
Minnesanteckningar möte BT gruppen 2021-03-09 (via Teams) 

Närvarande: Gisela Larmark, Caroline Mellberg, Hannes Lynnér, Ulrika Uddenfeldt Wort, Hedvig 

Örneholm, Björn Gunnarsson, Carina Stenkilsson, Karin Ander. 

Ej närvarande: Anna Jarslund Broman, Petter Tyrberg 

1) Presentation. Speciellt välkommen till Carina Stenkilsson, Utvecklare, Äholm. 

2) Föregående protokoll 

• Protokoll från 2021-02-03 gicks igenom.  

• Hannes påpekade fel under punkt C. Mini-CEX – om antal osv. Gisela rättar. 

3) Introduktionen 

• Utvärdering. Muntlig utvärdering sista dagen. Skriftlig enkät i efterhand. Liten grupp, 

svårt att göra den anonym. Förslag att BT-representant för varje ort presenterar 

resultatet anonymt vid BT-råd.  

Kanske skippar en skriftlig utvärdering nu av introduktionen; Caroline och jag gjorde 

en muntlig utvärdering ytterligare på BT APT, där jag fick ut så pass mycket att jag 

själv bedömer att jag kan ändra på en del till nästa introduktion. Jag bedömer att 

frågan nu är överspelad. Jag har som ambition att skapa en skriftlig utvärdering nu 

till september av introduktionen som de kan göra i direkt anslutning. /GL  

 

• Akutkursen. Björn höll i akutkursen tillsammans med annan akutläkare. Kunskap 

finns, men generellt dålig praktisk kunskap i BT gruppen. Planeras en ytterligare dag i 

simuleringsmiljö längre fram, med denna BT pilot grupp. Björn tar diskussion med 

Eric Dryver.  

Gisela berättar att höstens akutkurs är bokad i Lund några veckor in på BT-starten;  

Vecka 40 onsdag den 6-fredag 8 oktober.  

4) Ny punkt på dagordningen - Skåne Care och RS skrev avtal för många år sedan om att RS är 

skyldiga att erbjuda utbildning för SMTP-läkare. Nu har förordningen ändrats och dessa 

läkare måste göra BT. Det enda sättet att göra BT i RS ännu så länge är att göra det genom 

BT-organisationen. Hur ställer vi oss till det? Ulrika informerade om bakgrund, det kan röra 

sig om en person till anestesi Lund hösten -22. Diskussion. Caroline skriver svar till RS. 

5) BT i AT – Hur går vi vidare med frågan? 

Idag uppnår AT flertalet av BT-målen under grundutbildningen/ATn: 

1. Handledare hela AT-perioden 2. Studierektor 3. Formulär för intyg 4. Extern granskning 

(AT-tenta?) 5. Individuell studieplan (tveksamt).  

BT är inte tänkt för de som gjort AT i Sverige.  

Vill vi driva frågan att få AT att välja ST 2021? Vi kan sponsra med ansökningsavgiften för de 

som slutar AT hösten -21 om att ansöka om BT-kompetens.  

Caroline sammanställer skrivelse till AT/ST-RÖN. 

Kursinnehållet för AT-dag och AT-ting behöver ses över. 

6) Curriculumfrågan 

Verksamheterna efterfrågar checklista. Vi har fått ta del av checklista som utformats i 

Halmstad och får använda den. Bestämdes att vi använder den med några ändringar nu 

under BT-piloten. Carina S hjälper till med layouten.  

Checklista för BT 1 målet akut sjukvård samt checklista för BT 2 målet psykiatri är redan 

utskickad till verksamheterna + BT pilot läkarna, och testas just nu.  

7) Webbsidor, hemvist 

Information finns på flera nätsidor men utformas olika utifrån målgruppen. RS hemsida för 



extern målgrupp, Vårdgivarwebben för RS som inte har intranätet och Intranätet för 

medarbetare.  

Hemvist BT diskuterades och vi kom fram till att sidan ska innehålla övergripande gemensam 

information, block med info för respektive sjukhus, länkar till AT-hemvisterna på respektive 

sjukhus. Carina har beställt BT hemvist och är behjälplig initialt med att bygga upp sidan. 

Hannes har skrivit förklarande dokument om BT och listar även vad som ska finnas på 

hemvisten.  

8) Vetenskapsmålet 

Grundkompetensen är olika beroende på lärosäte. Viktigt med kunskap om att granska 

vetenskap/kritisk granskning. Inkluderas i höstens introduktion. För BT-pilot planeras en 

utbildningsdag i ämnet.  

Efterföljande Journal Club löpande, förslagsvis 2–3 gånger/termin, läggs in i det löpande 

utbildningshjulet. 

9) Dokumenten PM Lästid BT och PM tjänstgöringstider BT 

Enades om 1 timme lästid/vecka. 

 

Stort tack till alla för idag! 

 

Antecknat av Karin Ander 


