
 

 

 

 

 
  

 
 

   

Västra Götalandsregionen 

2021-12-06 

BT-guiden i VGR 
BT-guiden i VGR är en samling dokument som berör utformandet och 
arbetet med bastjänstgöring i VGR. 

BT-guiden är fortfarande under uppbyggnad. Ändringar kommer att göras i 
innehållet och fler dokument kan tillkomma. 

Har du frågor om BT i VGR kontakta bt.vgr@vgregion.se 

mailto:bt.vgr@vgregion.se
mailto:bt.vgr@vgregion.se


 

 

 

 

 

 
  

 

      
 

   
 

  
 

 
 

 
  

 

  

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-10-26 

Integrerad bastjänstgöring (BT) 
Integrerad BT är en ST enligt HSLF-FS 2021:8. 

Upplägget är samma som för ST enligt de gamla förordningarna – dvs tanken är 
att man anställer en ST-läkare som ska göra ST enligt HSLF-FS 2021:8 och där 
BT och BT målen ingår som en inledande del, ska uppnås under de 2 första åren 
av ST. 

ST-läkaren skall ha en huvudhandledaren (HH) och en individuell utbildningsplan 
(IUP) se HSLF-FS 2021:8. De 18 delmålen för BT ska vara uppnådda inom de 2 
första åren av ST (5,5 år) Tillgodoräknanden kan göras om ST/BT-läkaren har 
uppnått del av delmål eller hela delmål samt har korrekt dokumentation såsom 
progressionsbedömningar samt att kraven på handledning är uppfyllda. BT kan 
med tillgodoräknanden aldrig bli kortare än 6 mån, normtiden för BT är 12 mån. 

För att uppnå BT-kompetens finns krav på minst 6 månader tjänstgöring med 
korrekt handledning samt dokumentation på progression. 3 månader tjänstgöring 
inom primärvården samt 3 mån inom akut sjukvård. 

BT bevis sökes hos Socialstyrelsen i enlighet med rådande regelverk. 
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Ta tidigt kontakt med lokal BT-organisation för att lägga upp en bra plan samt 
skapa förutsättningar för placeringar och utbildningsprogram. Involvera tidigt 
aktuell samverkanspart inom primärvården/slutenvården beroende på var den 
integrerade BTn finns, eventuellt tillsammans med lokal BT organisation 
beroende på lokala rutiner. 

Integrerad bastjänstgöring (BT) | 2021-10-26 



 

 

 

 

 

 
 

  
  

 
 

  
 

    
  

  

   
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-09-06 

Progressionsbedömning inom 
BT 
En betydande förändring mellan AT och BT är att inom BT saknas 
motsvarigheten till AT-tentamen. Det ställer högre krav på 
vårdgivaren och handledaren att med regelbundna 
progressionsbedömningar skapa underlag till den externa bedömaren 
så att denna tillsammans med huvudhandledaren kan intyga 
uppnådd BT-kompetens till Socialstyrelsen. 

Syftet med regelbundna formativa bedömningar är att potentiera lärande genom 
återkoppling och vägledning samt att stödja reflektion och självstyrt lärande. 
Strukturerade hjälpmedel underlättar en kvalificerad bedömning. 

För att bedömningen ska kunna ske på ett transparent och reproducerbart sätt 
behövs tydliga riktlinjer, både avseende metodik och antal. I detta dokument har 
vi sammanställt riktlinjer för BT-läkares progressionsbedömning inom VGR. 

Huvudhandledaren ansvarar för den övergripande progressionsbedömningen och 
förväntas delta i BT-kollegium som sker efter 3 respektive 9 månader under BT. 
BT-kollegium hålls av BT-studierektor inom respektive förvaltning. Inför dessa 
kollegier ska huvudhandledaren inhämta återkoppling från lokala handledare inom 
de verksamheter där BT-läkaren varit placerad. 

Inom respektive placering förväntas BT-
läkare genomgå följande bedömningar 
Akut sjukvård 
Initial mini-CEX för bedömning av BT-läkarens grundförutsättningar, denna 
bedömning bör genomföras under de två första veckorna. Fokusera på att ge BT-
läkaren tips framåt och vad denna kan förbättra. 

Journalgranskning med hjälp av Case Based Discussion, CBD, förslagsvis 
halvvägs in i placeringen. Journaltexten är ett viktigt kommunikationsredskap. 
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Här kan BT-läkarens förmåga att sammanfatta patientens anamnes, tydliggöra 
viktiga statusfynd samt göra en tydlig klinisk bedömning granskas i skrift. 

I slutet av placeringen ny mini-CEX för bedömning avseende progression under 
placeringen. 

Vid detekterade problemområden ska kontakt tas med huvudhandledare för 
avstämning och eventuell justering av utbildningsplan. 

Psykiatri 
Den psykiatriska konsultationen erbjuder en god möjlighet till en fördjupning i 
samtalsmetodik. Utifrån att BT-läkaren inte genomgått sin grundutbildning i det 
svenska sjukvårdssystemet blir det fördjupade samtalet en möjlighet att få en 
bättre överblick avseende språkkunskaper och patientcentrerad samtalsmetodik. 

Svenska psykiatriska föreningens medsittningsmall har en tydlig struktur och 
erbjuder ett gott stöd i bedömningen.  Denna mall skall användas vid två tillfällen 
under placeringen. I mån om tid kan journalgranskning genomföras medhjälp av 
CBD. 

Vid detekterade problemområden ska kontakt tas med huvudhandledare för 
avstämning och eventuell justering av utbildningsplan. 

Primärvård 
början av placeringen bör handledaren arbeta nära BT-läkaren för att kunna ge 
instruktioner och handledning i anslutning till varje patient.  Frekventa 
medsittningar planeras in för att kunna bedöma BT-läkarens individuella 
kompetens och grad av självständighet.  

Bedömningsmallar skall användas vid minst 3 tillfällen, lämpligen vid start, i 
mitten och i slutet av tjänstgöringen. 

I första hand rekommenderar vi Konsultationsmallen (ur Verktygslåda 
handledning ST allmänmedicin, ”verktygsladaSTA”). Viktigt att använda sig av 
möjligheten till förtydligande kommentarer för att ge BT-läkaren användbar 
feedback. Videoinspelade patientkonsultationer med efterföljande feedback är ett 
effektivt alternativ till medsittning. 

Andra bedömningsmetoder såsom Mini-CEX och CBD kan också vara aktuella 
beroende på bedömningssituation. Använd då med fördel de nya BT-mallarna 
istället för verktygslådans modifierade mallar (Kliniska färdigheter resp 
Fallbaserad diskussion). På sikt kommer även primärvårdens bedömningsmallar 
att få nya bedömningsskalor i enlighet med dessa. 

Progressionsbedömning inom BT | 2021-09-14 
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Vid detekterade problemområden ska kontakt tas med huvudhandledare för 
avstämning och eventuell justering av utbildningsplan. 

Slutligen 
Som enskild kollega och handledare kan du uppmärksamma och bedöma delar av 
BT-läkarens kompetens. För att få en så komplett helhetsbild som möjligt behöver 
vi samverka. 

Lokal BT-handledare, huvudhandledare samt BT-studierektor är alla viktiga 
aktörer för denna helhetsbild. Känner du dig osäker kring bedömningsmetoder, 
BT-läkarens kompetens eller har övriga funderingar kring BT-processen, kontakta 
gärna BT-studierektorn inom din förvaltning. 

Sayeh Sattar, Christina Vestlund 

Progressionsbedömning inom BT | 2021-09-14 



 

 

 

 

 

 
 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-09-09 

Översikt – handledning och 
bedömning av BT 

• Huvudhandledarens uppgifter:
Månatlig handledning  under övriga placeringar.
Handledaravstämning  vid överlämning  mellan kliniska placeringar.

• Handledarens uppgifter:

Varje månad Handledning varje/varannan vecka.
Handledaravstämning med  huvudhandledaren  vid  överlämning mellan  kliniska
placeringar.

•

•
Månad 3  

Huvudhandledarens uppgifter: 
BT-kollegium
Handledarens uppgifter:
BT-kollegium - närvara vid behov

• Huvudhandledarens uppgifter:
BT-kollegium

• Handledarens uppgifter:
Månad 9 BT-kollegium - närvara vid  behov

• Slutbedömning:
BT-studierektor, huvudhandledare och extern examinator

Månad 12 

 



 

 

 

 

 

 
 

  
  

  
   

 

   

  
  

 

  
  

   
  
  
  
  

  
  

   
 

 
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-09-21 

Lärportalen -
utbildningsprogram för BT-
läkare i VGR 2021 
Vi kommer använda oss av Lärportalen för delar av administrationen 
kring exempelvis utbildningar för våra BT-läkare. Framöver kan 
användandet av Lärportalen för BT komma att utökas med fler 
funktioner. 

Nedanstående visar vad Lärportalen kommer användas till i nuläget 

• Kontaktuppgifter 
o Till dem som jobbar med utbildningsprogrammet samt 

praktisk information om Campus Nya Varvet; 
vägbeskrivning, buss, parkering, övernattning och så 
vidare. 

• Beskrivning av utbildningen 
o Innehåll, upplägg, genomförande med mera 

• Schema utbildningsprogram (när, var, hur, vem) 
• Socialstyrelsens målbeskrivning för BT/ST 2021 
• Deltagarlista med kontaktuppgifter 
• Aktuellt 

o Information om aktuellt utbildningstillfälle eller annan 
information som behöver synas och framgå tydligt 

• Diskussionsforum 
o Här kan deltagarna dela länkar, tips, frågor osv med 

varandra. 
• Webex möteslänk 

o Här finns länken för att kunna delta i de nätbaserade 
utbildningstillfällena (samma för samtliga tillfällen). 

• Utbildningsinnehåll 
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o Varje tema har en egen mapp innehållande kort 
beskrivning av innehåll, PowerPoint, länkar till viktiga 
webbsidor, blanketter med mera 

o Länkar till obligatoriska webbutbildningar 
(Försäkringsmedicin, STRAMA) 

• Godkännande 
o Närvaro/deltagande checkas av för varje deltagare 

under/efter varje utbildningstillfälle. 

Lärportalen - utbildningsprogram för BT-läkare i VGR 2021 | 2021-09-21 



 

 

 

 

 

 
 Delmål bastjänstgöring Kurs/utbildning  Akut  Psykiatri  Allmänmedicin 

 planerad   sjukvård 

   BT1 – sjukdomstillstånd akut/icke akut  Intro: HLR, simulering  X  X  X 

BT2  - psykiatri  LPT, vårdintyg o  X  X  X 
 suicidbedömning 

BT3  –  lagar o författningar    Hälso- o sjukvårdsjuridik  X  X  X 

BT4  –  styrning o org   Intro  X  X  X 

BT5  - vårddokumentation   Intro  X  X  X 

BT6  –  systematiskt kvalitetsarbete   Patientsäkerhet/MedControl    

BT7  –  vetenskapligt förhållningssät  t   X  X  X 

BT8  - etik   Etik heldag  X  X  X 

BT9  - bemötande   Intro + workshop  X  X  X 

BT10 –  leda o samarbeta   Intro: simulering  X  X  X 

BT11 –  presentera, förklara o  instr  uera   X  X  X 

BT12 –  barn o ungdomar   Barns rätt, orosanmälan   X   X 

BT13 –  vårdhygien o smittskydd   Webutb  X  X  X 

BT14 –  hälsofrämjande insatser     X  X 

BT15 - läkemedelsbehandling  Webutb  antibiotika +   X  X  X 
föreläsn lm  

BT16 –  försäkringsmedicinska inty  g  Webutb + FK-medicin   X  X  X 
heldag  

BT17 –  behov av palliativ vård  Palliativ medicin   X   ev 

BT18 –  dödsbevis o dödsorsaksinty  g  Dödsorsaksintyg  X   ev 

  Intro = utbildning under den gemensamma introduktionsveckan. 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-10-04 

Matris utbildningsaktiviteter BT-
delmål 

Christina Vestlund 211004 



 

 

 

 

 

 
 Datum  Tema  Plats 

 8 november Lokal introduktion på arbetsplatsen, heldag   På lokal arbetsplats  

 9 november Bemötande och patientsamtal  Campus Nya Varvet  

 10 november Patientsäkerhet  Campus Nya Varvet  

 11 november HLR och simulering  Sjukhusen (reg. grupper)  

 12 november  Simulering Sjukhusen (reg. grupper)  

 1 december   Konsultationskunskap - workshop bemötande  Campus Nya Varvet  

 10 december Läkemedel  Webex  

 18 januari  LPT och vårdintyg Campus Nya Varvet  

4 februari   Dödsbevis och dödsorsaksintyg Webex  

24 februari   Etikseminarium med handledarledda 
 diskussionsgrupper 

Campus Nya Varvet  

 17 mars  Försäkringsmedicin Campus Nya Varvet  

 7 april  Palliativ medicin Webex  

 28 april   Barns rättigheter - barn som far illa, 
orosanmälan  

Campus Nya Varvet  

 19 maj   Hälso- och sjukvårdsjuridik Webex  

 9 september  "Behovsstyrt innehåll" Webex  

 6 oktober  "Behovsstyrt innehåll" Campus nya varvet  

 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-10-11 

BT PLUS Utbildningsprogram 
2021 



 

 

 

 

 

 
 

 

   

  
  

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av BT-guiden i VGR 

Västra Götalandsregionen 

2021-09-06 

Arbetsbeskrivning för 
handledning av BT-läkare 
Huvudhandledare 
Ska: 

• I första hand vara specialistläkare, genomgått adekvat 
handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad 
erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet. 

• Under den placering BT-läkaren är på den egna kliniken stödja 
samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända 
och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat 
dokument om progressionsbedömning. 

• Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller 
närvaro skyndsamt rapportera detta till studierektor respektive 
BT-chef. 

• Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om 
delmål i bastjänstgöringen samt intyg om uppnådd baskompetens. 

• Månatlig handledning med BT-läkaren under övriga placeringar 
för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att 
nå målen och i sådant fall justera den individuella 
utbildningsplanen i samråd med BT-studierektor och lokala 
handledare. 

• Delta i BT-kollegium tillsammans med studierektor månad 3 
samt 9 under BT-tjänstgöringen. 

• Delta i handledaravstämning med syfte att tillsammans med 
övriga handledare bedöma BT-läkarens progression och 
kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker 
vid överlämning mellan kliniska placeringar. 
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Handledare 
Ska: 

• Vara specialistläkare eller handledarkompetent ST-läkare, 
genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två 
års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet. 

• Arbeta på samma enhet som sin BT-läkare och med tillräcklig 
närvaro för att följa och bedöma BT-läkarens utveckling. 

• Stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand 
kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat 
dokument om progressionsbedömning. 

• Ansvara för inhämtning av kollegors bedömning avseende BT-
läkarens progression. 

• Handledning med BT-läkaren varje/varannan vecka under 
placeringen för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka 
svårigheter att nå målen. 

• Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller 
närvaro skyndsamt rapportera detta till huvudhandledare. 

• Deltaga i handledaravstämning för att tillsammans med 
huvudhandledare bedöma BT-läkarens progression och 
kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker 
vid överlämning mellan kliniska placeringar. 

• Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om 
delmål i bastjänstgöringen. 

Övrigt 
Under BT-kollegium möts huvudhandledare och BT-studierektor för att diskutera 
BT-läkarnas progression och ta ställning till justering av de individuella 
utbildningsplanerna. Vid behov kan också handledare deltaga. 

Det åligger BT-läkaren att dokumentera handledningstillfällen skriftligt, samt att 
samla intyg och utvärderingsdokument i portfölj. 

Mattias Kalén 
Johan Edgar 

Arbetsbeskrivning för handledning av BT-läkare | 2021-09-14 



         

   

   

        

  

        

       

 

 

         

       

       

  

  

         

   

 

           

        

         

           

          

    

 

            

           

  

AVSER BASTJÄNSTGÖRING (BT) 

Instruktioner för bedömning enligt CBD (Case based discussion) 

Vad är CBD? 

CBD är designat för att specialist och BT-läkare, i en strukturerad diskussion, avhandlar kliniska fall som 

läkaren själv handlagt. Fokus i samtalet ligger på bedömningen och diskussionen gällande det kliniska 

handläggandet. 

Vem kan bli bedömare? 

Bedömaren måste ha genomgått utbildning i att bedöma och ge feedback, vara specialist eller ST-läkare inom 

det aktuella området, bör ha tillräcklig erfarenhet av det medicinska ämnet som ska avhandlas och kunna 

interagera med BT-läkaren på ett kompetent sätt. Det är viktigt att olika personer bedömer läkaren, inte bara den 

personliga handledaren. 

Vad ska bedömas? 

Dels ska du som bedömare titta på uppfyllandet av de delmål ni kommit överens om. Dels ska du ta ställning till 

BT-läkarens förmåga att handlägga det aktuella patientfallet. 

Hur fungerar det? 

BT-läkaren kan välja ett fall som har varit svårt och utmanande. Bedömaren kan också välja för att styra mot en 

specifik diagnos om det är motiverat utifrån BT-läkarens kompetens. Varje CBD representerar olika kliniska 

problem, i första hand inom områden som ingår i målbeskrivningen. Läkaren ska välja ett färskt, journalfört, 

kliniskt fall med den aktuella diagnosen. Diskussionen ska utgå från och ha fokus på läkarens egna 

journalanteckningar och kan ta cirka 20 minuter, inkluderande återkoppling och ifyllande av formuläret. Ibland 

krävs det mer tid. 

Återkoppling 

För att den pedagogiska nyttan ska bli så stor som möjligt, är det viktigt att du och BT-läkaren hittar styrkor och 

områden för förbättringar och att läkaren sedan utvecklar en handlingsplan. Återkopplingen ska göras enskilt och 

med respekt. 

Dokumentet producerat av Ulrika Uddenfeldt Wort, Region Skåne, i samarbete med Gudrun Edgren, MedCul, Lunds 

universitet. Får kopieras/användas för icke kommersiellt bruk 



         

   

 

        

       

         

       

          

   

             

        

          

      

       

            

          

        

          

         

           

   

           
            

         
         

          
            

          

               
        

  
   

          

          

   
 

          

    
 

            
          
             

           
   

 

 

  

  

  

  

      

  

    

 

 

  

  

  

  

      

  

    

 

 

  

  

  

  

      

  

    

 

Hur fyller du i formuläret? 

• Kom ihåg att fylla i utifrån vad som framkommit under det aktuella bedömningstillfället. 

• Svårighetsgrad – sjukdomsbilden kan vara enkel eller komplex. 

• Klinisk frågeställning – välj det eller de som passar bedömningssituationen bäst. 

• Fokus – välj det eller de som passar bäst. 

• Delmål – under ett bedömningstillfälle finns chansen att titta på fler BT-delmål. Kom överens med BT-

läkaren vilka delmål som ska bedömas. 

• Bedömaren ska skriva något under rubriken ”Bedömarens förslag på hur BT-läkaren kan gå vidare”, både 

om det som gick speciellt bra och tips på vad läkaren ska tänka på nästa gång. 

• Definitioner på ord som används i formuläret – Moment betyder journalanteckning, den kliniska 

bedömningen, fortsatta undersökningar/remisser, behandlingsförslag och uppföljning. Proaktiv handledning 

betyder att bedömaren aktivt måste ändra i det som presenteras eftersom BT-läkaren uppvisar för stora 

brister. Reaktiv handledning betyder att bedömaren uppfattar läkarens arbete, med de olika momenten, som 

tillfredställande men vill ändå lägga till förslag för förbättring. Om läkaren genomför alla moment utan att 

något behöver läggas till kan bedömningen bli att aktiviteten kan genomföras självständigt. 

• Efter bedömningen ska BT-läkaren själv fylla i under rubriken ”BT-läkarens egen handlingsplan”. 

• Observera att man aldrig kan räkna ut ett medelvärde på de olika nivåerna i denna modell. 

Exempel på vilka specifika kompetenser som kan bedömas med hjälp av CBD 

Frågeområde Positiva indikatorer 

Skapar journalanteckning Att det framgår i journalanteckningarna att BT-läkaren har förstått patientens 
sjukhistoria, gjort en klinisk bedömning utifrån väl genomförd anamnes och status och 
även funderat över differentialdiagnostiska aspekter. Att i journalanteckningen har fått 
fram en etisk dimension och medvetenhet angående eventuella legala aspekter. 
Uttrycker en medvetenhet om sina egna begränsningar. Tydliga, korrekta, signerade 
anteckningar som fokuserar på problemet så att en annan läkare kan se hur läkaren 
tänkt och planerat. Logiska anteckningar i förhållande till tidigare anteckningar. 

Drar adekvata kliniska slutsatser Att BT-läkaren har förstått patientens sjukhistoria, gjort en klinisk bedömning utifrån väl 
genomförd anamnes och status och diskuterar differentialdiagnostiska aspekter 

Rekommenderar fortsatta 
undersökningar och/eller remisser 

Diskutera det logiska valet av undersökningar och eventuella remisser 

Rekommenderar behandling Diskuterar olika behandlingar, beaktar fördelar och risker 

Diskuterar uppföljning och/eller 
framtidsplanering 

Diskuterar hur uppföljning och planering inför framtiden har formulerats i anteckningen 

Resonerar utifrån ett professionellt 
förhållningssätt 

Diskuterar om vården av patienten har skötts med respekt, medkänsla och empati. 
Inger förtroende i sitt resonemang gällande handläggningen. Ser till att patientens 
behov av att må så bra som möjligt tillgodoses. Visar respekt för sekretess. Diskuterar 
hur man i journalanteckningen kan utläsa en etisk dimension och medvetenhet 
angående eventuella legala aspekter. Inser sina egna begränsningar. 

Dokumentet producerat av Ulrika Uddenfeldt Wort, Region Skåne, i samarbete med Gudrun Edgren, MedCul, Lunds 

universitet. Får kopieras/användas för icke kommersiellt bruk 
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AVSER BASTJÄNSTGÖRING (BT) 

CBD (Case based discussion) 

BT-läkare  _____________________________________  

Bedömare____________________________________ Datum_____________ 

Svårighetsgrad ☐     Svår  

Klinisk frågeställning: ______________________________________________  

Fokus för diskussionen ☐     Datainsamlande ☐     Klinisk bedömning ☐     Behandling  ☐     Professionalism  

Delmål i BT 2021 

☐     bt1 – Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

☐     bt2 – Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohä

☐  bt5 – Strukturerad vårddokumentation 

☐ bt8 – Etik i det dagliga arbetet 

☐     bt9 – Bemötande 

☐  bt10 – Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

☐     bt11 – Presentera, förklara och instruera 

☐ bt12 – Barn och ungdomar 

☐ bt14 – Hälsofrämjande insatser 

Bedömarens förslag på hur BT-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra): 
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Definitioner att använda för bedömning av BT-läkarens kompetens 

BT-läkaren behöver hjälp med alla 
moment i handläggningen av patientfallet 

BT-läkaren klarar många moment 
själv med proaktiv handledning 

BT-läkaren klarar nästan alla moment själv 
med reaktiv handledning 

BT-läkaren klarar alla moment 
självständigt 

Detta kan vara ett fall som är helt nytt för 
BT-läkaren eller så borde läkaren känna 
till det, men kan ändå inte utföra någon 
del, inte ens med stöd 

Proaktiv handledning betyder att 
bedömaren måste ingripa i 
handläggningen och aktivt ändra den 
eftersom BT-läkaren uppvisar för 
stora kunskapsluckor 

Reaktiv handledning är när bedömaren 
uppfattar att handläggningen av patienten 
genomförs tillfredställande men vill ändå 
lägga till förslag för förbättring 

Självständigt betyder att BT-läkaren 
handlägger patienten utan att något 
behöver tilläggas och är redo att göra 
det helt utan stöd 

BT-läkaren behöver hjälp med alla 
moment av handläggningen: 
journalanteckning, behandling, 
uppföljning och/eller remittering 

BT-läkaren klarar de 
flesta moment själv 
med proaktiv 
handledning 

BT-läkaren klarar 
nästan alla moment 
själv med reaktiv 
handledning 

BT-läkaren klarar 
alla moment 
självständigt 

Inte observerat 

Skapar journalanteckning 

Drar adekvata kliniska slutsatser 

Rekommenderar fortsatta 
undersökningar och/eller remisser 

Rekommenderar behandling 

Diskuterar uppföljning och/eller 
framtidsplanering 

Resonerar utifrån ett professionellt 
förhållningssätt 

BT-läkarens egen handlingsplan: 
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AVSER BASTJÄNSTGÖRING (BT) 

Instruktioner för bedömning enligt mini-CEX (Mini clinical 

evaluation exercise) 

Vad är mini-CEX? 

Mini-CEX är designat för att specialisten, efter bedömningen av BT-läkaren, ska kunna ge feedback på 

färdigheter som krävs för att ge god, klinisk vård. Bedömningen görs enklast genom att observera läkaren 

tillsammans med en patient i en verklig, klinisk situation. Mini-CEX ger en ögonblicksbild av interaktionen 

läkare och patient. Du som gör detta behöver inte observera alla delmoment vid ett och samma tillfälle. 

Vem kan bli bedömare? 

Bedömaren måste ha genomgått utbildning i att bedöma och ge feedback, vara specialist eller ST-läkare inom det 

aktuella området, bör ha tillräcklig klinisk erfarenhet och kunna interagera med BT-läkaren på ett kompetent sätt. 

Det är viktigt att olika personer bedömer läkaren, inte bara den personliga handledaren. 

Vad ska bedömas? 

Dels ska du som bedömare titta på uppfyllandet av de delmål ni kommit överens om. Dels ska du ta ställning till 

BT-läkarens grad av förmåga att utföra den aktuella aktiviteten. 

Hur fungerar det? 

BT-läkaren tar initiativ till att bedömningen genomförs. Varje mini-CEX ska representera olika moment av ett 

möte med en patient. Bedömningen ska pågå under 10–20 minuter. Återkopplingen ska, om möjligt, följa direkt 

efter och inte behöva ta mer än 5 minuter i anspråk. Ibland krävs det mer tid. 

Återkoppling 

För att den pedagogiska nyttan ska bli så stor som möjligt, är det viktigt att du och BT-läkaren hittar styrkor och 

områden för förbättringar, samt att läkaren sedan utvecklar en handlingsplan. Återkopplingen ska göras enskilt 

och med respekt. 
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Hur fyller du i formuläret? 
• Kom ihåg att fylla i utifrån vad som framkommit under det aktuella bedömningstillfället. 

• Svårighetsgrad – sjukdomsbilden kan vara enkel eller komplex (till exempel kan patienten ha flera 

interagerande sjukdomar). Situationen kan också vara komplicerad (till exempel tolksamtal). 

• Fokus – välj det eller de som passar bedömningssituationen bäst. 

• Kliniskt sammanhang – till exempel speciell diagnos, tillstånd eller situation 

• Delmål – under ett bedömningstillfälle finns chansen att titta på fler BT-delmål. Kom överens med BT-

läkaren vilka delmål som ska bedömas. 

• Bedömaren ska skriva något under rubriken ”Bedömarens förslag på hur BT-läkaren kan gå vidare”, både 

om det som gick speciellt bra och tips på vad läkaren ska tänka på nästa gång. 

• Definitioner på ord som används i instrumentet – Aktivitet är ett kliniskt moment som en BT-läkare utför i 

relation till en patient. Proaktiv handledning betyder att bedömaren aktivt måste ingripa i aktiviteten eller till 

och med avbryta den eftersom läkaren uppvisar för stora brister. Reaktiv handledning betyder att bedömaren 

uppfattar läkarens arbete som tillfredställande, men vill ändå lägga till förslag för förbättring. Om läkaren 

genomför aktiviteten utan att något behöver läggas till, kan bedömningen bli att hen är redo att genomföra 

den självständigt. 

• Efter bedömningen ska BT-läkaren själv fylla i under rubriken ”BT-läkarens egen handlingsplan”. 

• Observera att man aldrig kan räkna ut ett medelvärde på de olika nivåerna i denna modell. 

Exempel på vilka specifika kompetenser som kan bedömas med hjälp av Mini-CEX 

Frågeområde Positiva indikatorer 

Anamnes Underlättar för patienten att berätta sin sjukhistoria, använder korrekta frågor för 
att få tillgång till adekvat information, svarar korrekt vid verbal och icke-verbal 
kommunikation, ställer öppna frågor. Strävar efter att se patientens perspektiv, är 
fri från jargong, är öppen, ärlig och empatisk. 

Status Utför korrekt status med anamnesen i fokus, förklarar de olika momenten för 
patienten, är mån om att patienten har det så bra som möjligt, anspråkslös i sitt 
sätt 

Bemötande och rådgivning Diskuterar vården tillsammans med patienten och/eller närstående med respekt, 
medkänsla och empati. Inger förtroende i sitt resonemang. Tänker på att patienten 
ska må så bra som möjligt. Respekterar sekretess. Uppträder etiskt korrekt. Har 
mångfaldsaspekter för ögonen. Försäkrar sig om att patienten samtycker inför 
beslut om prover och/eller undersökningar. Har insikt om sina egna 
begränsningar. 

Beskriver patientens situation och eventuella behov på ett pedagogiskt sätt. 
Beskriver sjukvårdens insatser i form av undersökningar/provtagning och/eller 
behandling på ett pedagogiskt sätt. 

Arbetar organisatoriskt och effektivt Ställer rätt diagnos och gör en lämplig behandlingsplan. Beställer lämpliga prover 
och/eller undersökningar. Beaktar fördelar och nackdelar/risker med dessa. 
Prioriterar korrekt, är kortfattad, kan sammanfatta. 
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AVSER BASTJÄNSTGÖRING (BT) 
Mini-CEX (Mini clinical evaluation exercise) 

BT-läkare_____________________________________ 

Bedömare____________________________________ Datum_____________ 

Svårighetsgrad ☐ Enkel ☐ Medelsvår ☐ Svår 

Fokus för bedömningen ☐ Anamnes ☐ Status ☐ Diagnos ☐ Behandling ☐ Rådgivning 

Kliniskt sammanhang _________________________________________________________________ 

Delmål i BT 2021 

☐ bt1 – Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

☐ bt2 – Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 

☐ bt8 – Etik i det dagliga arbetet 

☐ bt9 – Bemötande 

☐ bt10 – Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

☐ bt11 – Presentera, förklara och instruera 

☐ bt13 – Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet 

☐ bt14 – Hälsofrämjande insatser 

Bedömarens förslag på hur BT-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra): 
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Definitioner att använda för bedömning av BT-läkarens kompetens 

BT-läkaren observerar annan 
läkare som utför aktiviteten 

BT-läkaren utför aktiviteten med proaktiv 
handledning 

BT-läkaren utför aktiviteten med reaktiv 
handledning 

BT-läkaren utför aktiviteten självständigt 

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som läkaren utför i relation till 
en patient. Den kan vara ett helt 
ny eller så borde BT-läkaren 
känna till den, men kan ändå 
inte utföra någon del, inte ens 
med stöd. 

Aktivitet är ett kliniskt moment som BT-
läkaren utför i relation till en patient. 
Proaktiv handledning betyder att 
bedömaren aktivt måste ingripa eller till 
och med avbryta eftersom läkaren uppvisar 
för stora kunskapsluckor. 

Aktivitet är ett kliniskt moment som BT-
läkaren utför i relation till en patient. 
Reaktiv handledning är när bedömaren 
uppfattar att den genomförs 
tillfredställande men vill ändå lägga till 
förslag för förbättring. 

Aktivitet är ett kliniskt moment som BT-
läkaren utför i relation till en patient. 
Självständigt betyder att läkaren 
genomför aktiviteten utan att något 
behöver tilläggas. Bedömningen är att 
BT-läkaren är redo att genomföra den helt 
utan stöd. 

BT-läkaren observerar annan 
läkare som utför aktiviteten 

BT-läkaren utför aktiviteten 
med proaktiv handledning 

BT-läkaren utför aktiviteten 
med reaktiv handledning 

BT-läkaren utför 
aktiviteten självständigt 

Inte 
observerat 

Anamnes 

Status 

Bemötande 

Rådgivning 

Arbetar organisatoriskt och 
effektivt 

Sammanfattande klinisk 
förmåga och professionellt 
förhållningssätt (skriv kortfattat 
i fritext) 

BT-läkarens egen handlingsplan: 
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Mall för bedömning av medsittning för ST-läkare i psykiatri 

Namn................................................................................. Datum................................ 

Klinik och enhet ....……………………………………………………………………………. 

Klinisk handledare/överläkare....................................................................................... 

Typ av samtal………………………………………………………………………………….. 

Bedömningskriterier: 

1 2 3 4 5 6 

Otillfredsställande Tillfredsställande Utmärkt 

En ST-läkare kan tidigt i sin tjänstgöring sällan få lika bra resultat som en snart färdig 

specialist. Ingen är behjälpt av att slentrianmässigt få höga siffror och förstås inte heller att 

bli onödigt hårt bedömd. Syftet med medsittningar är att du och ST-läkaren fortlöpande 

identifierar styrkor och förbättringsområden samt formulerar handlingsplan. Detta skall 

göras enskilt och med taktfullhet. 

Anamnestagandet omfattar 
Aktuell situation 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Tidigare sjukdom 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Social situation 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Substansbruk 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Suicidalitet 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Samtalsmetodik 
Ger patienten utrymme att själv berätta 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Anpassar frågeteknik efter patient och situation 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Leder in samtalet på relevanta spår 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Strukturerar samtalet ändamålsenligt 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Sammanfattar och bekräftar 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Formulerar en plan i samråd med patienten 1 2 3 4 5 6 ej relevant 



                                        

 

     

     

    

  

          

    

          

       

       

       

       

       

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalitet 
Visar respekt och medkänsla 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Visar förståelse för individens sammanhang (*) 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Beaktar sekretess och relevant lagstiftning 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Reflekterar kring etiska aspekter 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Hur ST-läkaren bedömer psykiskt status 
Kontaktförmåga 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Grundstämning 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Psykomotorik 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Psykotiska symptom 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Suicidalitet 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Tecken på farlighet 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Medicinsk beslutsförmåga 
För differentialdiagnostiskt resonemang 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Föreslår adekvat utredning/handläggning 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Föreslår adekvat behandling 1 2 3 4 5 6 ej relevant 

Sammanfattande bedömning 
baserat på denna medsittning 1 2 3 4 5 6 

Styrkor ……………………............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Förbättringsområden ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Förslag och planering .................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

* Kulturell-, social-, religiös- och etnisk tillhörighet. Könsidentitet, könsuttryck och sexuell orientering. 

Eventuell funktionsnedsättning. Reviderad av SPF:s utbildningsutskott 2017-04-05 



 

 

  

  

 

   
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
  

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 
   

   
  

  
   

      
       
    

 
 

  

 
  

 
  

  
  

 
   

  
 

Studirektorsenhet primärvård 

Regionhälsan, Västra Götalandsregionen 

2020-08-27 

Konsultation - Guide 
Hjälpmedel vid videoinspelad konsultation eller medsittning 

För ST i allmänmedicin 

Varför videoinspelad
konsultation/medsittning? 
Det är i konsultationen allmänläkares 
yrkeskunskap 
blir tydlig. Genomgång av videoinspelad 
konsultation/medsittning är ett led 
i kompetensvärdering och kan identifiera 
utbildningsbehov och underlag till en 
individuell 
plan for kompetensutveckling. 

Vad innebär videoinspelad
konsultation/medsittning? 
När ST-läkaren ser sig själv på video ger 
denne sig själv återkoppling. Det blir ett 
lärande ”inifrån”. När en kollega ger 
återkoppling 
lär man sig ”utifrån”. Denna mall 
kan med fördel användas vid bedömning av 
video-inspelad konsultation, men fungerar 
även vid en medsittning. 
Medsittning innebär att en läkare får besök 
i sitt konsultationsrum av en kollega, som 
följer arbetet och gör observationer. 
Konsultationen 
värderas i en dialog. Videoinspelad 
Tänk på att besökstiden ska vara den normala 
för sökorsaken. För att kunna fylla i formuläret 
behöver bedömaren ha sett hela konsultationen. 
Gör gärna stödanteckningar under filmen/ 
besöket för att kunna ge konkreta exempel i 
din feedback. Markera på respektive pil på 
vilken nivå ST-läkaren befinner sig. Längst till 
höger motsvarar färdig specialist. 

Feedback 
Återkoppling sker i direkt anslutning till 

konsultation/medsittning är verktyg 
för att enklare dokumentera utveckling 
i förhållande till Socialstyrelsens 
målbeskrivning. 
Genomförda bedömningar 
samlas i ST-läkarens portfölj. 

När ska videoinspelad
konsultation/medsittning ske? 
Mallen kan användas redan från start 
av ST, samt göras flera gånger per 
termin för att ge feedback som leder 
till fortsatt utveckling. 

Hur fungerar det? 
När ST-läkaren har spelat in en konsultation 
på video bokas tid för att gemensamt gå 
igenom den enligt mall. Avsätt tid som 
mot-svarar själva konsultationens längd 
samt ytterligare 30-60 min för återkoppling. 

Även för medsittning planeras tid för 
återkoppling 
enligt ovan i direkt anslutning till 
besöket. 

genomgång av video/medsittning. ST-läkaren 
och bedömaren bör tillsammans finna 
STläkarens 
styrkor och utvecklingsområden samt 
lägga upp en plan. Det är viktigt att ST-läkaren 
själv först får reflektera kring konsultationen. 
Feedbacken inleds med frågan ”Vad fungerade 
bra?” vilket ger ST-läkaren möjlighet att se 
och formulera sina styrkor. Uppmuntra sedan 
ST-läkaren att ge förslag på vad som kunde 



       

  
 

 
  

 
 

  

 
 

   
  

  
  

  
  

  
   

  
 

 
 

  
  

   
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
   

  
  

 
 

  
 

   
   

  
 

 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
   

 
 
 

  
 

 
 

 
   

gjorts annorlunda. Först därefter ger 
handledaren 
konstruktiv återkoppling på konsultationens 
kommunikationsdel med fokus på 
patientens del och gemensam del. Det är 
nödvändigt 
att ge konstruktiv återkoppling, men 
den måste vara genomtänkt och sagd med 
omtanke. 
För att undvika att ST-läkaren hamnar 
i försvar är det av värde att försöka låta bli att 
jämföra; t ex bra, bättre, bäst, eller att använda 
värdeladdade ord som bra/dåligt. 
Fokusera istället på alternativa sätt att lösa en 
konsultation eller ett problem. Därefter blir det 
naturligt att ge feedback på den medicinska 
handläggningen enligt samma modell. 
Det är viktigt att ST-läkarens positiva sidor 
framhävs, så att denne blir stärkt att fortsätta 
sin individuella utveckling! 

Vem kan vara bedömare? 
Det ömsesidiga förtroendet mellan kollegorna 
är basen för genomgång av video/medsittning. 
Syftet med värderingen ska vara klart i förväg, 
t ex att det ar en del i läroprocessen, eller att 
ST-läkaren vill ha hjälp med specifik 
frågeställning 
på en video. Genomgång av video/ 
medsittning kan ske både av huvudhandledare 
men även andra specialister på vårdcentralen. 
Det är nödvändigt att bedömaren har genomgått 
träning i kompetensvärdering och 
feedbackmetoder. 

Hur ska ST-läkaren bedömas? 
Vid genomgång av video eller vid medsittning 
kan en samlad ögonblicksbild av ST-läkarens 
konsultationskompetens samt medicinska 

kunskaper bedömas. ST-läkare, handledare 
eller studierektor tar initiativ till att 
medsittningen/ 
video genomförs. 

Utöver en diskussion kring 
differentialdiagnoser, 
indikation för läkemedel, provtagning 
och utredning är det av värde att 
resonera kring frågor som: ”Vad behöver 
göras idag, vad kan vänta” samt användandet 
av expektans som verktyg liksom hur 
osäkerhet och okunskap hanteras. 

Definition av begrepp i mallen 
ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT innebär 
att med respekt kunna bemöta människor 
som individer oberoende av könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder. 
Läkaren använder GENSVAR för att 
underlätta för patienten att ge sin berättelse. 
Dessa kan vara av ickeverbal (kroppsspråk, 
ögonkontakt), verbal (hmm, jaha), affektiv 
och/eller bekräftande karaktär. 
KVITTON innebär att aktivt bekräfta 
patientens upplevelse eller känsla av hur 
problemet påverkar livet. Exempelvis: 
”Det låter besvärligt”, ”Du har haft det 
jobbigt”, ”Vad bra att du kom”. 
SAMMANFATTNINGAR är viktiga för att 
patienten ska känna sig förstådd, och kunna 
korrigera sin berättelse. Det skapar tillit och 
visar att läkaren har lyssnat. Det underlättar 
också för läkaren att hålla fast en struktur 
i samtalet. 
Beakta särskilt att patientens TANKAR, 
• ORO OCH ÖNSKNINGAR framkommer. 

Konsultation - Guide | 2020-08-28 



Konsultation 
BEDÖMNINGSMALL 

Hjälpmedel vid videoinspelad konsultation eller medsittning För ST Allmänmedicin 

ST-läkarens namn: Fullgjord tid på ST: Datum: 

Medsittare: Starttid: Sluttid: 

Patient (ålder/kön/sökorsak): Eventuellt komplicerande faktorer: 

Patientens del 
Otillfredställande: Tillfredställande: Utmärkt: 

1 2 3 4 5 6 

1 Etablerar kontakt, ger patienten 
utrymme att berätta utan att avbryta. 
Respektfull, etiskt förhållningssätt. 
Adekvata gensvar/ kvitto. 

Kommentar: 

2 Får fram patientens tankar, 
oro, önskan. 

Kommentar: 

3 Gör sammanfattningar, stämmer 
av och för konsultationen framåt. 

Kommentar: 

Läkarens del Otillfredställande: Tillfredställande: Utmärkt: 

Specificerar anamnes 1 2 3 4 5 6 

4 Fördjupar aktuella problem och får 
fram symtomens konsekvenser i 
patientens livssituation. Leder in och 
behåller samtalet på ett rimligt spår 
samt utnyttjar avsatt tid för rätt sak. 

Kommentar: 

5 Genomgång av relevanta tidigare 
sjukdomar, riskfaktorer, 
överkänslighet och läkemedel. 

Kommentar: 

Status 
Otillfredställande: Tillfredställande: Utmärkt: 

1 2 3 4 5 6 

6 Riktad och adekvat undersökning, 
som utförs korrekt/systematiskt och 
med respekt för patientens integritet. 
Återför undersökningsfynd till patient. 

Kommentar: 

1 (3) Version 2017-02/ea 

 
 

 

 

 

 
      

 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

    

  

  
 

 
  

 

 
 

  

 

 

  
 

 
 

 

   

   

  

                                  

 
 

       



Gemensam del Otillfredställande: Tillfredställande: Utmärkt: 

1 2 3 4 5 6 

7 Sammanfattar och bemöter tankar,oro, 
önskningar samt summerar status. 

Kommentar: 

8 Sammanväger och förklarar för 
patienten vad som framkommit, och 
gör en rimlig bedömning och förslag 
till eventuell utredning/behandling/ 
åtgärd. Informerar begripligt och 
med respekt/empati/ lyhördhet 
och stämmer av med patient 
och eventuellt närstående. 

Kommentar: 

9 Samråder kring föreslagen 
utredning/behandling/åtgärd 
och föreslår eventuell uppföljning. 

Kommentar: 

Konsultation 
BEDÖMNINGSMALL 

Hjälpmedel vid videoinspelad konsultation eller medsittning För ST Allmänmedicin 

Konsultation: 

Medicinsk handläggning: 

2 (3) Version 2017-02/ea 

 
 

     

   
 

 

   
  

  

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

     

 
 

       

ST läkarens reflektion -

Efter besöket 



 
 

 
     

 

    

 

 

         

     

 
 

       

Konsultation 
BEDÖMNINGSMALL 

Hjälpmedel vid videoinspelad konsultation eller medsittning För ST Allmänmedicin 

Handledarens samlade bedömning 
Något som var särskilt bra: 

Konsultationsförmåga: 

Medicinsk handläggning inklusive status/klinisk problemlösning: 

Reflektionsförmåga: 

Gemensamt definierade utvecklingsområden 

Vad tar du med dig som ST? Hur känns det nu? (Efter besöket, efter bedömningen?): 

Version 2017-02/ea3 (3) 



BT-handledarutbildning 

VGR 210921 



Introduktion 



 
 

 

 

Översiktsschema 9.00 – 10.50 Introduktion 
Föreskrifter och BT-arbete i VGR 
Målbeskrivning och innehåll 

10.50 – 11.10 Fikapaus 

11.10 – 11.45 Introduktion till handledaruppdraget 
Handledarmanual 

11.45 – 12.45 Lunch 

12.45 – 14.30 Progressionsbedömning 
Gruppövning bedömningsmallar 

14.30 – 14.50 Fikapaus 

14.50 – 16.00 Portfolio 
Om mål inte uppnås 
Intyg 

16.00 Avslut 



Föreskrifter och BT-arbete i VGR 



 
 

 

 

Bastjänstgöring (BT) i VGR 
Ett gemensamt projekt 

Joakim Björås 
Utbildningschef FoUUI SU
Överläkare, PhD 
Projektledare BT i VGR 



  

 

Upplägg 

Välkommen/introduktion 

Vad är BT - allmänt 

Organisation 

Frågor och funderingar 



  
      

  

  

 

 

      

    

 

   

BT del av en större reform 
Ny läkarutbildning som blir legitimationsgrundande och 6 år, start Ht 2021 

”Gamla” läkarutbildningen kvar till ca 2027 

AT fortsätter till ca 2030, därefter bara BT 

ST utbildningen förändras (ST2021) 

Varför BT? 

Anpassning till EU och nya läkarprogrammet, alla får strukturerad introduktion till 
svensk hälso- och sjukvård 

BT är en inledande och obligatorisk del av ST 

Ny förskrift kom i februari 

BT införs 1 juli 2021 



 
     

   

   

 

 

Bakgrund 
Exempel på viktiga delar i BT 

Tydligt fokus på volymträning och klinik men några 
obligatoriska utbildningar kommer behövas 

Är en obligatorisk inledande del av ST samt en 
förutsättning för specialistbevis 

Normtid BT 12 månader, minimitid 6 månader 

Extern bedömare införs i den slutliga bedömningen 

”Handledarintensiv” 

Unik möjlighet att skapa ”röd tråd”! 



 

  

  

   
 

 

 

Bakgrund 
Generellt om BT 

Minst tre månader inom primärvård 

Minst tre månader inom akut sjukvård 

Psykiatri tungt delmål men inte obligatorisk 
del 

BT läkaren skall ha en huvudansvarig 
handledare och handledare på varje 
tjänstgöringsställe 

BT tydligt målstyrd – 18 delmål 

Individuell utbildningsplan 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare BT 

• Ska finnas en på varje tjänstgöringsdel och en 
huvudansvarig handledare (HH). 

• Handledare ska vara specialist eller ST-läkare och skall ha 
genomgått handledarutbildning. 

• HH ska följa BT-läkarens kompetensutveckling under hela 
BT och samråda med de andra handledarna. 



 
  

  

      
  

    
     

Bedömning av BT-läkarens kompetens 
Handledare på tjänstgöringsstället gör kontinuerliga bedömningar och 
sammantagen bedömning för varje placering 

Slutlig bedömning inför ansökan om baskompetensbevis gör en extern 
bedömare och den huvudansvariga handledaren 

Bedömningarna: 
Dokumenteras 
Bör göras med ”etablerade metoder” 
Huvudansvarig handledare ska ta del av de andra handledarnas bedömningar. 



  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern bedömare 

• Specialist 

• Kompetens inom metoder för att bedöma kompetens 

• Ska inte ha tjänstgjort samtidigt som BT-läkaren vid samma 
vårdenhet 

Inte klart hur upplägget blir i VGR ännu 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav för att få baskompetensbevis 
• Tjänstgöringstid uppfylld 
• Obligatoriska placeringar uppfyllda 
• Kompetenskraven uppfyllda 

Läkaren ansöker hos SoS som beslutar 
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Kompetensmål BT 
18 delmål - Progression 

BT1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

BT2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 

BT3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården 

BT4. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation 

BT5. Strukturerad vårddokumentation 

BT6. Systematiskt kvalitetsarbete 

BT7. Vetenskapligt förhållningsätt 

BT8. Etik i det dagliga arbetet 

BT9. Bemötande 

BT10. Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

BT11. Presentera, förklara och instruera 

BT12. Barn och ungdomar 

BT13. Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet 

BT14. Hälsofrämjande insatser 

BT15. Läkemedelsbehandling 

BT16. Försäkringsmedicinska intyg 

BT17. Behov av palliativ vård 

BT18. Dödsbevis och dödsorsaksintyg 



 

    
   

 

    

 

  
  

BT – för vem? 

Således omfattas i teorin 100% av alla nya 
ST från 1 juli 2021 av krav på BT, om man 
inte gjort AT 

Exempel - Läkare från EU som redan är 
legitimerade och som skall påbörja en ST-
utbildning efter juli 2021 

Från ca 2028 kommer i praktiken 100% av 
alla ST läkare omfattas av kravet på BT 



 

      
 

    
   

   
   

    

 

 

BT i VGR – ett 
regiongemensamt arbete 

SU fick vid årsskiftet uppdraget att stötta VGR i 
uppstarten av BT - uppstart januari 

VGR formulerat vägledande principer för första 
omgången BT läkare, exempelvis central 
rekrytering och finansiering 

Samverkan mellan flera olika delar i VGR helt 
nödvändig – alla förvaltningar och koncernnivån är 
med 

Jobba här och nu men också beakta att BT är 
dynamisk och således bygga en organisation som 
är flexibel 

Ha våra kommande BT-läkare i fokus -
kvalitet! 



 
   

  

   

   

 
 

   

   

BT i VGR 
25 BT läkare i VGR hösten 2021 – centralt 
rekryterade och centralt finansierade – intensiv 
rekrytering går mot sitt slut 

BT 12 månader tidsbegränsat förordnande 

Lokal BT chef vid varje förvaltning som tar emot 
BT läkare 

Regiongemensam introduktion, 
handledarutbildning och BT utbildningar skapas 

I VGR ingår just nu 2 mån psykiatri som 
obligatorisk placering 

”Integrerad BT vs Region BT” - flera vägar 
framåt 

Nationell samverkan 



Styrgrupp HR-chefer  inom hälso- och sjukvård  
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Projektledningsgrupp BT   
VGR 

•    Projektledare  BT VGR 
•    Regiongemensam studierektor för  läkare  

under utbildning  
•    Ordförande i  arbetsgrupperna (3st) 
•    Utbildningsledare/administratör 

 

 

 

Referensgrupp 
•    Läkarförbundet 
•    Chefer 
•    Forskning 
•    Simuleringsverksamhet 
•    Grundutbildningen 
•    VGR  
•    PLUS 
•    Primör 

Övriga nätverk och 
grupperingar 

Nätverk 
Utbildningschefer/ 
motsvarande VGR 

Nätverk 
Övergripande 

studierektorer VGR 

Arbetsgrupp 
Rekrytering och 

fördelning 

Arbetsgrupp  
Handledning, 

bedömning och 
progression 

Arbetsgrupp 
Målbeskrivning/    

innehåll/introduktion 



   
 

    
 

 

Exempel på utmaningar 
”Parallella system” under relativt lång tid (AT, 
BT, ST 2020/2015, två olika grundutbildningar) 

Handledare, antal 

Utbildningsträngsel 

Dimensionering, fördelning 

Dynamik i organisation såväl som gällande BT 
läkare 

Ekonomi 

Region/förvaltning 

Olika möjliga varianter av BT, vad styr? 



  

 

   

   

Fristående BT 

BT Övriga ST 

Minst 6 mån 
(normtid 12 mån) 

B
T-
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Minst 5 år och 6 mån 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 
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 Integrerad BT 

Minst 6 mån, BT-intyg inom första 2 åren 

Övriga ST BT 

Minst 5 år och 6 mån 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



 

Målsättning VGR 

” Sveriges bästa BT” 



 Tack för er tid och ert 
deltagande! 



Frågor? 



 Målbeskrivning och innehåll 



 
 

 

Bastjänstgöring (BT) i VGR 
Målbeskrivning och Innehåll 

Sabina C Andersson 
Sjukhusövergripande BT-SR, SU 
Specialistläkare ANOPIVA 
Projektledningsgruppen BT i VGR 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur ska delmålen uppnås 

• Förslag på snurra Upplägg • Förlag på IUP 
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Kompetensmål BT 
18 delmål - Progression 

BT1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

BT2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 

BT3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården 

BT4. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation 

BT5. Strukturerad vårddokumentation 

BT6. Systematiskt kvalitetsarbete 

BT7. Vetenskapligt förhållningsätt 

BT8. Etik i det dagliga arbetet 

BT9. Bemötande 

BT10. Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

BT11. Presentera, förklara och instruera 

BT12. Barn och ungdomar 

BT13. Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet 

BT14. Hälsofrämjande insatser 

BT15. Läkemedelsbehandling 

BT16. Försäkringsmedicinska intyg 

BT17. Behov av palliativ vård 

BT18. Dödsbevis och dödsorsaksintyg 



   

Delmål bastjänstgöring Kurs/utbildning planerad Akut sjukvård Psykiatri Allmänmedicin 

  BT1 – sjukdomstillstånd akut/icke akut  Intro: HLR, simulering X X X 

 BT2 - psykiatri   LPT, vårdintyg o suicidbedömning X X X 

 BT3 – lagar o författningar Hälso- o sjukvårdsjuridik X X X 

 BT4 – styrning o org Intro X X X 

 BT5 - vårddokumentation Intro X X X 

 BT6 – systematiskt kvalitetsarbete Patientsäkerhet/MedControl 

 BT7 – vetenskapligt förhållningssätt Journalclub X X X 

 BT8 - etik Etik heldag X X X 

 BT9 - bemötande Intro + workshop X X X 

 BT10 – leda o samarbeta Intro: simulering X X X 

  BT11 – presentera, förklara o instruera X X X 

 BT12 – barn o ungdomar  Barns rätt, orosanmälan  X 

 BT13 – vårdhygien o smittskydd Webutb X X X 

 BT14 – hälsofrämjande insatser X X 

 BT15 - läkemedelsbehandling  Webutb antibiotika + föreläsn lm X X X 

 BT16 – försäkringsmedicinska intyg Webutb + FK-medicin heldag X X X 

   BT17 – behov av palliativ vård 

 BT18 – dödsbevis o dödsorsaksintyg 

Palliativ medicin X ev 

Dödsorsaksintyg X ev 

Intro = utbildning under den gemensamma introduktionsveckan. 



 

    

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsprogram 

• Sker denna gång regionalt 

• Löpande utbildningsdagar som sker i samarbete med VGR 
Akademin 

• Internat med fokus på konsultationskunskap, 
patientsäkerhet samt Hälso- och sjukvårdensdtyrning. 

• Kurser i ämnen som ej går att lära sig genom klinikis 
placering 



   

Delmål bastjänstgöring Kurs/utbildning planerad Akut sjukvård Psykiatri Allmänmedicin 

  BT1 – sjukdomstillstånd akut/icke akut  Intro: HLR, simulering X X X 

 BT2 - psykiatri   LPT, vårdintyg o suicidbedömning X X X 

 BT3 – lagar o författningar Hälso- o sjukvårdsjuridik X X X 

 BT4 – styrning o org Intro X X X 

 BT5 - vårddokumentation Intro X X X 

 BT6 – systematiskt kvalitetsarbete Patientsäkerhet/MedControl 

 BT7 – vetenskapligt förhållningssätt Journalclub X X X 

 BT8 - etik Etik heldag X X X 

 BT9 - bemötande Intro + workshop X X X 

 BT10 – leda o samarbeta Intro: simulering X X X 

  BT11 – presentera, förklara o instruera X X X 

 BT12 – barn o ungdomar  Barns rätt, orosanmälan  X 

 BT13 – vårdhygien o smittskydd Webutb X X X 

 BT14 – hälsofrämjande insatser X X 

 BT15 - läkemedelsbehandling  Webutb antibiotika + föreläsn lm X X X 

 BT16 – försäkringsmedicinska intyg Webutb + FK-medicin heldag X X X 

   BT17 – behov av palliativ vård 

 BT18 – dödsbevis o dödsorsaksintyg 

Palliativ medicin X ev 

Dödsorsaksintyg X ev 

Intro = utbildning under den gemensamma introduktionsveckan. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Psykiatri 8-12 v 

Primärvård 16v 

Akut sjukvård 16v 
AKOM + avd 

BT-läkare 

Slutbedömning 1v 4v 
Förlängning?
Åter med HH 

Samla ihop portfolie 

Semester 5v 

Introkurs 
2v inkl 
träffa 

HuvudHand 
ledare samt 
intro klinik 
Simulering 

akuta 
situationer 

2v med 
Huvud 

Handledare 



IUP 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Tjänstgöringar 
• Kurser 
• Handledarträffar 
• Journal Club 
• Progressionsbedömningar 
• BT-läkarens ansvar 



IUP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Samma tänk som för ST-utbildningsprogram 
• Görs tidigt 
• Uppdatera längsmd vägen 



Frågor? 



Introduktion till 
handledaruppdraget 



 

 
 

Introduktion till handledaruppdraget 
Laila Mikaelsson 
Förvaltningsövergripande SR 
Sjukhusövergripande ST-SR 
Specialist internmedicin/medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Överläkare Medicinkliniken SÄS 



Handledaruppdraget 



 

 

Disposition 

BT-läkaren 
Handledaren/handledningen 

Handledarinstruktion 
‒ Mattias Kalén/Johan Edgar 



 

 
 

Vad skiljer BT-läkaren från AT-läkarna? 

BT-läkaren är legitimerad läkare 
‒ Ej förordnande, eget ansvar 



 

 
   

  
  

BT-läkaren - vem är det? 

Utbildad utanför Sverige (EU/EES) 
(2027 BT efter 6-årig svensk läkarutbildning) 
‒ Svenska/annat modersmål 
‒ Uppvuxen i Sverige eller annat land 
‒ Utbildad/legitimerad i annat land än hemlandet 



 

  
 

   

BT-läkaren - vem är det? 

Varierande erfarenhet av klinisk tjänstgöring/patientkontakter 
Varierande erfarenhet av handledning/återkoppling 

Varierande erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård 



 

Handledaren/handledningen 

Medvetenhet om skillnader 
Språk 



 

Handledaren/handledningen 

Kultur 
‒ Hälso- och sjukvårdens organisation 
‒ Handledning/handledarrelationen 
‒ Återkoppling 
‒ Bemötande patient/kollegor/ 
‒ Medicinskt beslutsfattande 



 
 

 

  
    

    
 

  

Tips till Handledaren 
Vem är din BT-läkare? 
‒ Erfarenheter? 
‒ Uppnådd kompetens? 
‒ Anpassa din handledning! 

Introducera förväntningar på BT-läkaren: 
‒ Vi förväntar oss att du frågar när du inte kan! 
‒ Utforska din egen kunskap och handläggning! 
‒ Våga fråga! Ifrågasätt! 
‒ Ta ansvar för din kompetensutveckling! 



 
  

  
    

  

Tips till BT-handledaren 
Var proaktiv som handledare! Du behöver vara på tårna! 
‒ Utforska BT-läkarens egna erfarenheter och kunskaper! 
‒ Använd sokratiska frågor och coachande förhållningssätt! 
‒ Döljer språkförbistring kunskap/-luckor? 
‒ Behövs stödjande insatser? 
‒ Diskutera med BT-studierektorn! 



 

 

Tips till BT-handledaren 

Dra nytta av varandra som BT-handledare! 
‒ BT-handledarnätverk 

Använd dig av BT-studierektorn! 



    
  

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är…” 

Sören Kirkegaard 



 
Olika handledarroller 
Handledarmanualen 
‒ Förtydligande instruktioner 



Handledarinstruktion 



  
Handledarmanual BT 

Mattias Kalén, Johan Edgar 



  
     

Handledaruppdraget 

Handledare och huvudhandledare. 
Hur skiljer det sig åt och vad är nytt? Vad är samma? 









Progressionsbedömning 



       

    
     

Progressionsbedömning under BT 

På vilket sätt skiljer sig bedömningen av BT-läkare sig från bedömning 
av AT-läkare? 
‒ Vi gör ju även sit-in med våra AT-läkare 
‒ Vad menar vi när vi säger att Socialstyrelsen ställer högre krav på 

progressionsbedömning inom BT? 



 

    
     

      
   

      
  

Kompetensvärdering AT kontra BT 

En betydande förändring mellan AT och BT är att 
inom BT saknas motsvarigheten till AT-tentamen. 

Det ställer högre krav på vårdgivaren och handledaren att med 
regelbundna progressionsbedömningar skapa underlag till den externa 
bedömaren så att denna tillsammans med huvudhandledaren kan 
intyga uppnådd BT-kompetens till Socialstyrelsen. 



Varför ska vi bedöma? 



    
   

            

 Varför ska vi ha progressionsbedömning? 

Pedagogiska skäl 

Strukturerad feedback - ökad motivation och förståelse 
- att bli sedd och bekräftad 

- feedback  lusten att utvecklas ökar 



 

         
  

Varför ska vi ha progressionsbedömning? 

Pedagogiska skäl 

- Forskning inom vuxenpedagogik visar att inlärning kan ske snabbare och mer effektivt om 
man blir observerad i tillämpningen av sin kunskap och får återkoppling. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL3Ir2tMPkAhXQdJoKHZ3CBeQQjRx6BAgBEAQ&url=http://sodexomedarbetare.se/utbildning-och-kompetensutveckling/kompetensutvecklingsforum/&psig=AOvVaw1HMkwH4cgqr5uVa0KW4YRG&ust=1568107003359590


 Varför ska vi ha progressionsbedömning? 

Legitimationsyrke 

Patientsäkerhet 



Vad ska vi bedöma? 



  
    

  

Vad ska vi bedöma? 

HSLF-FS 2021:8 5 kap. 3 § 
‒ BT-läkarens handledare ska bedöma hans eller hennes kompetensutveckling 

kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningarna för bastjänstgöringen och 
det individuella utbildningsprogrammet. 

Bedömningarna ska dokumenteras. 



      
    

 

 
 

Vad ska vi bedöma? 

Allmänna råd 
Om det vid en kompetensbedömning eller på något annat sätt visar sig att det 
finns en risk att en BT-läkare inte kommer att uppfylla kompetenskraven, bör det 
leda till en åtgärdsplan som omfattar 
‒ Justeringar i det individuella utbildningsprogrammet 
‒ Förändringar i vårdgivarens utbildningsinsatser, eller 
‒ Tydligare krav på BT-läkarens insatser 



  
      

    
   

 

Vad ska vi bedöma? 

HSLF-FS 2021:8 5 kap. 4 § 
‒ Den huvudansvariga handledaren och en av vårdgivaren utsedd extern 

bedömare ska göra en sammantagen bedömning av om BT-läkaren uppfyller 
kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen innan intyg om 
uppnådd baskompetens utfärdas 



 

Bedömning 

Summativ 
‒ Summering av uppnått resultat vid ett givet tillfälle 
‒ Tillbakablickande 
‒ Slutgiltig 

”Om man uppnått målet.” 



 

    
 

   
 

  

Bedömning 
Formativ 
‒ Fortlöpande 
‒ Upprepade tillfällen 
‒ Stimulera egen reflektion, eget ansvar för lärandeprocessen 
‒ Underlag för återkoppling, feedback 
‒ Underlag för fortsatta lärandet, feedforward 
‒ Underlag för förändrade utbildningsinsatser 

”Var man för tillfället befinner sig i förhållande till målet.” 



    

Mer info 

Formativ och summativ bedömning - VGR Akademin (vgregion.se) 

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/natbaserat-larande/examinera/formativ-och-summativ-bedomning/#:%7E:text=Formativ%20bed%C3%B6mning.%20Formativ%20bed%C3%B6mning%20inneb%C3%A4r%20en%20l%C3%B6pande%20bed%C3%B6mning,bed%C3%B6mning%20en%20mer%20aktiv%20roll%20under%20utbildningens%20g%C3%A5ng.


Vad ska vi bedöma? 

Kompetenskraven 
‒ Kunskaper 
‒ Färdigheter 
‒ Förhållningssätt 











2021-12-06 





   
Nyckelord Tolkning Exempel 

Kunna     Ett krav på en färdighet eller    Inleda behandling av ett akut 
förhållningssätt sjukdomstillstånd 

Uppvisa kunskap     Ett krav på teoretisk kunskap, eller Kunna uppvisa kunskap om hälso-
   kunskaper om metoder eller  och sjukvårdens organisation och 

arbetssätt administration 

Handlägga   En åtgärd som läkare vidtar i     Kunna handlägga akuta psykiatriska 
  relation till en patient sjukdomstillstånd (exempelvis 

  genom utredning, bedömning, 
remittering eller behandling 

Diagnostisera  En process för att genomföra    Kunna diagnosticera akuta 
diagnostik sjukdomstillstånd (exempelvis 

   genom  att driva processen för att 
   komma fram till en diagnos eller ett  

diagnosförslag) 

    

Så tolkar du kompetenskraven i BT-delmålen 

2021-12-06 Tabellen hämtad från ST-boken-från BT till färdig specialist, sid 91. 











 

 

 

EPA- Entrustable Professional Activities 

Viktigt pedagogiskt begrepp 
Genomsyrar nya läkarutbildningen 

Nationellt, regionalt arbete 

EPAs för BT 

2021-12-06 











 

     

  

  

Sammanfattning: Vad ska vi bedöma? 

Mot bakgrund av målbeskrivningen och det individuella 
utbildningsprogrammet: 
‒ Kompetensutveckling (kontinuerligt, formativa bedömningar) 
‒ Uppnådda kompetenskrav (summativ bedömning) 

‒ Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 

‒ Toppen av pyramiden (”shows”, ”does”) 
‒ EPA 



Progressionsbedömning forts 



   

  
   

  

Fråga 1 

Vilka bedömningsmetoder har du erfarenhet av att använda? 

‒ Medsittning/sit-in 
‒ Mini-CEX 
‒ CBD - Case based discussion 
‒ DOPS - Direct observation of procedural skills 
‒ 360 grader – Sheffield peer review assessment tool 
‒ Specialistkollegium 



   

Fråga 2 

Känner du dig förtrogen/bekväm med att använda bedömningsmallar? 

‒ Ja 
‒ Nej 
‒ Delvis 



 

 
       

 

       

        

Allmänt om progressionsbedömning 

All bedömning är subjektiv 
Även utan mallar pågår en bedömning – mallar och struktur kan bidra 
till ökad transparens och kalibrering 

Fler bedömningar och flera bedömare kan bidra till ökad objektivitet 

Dialog om krav och förväntad nivå kan öka samsyn kring bedömning 



 

 

    
     

 

Metod svaghet/styrka 

Validitet 
‒ Vi bedömer det som ska bedömas 

Reliabilitet 
‒ Tillförlitlig och reproducerbar 

Fler bedömare, fler bedömningar och flera olika metoder har inom 
pedagogisk forskning visat sig ha betydelse för validitet och reliabilitet i 
klinisk kompetensbedömning 



 
  

     

     Index för användbarhet av mätmetoder 

Faktorer av betydelse: 
Validitet 
Reabilitet 
Tidsåtgång/kostnadseffektivitet 
Användbarhet/nytta 

En fristående avgörande faktor är: 
Acceptans av metoden inom gruppen 

Prof. Eric Holmboes pedagogiska forskning påvisar: ”Saknas sista faktorn händer ingenting” 



  
  

  
   

       

    

Psykologiska aspekter 
I svensk sjukvårdskontext är progressionsbedömning 
fortfarande ganska nytt och ovant 
Beakta att läkare utbildad i andra sjukvårdssystem 
kan ha andra erfarenheter av bedömning 

Både bedömare och den som bedöms kan känna sig 
osäkra på vad som gäller 

Undvika ”high stake examination” 
Regelbundenhet avdramatiserar och ger en bättre 
helhetsbild 



    
  

   

  

Bedömningsmallar 

Vedertagna bedömningsmetoder 
‒ Case based discussion – CBD (Fallbaserad diskussion) 
‒ Clinical evaluation exercise - mini-CEX / Sit-in (Kliniska färdigheter) 
‒ Direct observation of procedural skills – DOPS (Praktiska färdigheter) 
‒ 360 grader – Sheffield peer review assessment tool (Teambaserad feedback) 
‒ Specialistkollegium 

Svensk översättning från engelska förlagor 



 

 
 

Andra bedömningsmallar 

‒ Svenska Psykiatriska Föreningens medsittningsmall 
‒ Primärvårdens konsultationsmall 
‒ SWESEM bedömningsmall för larm 
‒ Internmedicinsk mall sit-in vid rond 
‒ Etc. 

Specialitetsspecifika bedömningsmallar 



 

  
     

 
 

  

Rekommendationer progressionsbedömning 

Progressionsbedömning inom BT (Mailutskick Bilaga 1) 
Några utvalda metoder samt specificerat antal per placering 

Pragmatiskt 
‒ Vad är görbart? 
‒ Minimikrav 
‒ Ytterligare bedömningar utifrån behov 



  

 

 
  

  
  

Vad gäller inom respektive placering? 
Akut sjukvård 
‒ Initial mini-CEX 
‒ CBD journalgranskning 
‒ Mini-CEX i slutet av placeringen 

Psykiatri 
‒ Svenska psykiatriska föreningens medsittningsmall vid två tillfällen 
‒ I mån av tid – en CBD 

Primärvård 
‒ Bedömningsmallar användas vid minst tre tillfällen 
‒ I första hand rekommenderas konsultationsmall ur verktygslådan 



  

                                                                                                             

Progressionsbedömningar under 12 månaders 
BT 

Intro Akut Psyk Allmänmedicin 

Nov 2021  nov 2022 

Exempel tjänstgöringsplan 
BT 



 
  

 
 

      
Kompetensvärdering av 
huvudhandledare → 
kartlägga individuella 
behov och 
förutsättningar samt 
fastställa IUP 

Intro Akut Psyk Allmänmedicin 



 
  

 

  
   

 
     

  

      
Kompetensvärdering av 
huvudhandledare → 
kartlägga individuella behov 
och förutsättningar samt 
fastställa IUP 

oAnalys av kompetensnivå vid start 
oMånga medsittningar/patientmöten med handledare och gärna 

andra kollegor 
oMinst 2-3 dok bedömningar per klinikplacering, gärna många 

fler! 
oDokumenterade handledarsamtal (BT-målen!) 

Intro Akut Psyk Allmänmedicin 



 Mini-CEX 
CBD 
mfl 

Konsultationsmall 
Mini-CEX SPF-mall 
CBD mfl 
mfl 

Intro Akut Psyk Allmänmedicin 

BT-kollegium BT-kollegium 

Slutbedömning/ 
examination 



 

       
  

   
   

   

  
      

Andra bedömningsmetoder då? 

Viktigt att metoderna är överenskomna och kända för både bedömaren 
och den som bedöms 

Att vi är överens om syftet: 
‒ ”Nu ska jag titta när du gör en lumbalpunktion”. 

Därför använder vi en bedömningsmall för ingrepp. DOPS 

‒ Återkoppling i samband med larmsituation 
Svensk förening för akutsjukvård har en detaljerad och intuitiv bedömningsmall 
för larmsituationer 



 

 
 

 

Skäl att använda andra bedömningsmetoder 

360 grader – Sheffield peer review 
‒ Språklig förståelse 
‒ Samarbete med andra yrkeskategorier 

DOPS 
‒ Ingrepp 
‒ Anförtrodd moment 
‒ Självständighet, lita på BT-läkaren 



  

     

     
 

 
    

 

Exempel användning av DOPS 

BT-läkaren suturerar vid upprepade tillfällen under placering inom akut 
sjukvård 

Har DOPS bedömningsmall där det framgår, suturerar självständigt med 
reaktiv handledning 

Hjälp vid kommande placering primärvård 
‒ Hjälpa kollegan som tar emot på nästa placering 
‒ Hjälpa BT-läkaren med deras progression 



  
 

Gradering i bedömningsmallar 

De mallar vi använt från 2015 
‒ Siffergraderade 

Nya bedömningsmallar 
‒ Bedömning av graden av självständighet 



   

 
    

     

För- och nackdelar med olika graderingar 

Vi har stor vana av siffergraderingar i samhället 
Men vad betyder egentligen en inringad siffra 4 på status? 

Nya mallar: mycket ord att förhålla sig till 
Men mer intuitiva… 



   

  
   

     
     

Varför väljer vi nya mallarna i BT? 

Siffergradering 1-6 
‒ 6 står för specialistkompetens inom ST 
‒ Men hur ska vi tänka kring BT? 
‒ Ska BT-läkaren jämföras med specialistläkare eller jämfört med år 1 ST? 
‒ Sjunka i betyg när man går över från BT till ST? 

BT? 

61 



  

   
    

      

Varför denna ändring till 
självständighetsbedömning? 

Forskningsresultat från Storbritannien: 
Bedömningsmallar med gradering av självständighet kräver färre 
bedömningstillfällen för att uppnå god reliabilitet jämfört med 
siffergraderade mallar 



 

 

 

   

BT-kollegium – hur går det till? 

Leds av BT-SR 
Huvudhandledare ska delta 

Gärna även lokala handledare 

Kommer se olika ut inom olika förvaltningar i regionen 



  

  

 

  

 

  

    

BT-kollegium 

Alla genomförda formativa bedömningar ska ligga till grund för BT-kollegium 

Portföljen är ett underlag vid mötet 

Dina input som handledare är viktiga 

Progressionen ska bedömas och sammanfattas 

Mötet är ett viktigt moment för kalibrering i HL-gruppen 

Sammanställas till en summativ bedömning 

Huvudhandledaren ansvarar för att återföra feedbacken till BT-läkaren 



  

Grupparbete 

Slumpvis indelade i grupper 
6 deltagare per grupp 



  
   

    
 

  

  

   
 

Instruktion 

Läs igenom CBD individuellt (5 min) 
Diskutera i grupp (10 min) 
‒ Är det något du/ni inte förstår? 
‒ Styrkor/svagheter med mallen 
‒ Om du jämför den här mallen med dina tidigare erfarenheter. För-/nackdelar? 

Läs igenom mini-CEX individuellt (5 min) 

Diskutera i grupp (10 min) 
‒ Samma frågor som ovan 



    
  

   

  

   

Återsamling 

Eftersom många deltagare idag, så kommer vi inte ha möjlighet till 
redovisning av alla gruppers diskussioner 
Ordet är fritt, räck upp handen eller skriv i chatten 

Oklarheter? Ställ eventuella frågor om bedömningsmallar 

Vi vill gärna ta del av era reflektioner 



  

  

 

Slutligen 

Målbeskrivningen översiktlig 
Erfarenheterna kring BT begränsade 

Vilken nivå ska krävas? 

Kalibrering 
Ödmjukhet och respekt 
‒ Uppdraget 
‒ BT-läkaren 
‒ Kollegor 



Portfolio 



 

    
     

   

       
   

    

  

Portfolio, vad vem och varför. 

Ett ganska stort antal intyg, bestämt av socialstyrelsen. 
BT läkaren har själv ansvar för att samla in och spara intyg 

Fysisk portfolio, tyvärr ej digital nu i piloten. 

Vilka intyg som kan/bör/ska samlas in och när bedöms vid 
upprättandet av individuell handlingsplan. Studierektorsuppgift att 
bedöma hur/vem/var, men intyg skrivs av handledare. 

2021-12-06 Här skriver du in sidfot 





 Om BT-målen inte uppfylls 



Ny information från Socialstyrelsen efter att handledarutbildningen 
hölls 21 sept 2021. Ändringar har gjorts - markerade med röd text! 

Intyg och intygande under BT    

 

    

Karin Hed och Christina Vestlund 



   

    

    

www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-
och-allmanna-rad 

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 
(socialstyrelsen.se) 

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 

Bilagorna finns där också som separata skrivbara pdf-filer som går att 
ladda hem 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7194.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7212.pdf
www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter


HSLF-FS 2021:8  Vad intygas? Vem skriver under?   Kommentar 

ANSÖKAN om intyg om   
godkänd  
bastjänstgöring 
(Bilaga 1) 

  Innehåller förteckning över Innehåller förteckning över 
bifogade intyg bifogade intyg

BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till  Läkarens egen ansökan till SoS 
SoS om BT-godkännandeom BT-godkännande 

INTYG om delmål i   KOMPETENS -KOMPETENS - Handledare  Handledare Delmål BT1-BT18 Delmål BT1-BT18
bastjänstgöringen  
(Bilaga 2) 

   Uppnått delmål eller del av Uppnått delmål eller del av 
delmål samt HUR det delmål samt HUR det 

 uppnåtts och värderats uppnåtts och värderats

Huvudhandledare Huvudhandledare  Flera delmål kan intygas på  Flera delmål kan intygas på 
 samma blankett där hela samma blankett där hela 

innehållet i delmålet intygas* innehållet i delmålet intygas

INTYG om fullgjord   
bastjänstgöring 
(Bilaga 3) 

NÄR och VAR -NÄR och VAR -
Tjänstgöringstid och närvaro  Tjänstgöringstid och närvaro 

 på angivna kliniker på angivna kliniker 

Huvudansvarig  Huvudansvarig 
verksamhetschef eller  verksamhetschef eller 
motsvarande motsvarande 

  Intygar tiden och styrker Intygar tiden och styrker 
 tjänstgöring på de  tjänstgöring på de obligatoriska 

 kliniker som författningen obligatoriska kliniker som 
föreskriver författningen föreskriver 

INTYG om uppnådd    
baskompetens 
(Bilaga 4) 

 Uppnådd full baskompetens Uppnådd full baskompetens 
 – alla delmål uppnådda – alla delmål uppnådda

Huvudhandledare  Huvudhandledare 
+ + 
extern bedömare extern bedömare 

  Slutbedömning Slutbedömning 

    
    

  

*Ny information från Socialstyrelsen - ett intyg skall intyga hela delmålet eller flera delmål-
för komplexa delmål kan det göras först i slutet av BT, ev av huvudhandledaren?
BT-studierektorerna kommer att informera



HSLF-FS 2021:8  Vad intygas? Vem skriver under?   Kommentar 

ANSÖKAN om intyg om   
godkänd  
bastjänstgöring 

  Innehåller förteckning över Innehåller förteckning över 
bifogade intyg bifogade intyg

BT-läkaren BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till Läkarens egen ansökan till  
SoS om BT-godkännande SoS om BT-godkännande

(Bilaga 1) 

INTYG om delmål i   KOMPETENS -KOMPETENS - Handledare Handledare Delmål BT1-BT18 Delmål BT1-BT18
bastjänstgöringen  
(Bilaga 2) 

  Uppnått delmål eller del av  Uppnått delmål eller del av 
delmål samt HUR det delmål samt HUR det 

Huvudhandledare Huvudhandledare  Flera delmål kan intygas på  Flera delmål kan intygas på 
 samma blankett där hela samma blankett där hela 

 uppnåtts och värderats uppnåtts och värderats innehållet i delmålet intygas innehållet i delmålet intygas

  INTYG om fullgjord NÄR och VAR -  Huvudansvarig   Intygar tiden och styrker 
bastjänstgöring Tjänstgöringstid och närvaro   verksamhetschef eller   tjänstgöring på de 
(Bilaga 3)  på angivna kliniker motsvarande   obligatoriska kliniker som 

författningen föreskriver 

   INTYG om uppnådd  Uppnådd full baskompetens  Huvudhandledare   Slutbedömning 
baskompetens  – alla delmål uppnådda + 
(Bilaga 4) extern bedömare 



  
 

 

  
  

 
 

 
 

Ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring -
vad anges i intyget? 

 Sökanden 
 Utbildning – läkarexamen/land-datum, legitimation/land-datum 

 Förteckning över bifogade intyg: 
Delmål i bastjänstgöringen – Bilaga nr 
Fullgjord bastjänstgöring – Bilaga nr 
Uppnådd baskompetens – Bilaga nr 
Tjänstgöring före legitimation – Bilaga/-or nr 
Utländsk tjänstgöring – Bilaga nr 

 Sökandens underskrift 



  
 

 

  
  

 
 

 
 

   
 

 

  
 

 

Ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring -
vad anges i intyget? 

 Sökanden 
 Utbildning – läkarexamen/land-datum, legitimation/land-datum 

 Förteckning över bifogade intyg: 
Delmål i bastjänstgöringen – Bilaga nr För aktuell regional BT kan tidigare 
Fullgjord bastjänstgöring – Bilaga nr erfarenheter INTE ”avräknas” - 12 mån 

gäller för alla! Uppnådd baskompetens – Bilaga nr 
Tjänstgöring före legitimation – Bilaga/-or nr 

Regionala regelverk för ev Utländsk tjänstgöring – Bilaga nr tillgodoräknanden för kommande BT-
 Sökandens underskrift läkare inom VGR kommer att tas fram! 



 HSLF-FS 2021:8 Vad intygas?   Vem skriver under? Kommentar 

 ANSÖKAN om intyg om    Innehåller förteckning över  BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till  
 godkänd bifogade intyg SoS om BT-godkännande 

bastjänstgöring 
(Bilaga 1) 

 INTYG om delmål i  KOMPETENS -  Handledare Delmål BT1-BT18 
bastjänstgöringen    Uppnått delmål eller del av  Huvudhandledare   Flera delmål kan intygas på 
(Bilaga 2) delmål samt HUR det  samma blankett där hela 

 uppnåtts och värderats innehållet i delmålet intygas 

  INTYG om fullgjord NÄR och VAR -  Huvudansvarig   Intygar tiden och styrker 
bastjänstgöring Tjänstgöringstid och närvaro   verksamhetschef eller   tjänstgöring på de 
(Bilaga 3)  på angivna kliniker motsvarande   obligatoriska kliniker som 

författningen föreskriver 

   INTYG om uppnådd  Uppnådd full baskompetens  Huvudhandledare   Slutbedömning 
baskompetens  – alla delmål uppnådda + 
(Bilaga 4) extern bedömare 



   

 
  

   

  
   

   
       

    
       

      
 

INTYG 
om fullgjord bastjänstgöring - vad anges i intyget? 

 Sökande 
 Tjänsteförteckning

Redovisning av bastjänstgöring
Tjänstgöringsställe (sjukhus, klinik, enhet eller annan specificering) 
Period(ååmmdd-ååmmdd)
Tjänstgöringens omfattning i procent av heltid
Tjänstgöringens omfattning omräknad till månader på heltid + summering antal månader 

 Del av tjänstgöringen inom primärvård
Redogör för vilken eller vilka delar av tjänstgöringen som genomförts inom primärvård. 

 Del av tjänstgöringen inom akut sjukvård
Redogör för vilken eller vilka delar av tjänstgöringen som genomförts inom akut sjukvård. 

 Intygsutfärdande huvudansvarig verksamhetschef/motsvarande intygar att sökanden har fullgjort
bastjänstgöring enligt tjänsteförteckningen. 



 HSLF-FS 2021:8 Vad intygas?   Vem skriver under? Kommentar 

 ANSÖKAN om intyg om   Innehåller förteckning över  Innehåller förteckning över BT-läkaren  BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till  Läkarens egen ansökan till 
 godkänd bifogade intyg bifogade intyg SoS om BT-godkännande SoS om BT-godkännande

bastjänstgöring 
(Bilaga 1) 

 INTYG om delmål i  KOMPETENS -  Handledare Handledare Delmål BT1-BT18 Delmål BT1-BT18
bastjänstgöringen    Uppnått delmål eller del av  Huvudhandledare Huvudhandledare   Flera delmål kan intygas på Flera delmål kan intygas på 
(Bilaga 2) delmål samt HUR det  samma blankett där hela samma blankett där hela 

 uppnåtts och värderats innehållet i delmålet intygas innehållet i delmålet intygas

  INTYG om fullgjord NÄR och VAR -  Huvudansvarig   Intygar tiden och styrker 
bastjänstgöring Tjänstgöringstid och närvaro   verksamhetschef eller   tjänstgöring på de 
(Bilaga 3)  på angivna kliniker motsvarande   obligatoriska kliniker som 

författningen föreskriver 

   INTYG om uppnådd 
baskompetens 
(Bilaga 4) 

Uppnådd full baskompetens  Uppnådd full baskompetens 
 – alla delmål uppnådda - alla delmål uppnådda

 Huvudhandledare Huvudhandledare
+ extern bedömare

  Slutbedömning Slutbedömning



  

     
   

    
  

INTYG 
om uppnådd baskompetens - vad anges i intyget? 

 Intygsutfärdande huvudansvarig handledare bedömer att sökanden har uppnått 
samtliga delmål i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. 

 Intygsutfärdande extern bedömare bedömer att sökanden har uppnått samtliga 
delmål i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. 



 HSLF-FS 2021:8 Vad intygas?   Vem skriver under? Kommentar 

 ANSÖKAN om intyg om    Innehåller förteckning över  BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till  
godkänd  bifogade intyg SoS om BT-godkännande 
bastjänstgöring 
(Bilaga 1) 

 INTYG om delmål i  KOMPETENS -  Handledare Delmål BT1-BT18 
bastjänstgöringen     Uppnått delmål eller del av Huvudhandledare   Flera delmål kan intygas på 
(Bilaga 2) delmål samt HUR det  samma blankett där hela 

 uppnåtts och värderats innehållet i delmålet intygas 

  INTYG om fullgjord NÄR och VAR -  Huvudansvarig   Intygar tiden och styrker 
bastjänstgöring Tjänstgöringstid och närvaro   verksamhetschef eller   tjänstgöring på de 
(Bilaga 3)  på angivna kliniker motsvarande   obligatoriska kliniker som 

författningen föreskriver 

   INTYG om uppnådd  Uppnådd full baskompetens  Huvudhandledare   Slutbedömning 
baskompetens  – alla delmål uppnådda + 
(Bilaga 4) extern bedömare 



  

    

       
      

     

       
      

  

    

INTYG 
om delmål i bastjänstgöringen - vad skall anges i intyget? 

 Sökande 

 Delmål som intyget avser (t.ex. BT1, BT2) 

 Utbildningsaktiviteter som sökanden genomfört för att uppnå delmål (t.ex. kliniska 
tjänstgöringar under handledning, kurser eller tidigare tjänstgöring). Om intyget avser flera 
delmål, beskriv vilka utbildningsaktiviteter som avser vilka delmål. 

 Hur det kontrollerats att sökanden uppnått delmål (t.ex. bedömningar av kliniskt 
omhändertagande eller kursexaminationer). Om intyget avser flera delmål, beskriv vilka 
kontroller som avser vilka delmål. 

 Intygsutfärdande handledare bedömer att sökanden har uppnått HELA delmålet/-n. 



  

 

  

 

  

  
   

    

    

     

   

     
 

 
 

     
      

       

Intygsskrivande handledare skall intyga att samtliga delar av delmålet är uppfyllt samt hur det kontrollerats. 
Huvudhandledare som följer BT-läkaren under hela BT kan vara den som skriver delmålsintyg i slutet. 
BT-läkaren behöver samla dokumentation i sin portfölj under hela BT, relatera aktiviteter till delmål ! 
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Alla ”placeringar” 
medverkar till att 
uppnå delmålen 

Delmål BT2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 
Kompetenskrav 
Läkaren ska 

- kunna diagnostisera akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

- kunna inleda handläggning av akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

- kunna inleda behandling av vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssituation 
i handläggningen av akuta och icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

- kunna bedöma suicidrisk hos en patient och kunna initiera vidare handläggning 

- kunna identifiera tecken på förvirringstillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata åtgärder 

- kunna identifiera tecken på beroendetillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata åtgärder 

- kunna bedöma behov av psykiatrisk tvångsvård hos en patient och kunna utfärda vårdintyg 

- kunna identifiera psykisk ohälsa som inte har sin grund i psykiatrisk sjukdom hos en patient 
och kunna vidta adekvata åtgärder 



  

 

    

      

 

       

       
 

 
Delmål BT1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 
Kompetenskrav 

Läkaren ska 

- kunna diagnostisera akuta sjukdomstillstånd 

- kunna identifiera tecken på kritiska eller allvarliga sjukdomstillstånd och kunna initiera fortsatt handläggning 

- kunna inleda behandling av akuta sjukdomstillstånd, inklusive livshotande tillstånd, och kunna planera fortsatt 

Omfattande 
delmål 

handläggning 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta sjukdomstillstånd 

- kunna planera behandling av samt behandla och följa upp vanliga icke akuta sjukdomstillstånd och andra 
hälsoproblem 

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssituation i 
handläggningen av akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 



 
  

 
 

Intygsexemplet i presentationen visar hur EN 
klinikhandledare inom allmänmedicin intygar bara den del av 
delmålet som uppnåtts där- enl SoS nya information skall 
kompetens för HELA delmålet intygas i samma intyg 



     

   

+ andra kliniker där delmålets innehåll tränats och uppnåtts 

+ ev andra handledares beskrivning av uppnått innehåll 



  

    
    

+ övriga handledares kompetensvärderingar/hur man kontrollerat 
uppnådda kompetenser 

Alternativt sammanställer huvudhandledaren hur kompetensvärderingen 
för delmålets innehåll har utförts under BT 



Översikt  som stöd  för  handledare, BT-läkare  och BT-SR 

Delmål bastjänstgöringx  Kurs/utbildning   Akut Psykiatri Allmänmedicin 
 planerad sjukvård 

BT1 –  sjukdomstillstånd akut/icke akut  Intro: HLR, simulering X X X 
BT2 - psykiatri  LPT, vårdintyg o X X X 

suicidbedömning 
BT3 – lagar o författningar Hälso- o X X X 

sjukvårdsjuridik 
BT4 –  styrning o org Intro X X X 
BT5 - vårddokumentation Intro X X X 
BT6 – systematiskt kvalitetsarbete Patientsäkerhet/Med 

Control 
BT7 – vetenskapligt förhållningssätt X X X 
BT8 - etik Etik heldag X X X 
BT9 - bemötande  Intro + workshop X X X 
BT10 –  leda o samarbeta Intro: simulering X X X 
BT11 –   presentera, förklara o instruera X X X 
BT12 –  barn o ungdomar  Barns rätt, X X 

 orosanmälan 
BT13 – vårdhygien o smittskydd Webutb X X X 
BT14 – hälsofrämjande insatser X X 
BT15 - läkemedelsbehandling  Webutb antibiotika + X X X 

föreläsn lm 
BT16 –  försäkringsmedicinska intyg Webutb + FK-medicin  X X X 

heldag 
BT17 –   behov av palliativ vård Palliativ medicin X ev 
BT18 –  dödsbevis o dödsorsaksintyg Dödsorsaksintyg X ev 



 HSLF-FS 2021:8 Vad intygas?   Vem skriver under? Kommentar 

 ANSÖKAN om intyg om    Innehåller förteckning över  BT-läkaren  Läkarens egen ansökan till  
 godkänd bifogade intyg SoS om BT-godkännande 

bastjänstgöring 
(Bilaga 1) 

 INTYG om delmål i  KOMPETENS - Handledare Delmål BT1-BT18 
bastjänstgöringen    Uppnått delmål eller del av  Huvudhandledare   Flera delmål kan intygas på 
(Bilaga 2) delmål samt HUR det  samma blankett där hela 

 uppnåtts och värderats innehållet i delmålet intygas 

  INTYG om fullgjord NÄR och VAR -  Huvudansvarig   Intygar tiden och styrker 
bastjänstgöring Tjänstgöringstid och närvaro   verksamhetschef eller   tjänstgöring på de 
(Bilaga 3)  på angivna kliniker motsvarande   obligatoriska kliniker som 

författningen föreskriver 

   INTYG om uppnådd Uppnådd full baskompetens  Huvudhandledare  Slutbedömning – 
baskompetens  – alla delmål uppnådda +  information kommer senare 
(Bilaga 4) extern bedömare 



Avslutning 
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