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Minnesanteckningar möte BT gruppen 2021-05-11 (via Teams) 

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

1. Protokoll senaste mötet  

Genomgång av dagens agenda och tillägg från förra mötet: Checklista akutsjukvård. 

Omfattande agenda och de sista punkterna får ev. skjutas till nästa möte i 

juni/internat i augusti. 

  
2. Arbetsgivarfrågor  

Utvärdera intervju förfarandet, Rapport från rekryteringen; hur göra annorlunda? 

Intervjuerna hölls via Teams av Caroline, Hedvig, Hannes och Björn. Av totalt 83 
sökande kallades 28 kandidater (alla var dock inte behöriga, 23 hade leg.) Fungerade 
bra rent tekniskt. Intervjuerna Inleddes med gruppinformation (4–5 sökande/grupp), 
därefter personlig intervju och avslutande gemensamt case. Case för att utvärdera 
bakgrundskunskaper, språk. Planerar att fortsätta med Teams. Vi behöver vara 
tydliga mot GSF hur urvalet ska genomföras. 
Björn rapporterat att ingen kände sig diskriminerad men att case situationen 
upplevdes lite besvärlig. 

Case upplägget diskuteras vid kommande internat. 

Sammanfattningsvis bra, nästa omgång kortare dagar och ev. lägga till en dag. 
Flera av de mest meriterade har tackat nej då de blivit erbjudna ST istället, totalt 6. 
De som inte har svensk legitimation i samband med intervju har valts bort. Caroline 
meddelar att hon Känner inte igen farhågorna som Värmland och Dalarna meddelat 
med bl. a språkproblem. 

Kort presentation av de 12 som tackat ja till tjänst.  

3. Central BT RS; en väg in i BT  

Regionen vill inte ha klinikbunden BT, men öppen för att göra alternativa 

placeringar. Inte budget som styr antalet BT utan mer platsberoende. Dimensionera 

antal BT platser mot behov. 

3. Diskussionsfråga; hur utveckla och lösa enstaka placeringar, tillgodoräknanden? 

Alternativa placeringar? Kurshjul? Finansiering? 

12 månader annat innehåll?  

Hur undvika klinik BT? 
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Ska vi ha 6 månaders primärvård om BT läkaren redan vikariat länge? Om mer 
individuell placering krävs det att BT-organisationen behöver utökas. Tidigare 
erfarenhet utvärderas och kan innebära kortare mer intensiv utbildning. 
 
En åsikt att inte vara för flexibla nu när BT är nytt, en annan är att vara flexibel just 
nu i början. Krävs god framförhållning för verksamheterna att planera. Samma väg in 
– därefter individuell planering.  

  
4. Datum för höstens intervjuer 

Caroline, Gisela och Hannes intervjuar tisdag 9/11 och torsdag-fredag 11–12/11. 
 

  
5. BT representant med på intervjuer i ”väntrummet”  

Gisela frågar nuvarande BT-grupp. 
 

7. Studierektorsfrågor;  
Beslut innehåll utbildningsdagar 
Gisela presenterar årsplanering med åtta återkommande utbildningsdagar. (Bifogas)  
Petter visade ett förslag där vissa utbildningar återkommer varje halvår. 

Höstens startdatum, intro dagar, akut kurs; samtliga APT, BT RÅD, utbildningsdagar 
samt Q grupper – Akutkurs 6–8/10 Practicum i Lund. 

  
8. Kurs examination? Hur lösa intygsskrivandet? BT måluppfyllelse, utbildningsdagar 

Förslag: BT läkaren sammanfattar utbildningsdagen i några korta 

punkter/Sammanfattande diskussion i slutet av utbildningsdagen. Mall ska utformas.  

  
9. Höstens BT grupp Q samtal på varje enskilt sjukhus? Ev. samköra AT grupperna? 

Om man kör Q grupperna enskilt varje sjukhus; minska antalet utbildningsdagar? 

Höstens BT grupp Q samtal fortsätter som vårens pilot/dubbla grupper, ev. via 

Teams? Svårt köra lokalt då det blir få deltagare, alternativt att köra BT-grupperna 

tillsammans. Inte blanda BT och AT. Gisela funderar och diskuterar med kuratorerna 

i Lund.  

  
10. Curriculum grupper nationellt, intresse?  

Gisela presenterar en ”gräsrotsrörelse” för studierektorer där personer från olika 

regioner medverkar. Meddelar att hon ingår i gruppen psykiatri. 

Anna intresserad av primärvårdsgruppen.  

Caroline berättar att det finns en liknande grupp för chefer. Anna ska tala inför 

SVAM inom kort. 

  
11. Överrapportering BT-läkare 

Gisela och Caroline besöker samtliga BT-läkare för uppföljning och 

medarbetarsamtal. Möte CSK den 10/5. 

12. BT-råd med tre representanter för varje ort – se separata anteckningar. 
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13. Tid februari 2022 för externa examination 

Hur godkänns varje lokal placering?  Tre godkända sit-in per sjukhusplacering – 

räcker det? 

Tre separata intyg för varje placering där det framgår vilka mål som ska uppnås är 

önskvärt.  

Anna tänker löpande utvärdering som sammanfattas i intyg, 360 graders bedömning 

och BT-kollegium. 

Hedvig meddelar att BT-kollegium planeras på SUS inför övergången till PV.  

Diskuterades av vad som ska ingå i externa examinationen – Klinisk slutbedömning – 

komplement till placeringarnas skriftliga bedömningar. 

Gisela sammanfattar att vi har olika åsikter och att frågan är omfattande.  

Intyg för innevarande sjukhusplaceringar inte klara än – kan skrivas till hösten.  

Det är ett stort spann mellan att samla in dokument och en klinisk slutbedömning. 

 

Frågan bordläggs efter ovanstående diskussioner och tas upp igen på nästa möte i 

juni och internatet i augusti. 

  
14. Akut kursen pilotgruppen 

Efter diskussion bestämdes att alla får en extra dag akutkurs, Gisela och Björn 

planerar för detta. 

  
15. Checklista akutsjukvård BT1 mål från föregående möte (tillägg) 

Hannes presenterar gruppens reviderade checklista och det beslutas att denna ska 

användas för kommande sjukhusplaceringar. Hannes skickar ut checklistan direkt 

efter mötet. 

Motsvarande checklista finns inom psykiatrin – Gisela skickar denna. 

  
16 Punkter till internatet augusti samt möjligen BT RÖN möte 2021-06-08 – meddela 

Gisela om ytterligare punkter till agendan 

• Handledare på varje block/placering skriva under intyg för placeringen, 
godkänd BT måluppfyllelse, behov skapa mallar! Vilka mål på varje placering 
- curriculum (tänk ST)/arbetsmoment inför och på BT internatet augusti 

• IUP standarddokument/ IUP på introduktionen, redan vid rekrytering? 
Introt?  

• Hur examineras av x bedömare? En sit in, planeras tid i februari? Praktiskt? 
Vad vill vi? internatet 

 
17. Nästa möte den 8/6 och internat 24–25/8. Med detta tackade Gisela för ett effektivt 

möte med bra diskussioner och avslutade dagens möte. 
 
Antecknat av Karin Ander 
Justerat av Gisela Larmark 

  
  


