstå författningen kring BT?

Det är det man har studierektorer till!
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Såhär tänker jag nu

Intyg hit och dit….?

Det är det man har studierektorer till!

Varför gör alla regioner så olika?

Helt ärligt- det har jag ännu inte förstått varför???? 

Tänk om man kan verka för att aldrig införa BT?

Tänk om jag fortfarande tvingades använda pappersjournalen… Vissa saker måste man bara förhålla sig till.
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Ny utbildningsstruktur för läkare

Ny läkarutbildning och förändrad specialiseringstjänstgöring (ST)

• Hösten 2021 startade en ny legitimationsgrundande läkarutbildning -> examen 2027

• 1 juli 2021 trädde nytt regelverk för läkares ST i kraft
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Det nya regelverket gäller därmed initialt för utlandsutbildade läkare

 som har svensk legitimation och specialiserar sig i Sverige

 som inte har gjort svensk AT

 som påbörjar sin svenska specialisering efter 1 juli 2021

Vilken standard 
håller eg just den
läkarutbildningen 

min sökande 
genomfört?
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Bastjänstgöringen (BT) = Nya ST

• Bastjänstgöringen sker efter legitimation, som en inledning på 
specialiseringen. 

• Klinisk tjänstgöring under handledning, med fokus på färdighetsträning
• Minimitid 6 månader, i normalfallet 12 månader. Mer målstyrt än AT och med 

vissa möjligheter till tillgodoräknanden

• Obligatoriska placeringar i primärvård och akut sjukvård. 

• Region Kalmar län: obligatorisk placering i psykiatri

• Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring
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Vilka ska göra BT?

• Läkare som inte har gjort svensk AT, och inte har påbörjat en ST före den 1 juli 2021. 

• Legitimerade läkare från andra länder inom EU/EES som flyttar till Sverige utan att vara färdiga 
specialister

• Läkare från länder utanför EU/EES som får svensk legitimation efter kunskapsprov och praktisk 
tjänstgöring 

Läkarutbildning och 
legitimation från annat land BT ST 2021

Svensk legitimation
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Tjänstgöringsupplägg

• Tre placeringar - längre sammanhängande placeringar för att bedöma kompetens

• BT-läkaren börjar med placering i den förvaltning där anställningen ligger

placering placering placering 

BT- tjänstgöring Introduktion Primärvård AKUT 
sjukvård

Psykiatri

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Förankras ytterligare på sjukvårdsledningenInbördes upplägg varier
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Obligatoriska funktioner under BT

 BT chef: Har arbetsmiljöansvaret och chefsansvaret för BT-läkaren under hela BT-
tjänstgöringen.  Ej krav på att BT-chef är läkare

 Huvudhandledare för BT-läkare

 BT-handledare  

NYTT
NYTT
NYTT
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Huvudhandledare under BT
• Är läkare med specialistkompetens eller ST-läkare (precis i slutet av ST) inom den specialitet där BT-läkaren är 

anställd. Genomgår handledarutbildning och deltar i fortbildningsmoment som handledare under ledning av 
studierektorsorganisationen.

• Delar med BT-läkaren ansvar för fungerande handledningsrelation.

• Upprättar tillsammans med BT-läkare individuellt utbildningsprogram samt följer upp, utvärderar och intygar 
inhämtad kompetens. Visst stöd från BT-studierektorn vb.

• Planerar och genomför strukturerad handledning och kompetensbedömning med BT-läkaren. 

• Tillsammans med BT-läkaren ansvara för klinisk utvärdering med hjälp av etablerade utvärderingsinstrument. 

• Samråder med verksamhetschef och studierektor vid eventuella problem i BT-läkarens kompetensutveckling eller 
förhållningssätt.

• Ansvarar för att bedöma om BT-läkaren uppnått målbeskrivningars krav i alla delar inför ansökan om BT-kompetens.

• Utfärdar intyg vid BT-läkarens ansökan om BT-kompetens.
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BT-handledare
Handledaren för BT-läkaren ska

- vara legitimerad läkare

- ha ett bevis om specialistkompetens eller vara ST-läkare

- ha genomgått handledarutbildning.

BT-läkarens handledare ska bedöma BT-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i 
målbeskrivningen för bastjänstgöring och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningarna ska 
dokumenteras.

För varje tjänstgöringsperiod ska handledaren göra en sammantagen bedömning av BT-läkarens kompetens 
med utgångspunkt i målbeskrivningen för bastjänstgöringen och det individuella utbildningsprogrammet. 
Bedömningen ska dokumenteras i BT-läkarens portfolio och stämmas av med BT-läkarens huvudhandledare.
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Obligatoriska funktioner under BT

Extern bedömare: 

• Gör tillsammans med huvudhandledare slutlig bedömning om BT-läkaren 
uppfyller alla målbeskrivningar. 

• Ska ej ha koppling till BT-läkaren. Bedömning sker efter metoder som är 
erkända och validerade. 

• Granskar och godkänner BT-läkarens portfolio
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Process

Klinisk tjänstgöring
Akut sjukvård
Psykiatri
Primärvård

Extern bedömning 
inför ansökan

Studierektorsgruppen
Huvudhandledare

Ansökan om BT-intyg

Till socialstyrelsen

Beslut om fortsatt ST

verksamhetschef

Fortsatt ST-
tjänstgöring
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BT- var står vi nu?

Region K län har valt att inte ha en central organisation kring 
BT. Varje förvaltning för sig. Dock med ett centralt reglerat 
antal BT-block.

3 BT-läkare börjar 1 september (HSF-DC, PF-BUP, PVF)

Övergripande studierektor (jag), ansvarar för att bilda en 
arbetsgrupp och ta organisationen vidare.

PILOT-BT
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BT- var står vi nu?

• Informationskampanj (det vi gjort här idag)
• Utlyser en BT-studierektorstjänst (25% centralt på HR, 

initialt)
• Arbetsgrupp för att ta processen vidare och ffa möta bulken 

efter 2027. Fokus att hitta en balans mellan kvantitet och 
kvalitet. Logistiken…

• Budget finns för 6 block 2023 och 9 block 2024

Kvalité måste 
prioriteras 
före kvantitet!
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Mitt mål

• Få respekt för att BT är här för att stanna.

• Få respekt för att vi bygger en hållbar organisation

• Vädjan: Skapa inga egna lösningar
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Ny utbildningsstruktur

• Den nya läkarutbildningen är 6-årig och legitimationsgrundande, som i de 
flesta andra länder i Europa

• Allmäntjänstgöringen (AT) som idag ligger till grund för legitimation efter 
svensk utbildning fasas därmed ut på sikt

• I den nya ST-föreskriften ingår istället en bastjänstgöring (BT), med syftet att 
alla läkare som specialiserar sig i Sverige ska få en god introduktion under 
handledning

• Minimitiden för ST, inklusive BT, förlängs därmed från 5 till 5,5 år
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Lång övergångsperiod med tidigare regelverk

Den tidigare ST-föreskriften (2015) gäller fortsatt och tillsvidare för de läkare:

• som påbörjat sin ST före 1 juli 2021 eller

• som har gjort eller kommer att göra AT för att få legitimation
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Vilka går på det äldre regelverket?

• De som läser den nuvarande läkarutbildningen på 11 terminer behöver fortfarande göra AT för att få 
legitimation 

• De som gjort eller kommer att göra AT kan fortfarande specialisera sig enligt nuvarande regelverk 
(ST 2015)

• De som påbörjat en ST före 1 juli 2021 kan fortfarande slutföra sin specialisering enligt nuvarande 
regelverk (ST 2015)  (Anm ST 2008 utgår 31/3)

• Även de läkare som omfattas av övergångsregler och kan gå på ST 2015 får naturligtvis 
specialisera sig enligt de nya reglerna. 
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Handledning under BT

Huvudansvarig handledare under BT är läkare på den klinik där BT-läkaren planeras att genomföra 
specialisttjänstgöring, vilket bör vara samma person som är tänkt huvudhandledare under ST. Huvudhandledaren är 
specialist eller i slutet av ST och beräknas kunna vara färdig specialist när BT-läkaren är färdig med BT. Huvudansvarig 
verksamhetschef ansvarar för att utse huvudansvarig handledare under BT. Detta innebär att huvudansvarig handledare 
under BT kan vara på ett tjänstgöringsställe där BT-läkaren ej genomför tjänstgöring under BT. 

På respektive del av BT utses handledare som tjänstgör vid den kliniken (medicin, psykiatri, primärvård). Handledare 
för BT-läkaren under placeringar i BT-programmet kan vara specialistläkare eller ST-läkare och genomgå eller ha genomgått 
handledarutbildning. 

BT-studierektor ansvarar för att tillhandahålla relevant handledarutbildning för såväl huvudansvarig handledare samt 
övriga handledare och att leda dessa i ett lärande nätverk så att handledaruppdraget kan utföras med god kvalitet. 

Under BT-programmet omsätts målbeskrivningen för BT-målen i en individuell utbildningsplan. Det ställer särskilda krav 
på handledningen att bedöma och dokumentera kompetensinhämtning under de olika tidsbegränsade 
tjänstgöringsavsnitten. Tid för handledningssamtal ska ske regelbundet och planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema. 
Under BT-programmets alla delar är riktmärke är 1 timmes handledning per vecka vilket inkluderar avstämning mot 
individuellt utbildningsprogram och bedömning av kompetensinhämtning
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