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Minnesanteckningar möte BT gruppen 2021-04-13 (via Teams) 

Närvarande: Gisela Larmark, Caroline Mellberg, Hannes Lynnér, Anna Jarslund 
Broman, Petter Tyrberg, Hedvig Örneholm, Björn Gunnarsson, Peter Svensson, 
Karin Ander. 

Ej närvarande: Ulrika Uddenfeldt Wort. 

1. Presentation. Speciellt välkommen till Peter Svensson, Lunds universitet. 
  
2. Grundutbildningen – samarbete/informationsutbyte 

Peter redogjorde för nya 6-åriga grundutbildningen för läkarprogrammet med start 
hösten 2021, utbilda beslutskompetenta studenter redo för legitimation. 

Studieprogrammet följer gamla utbildningen upp till termin 10. Sjukhusplacering i 
stora delar klar termin 9, under dessa görs långa kliniska placeringar inom både 
medicin, kirurgi och ortopedi under klok handledning. Vetenskapligt arbete termin 10. 
Samarbete psyk och PV termin 11 och 12. Kontakt med PV Halmstad, Växjö och 
Karlskrona för praktikplatser. 

Möjlighet att byta till 12-terminsutbildning om plats finns. Det finns inga exakta 
övergångsregler idag, ännu oklart när. 

Önskas samarbete GU/BT/ST för gemensam övergripande utbildningsplan. 

KUL från vårterminen 2022 
3–5 studenter/termin, utbildade utanför EU/EES. Följer ordinarie T6, deltar i 
undervisning. Innan dess göra all utbildning inom svensk författningssamling t o m 
termin 5. Samma examination. 

EPA (Entrustable Profession Activity) 
Gemensam app för samtliga svenska universitet. Införas nationellt för BT? 
Observera – inte bedöma – vad gjorde student? Vad gjorde handledaren? 

Informationen ovan diskuterades och konstaterades att fortsatt samarbete är viktigt 
och nödvändigt. Därefter tackade vi Peter för hans medverkan och han lämnade 
mötet. 

2. Senarelägga BT-start hösten 2021? 
Universiteten i Europa slutar i juni och administrationen därefter tar tid vilket medför 
att legitimation dröjer och kanske inte är klar i augusti.  
Diskussion för- och nackdelar med att separera BT-starten från AT-starten.  
Bestämdes att BT startar som planerat hösten 2021 med intro v. 35–36 och klinik 
v.37. 
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Hedvig redogjorde för SUS planering hösten 2021, 2 BT-läkare i Lund och 2 BT-läkare i 
Malmö, alla börjar på medicinen, sedan psykiatrin.  
 
Utvärdering löpande om starterna ska ske på annan tid. 
 

3. Rapport annonsering och rekrytering vecka 16, 19–21/4 
83 ansökningar har inkommit, GSF har inte skilt på praktik och vik och därför har 
Caroline och Gisela läst alla ansökningarna. Objektiv gradering efter leg och 
vikariatstid. Intervjuerna sker via Teams men de som intervjuar är på plats i Malmö 
Dockan. 

4. Diskussion om klinik BT? AT från övriga nordiska länder? Klara specialister från 3 
land/KUL? 
Carolines ståndpunkt är att rekryteringen ska vara lika för alla men att BT-upplägget 
kan vara individuellt beroende på bakgrund och erfarenhet.  
Hur ska anställningsprocessen för BT vara på sikt, behöver vara mer flexibel.  
Behöver diskuteras vidare – Internat? 
 

5. Checklistan akutsjukvård BT1 målet 
Checklistan som skickats ut till klinikerna under piloten upplevs alltför omfattande. 
En grupp bestående av Petter, Hannes, Hedvig, Anna samt Emelie Lincoln fick i 
uppdrag att se över checklistan och presentera förslag vid nästa BT RÖN den 11/5. 
 

6. Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och Region Skåne ger en arbetsgrupp 

uppdraget att: 

-undersöka möjligheten att samtliga AT-, BT- och/eller ST-läkare inom Region 

Skåne som en del av sin utbildningstjänstgöring går kursen och med hjälp av 

kunskapsstödet och aktiv handledning integrerar detta i en kompetensportfölj. 

Gruppen ska ta fram ett förslag på hur detta kan genomföras och ett 

beslutsförslag. 

-ge förslag på en struktur (t ex styrgrupp) som ska ha övergripande ansvar för 

innehåll och resurser för kompetensportföljen. Det ska tydligt framgå att såväl kurs 

som kunskapsstöd ska vara förankrade i aktuellt kunskapsläge rörande 

handledning. Vilka beslut som styrgruppen har ansvar för ska framgå. Vidare ska 

det framgå vem inom respektive organisation som utser medlemmar i gruppen. 

-ta fram förslag på finansiering av kursen. 

I arbetsgruppen ska ingå två personer från Läkarprogrammet (Christer Larsson och 

Peter Svensson), en-två personer som driver kursen (Pia Strand och ev XX) samt två 

personer från Region Skåne (Caroline Mellberg och YY). Christer Larsson är 

sammankallande. 

 

Hedvig utsågs till att ingå i gruppen tillsammans med Caroline. 

 
7. Hemvist och gemensam mapp 

Gisela har möte 23/4 med Carina Stenkilsson om BT-hemvisten. 
Vi har en gemensam mapp för BT dokument, behörigheter beställs. 
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8. Nästa möte den 11/5 förläggs till Dockan i Malmö med möjlighet att även delta via 

Teams. Med detta tackade Gisela och avslutade dagens möte. 
 
Antecknat av Karin Ander 

 


