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Internet: skane.se 
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Minnesanteckningar BT-RÖN 210921 

Närvarande: Caroline Mellberg, Hannes Lynnér, Petter Tyrberg, Anna Jarslund 

Broman, Hedvig Örneholm, Ulrika Uddenfeldt Wort, Carina Stenkilsson, Angelica 

Nilsson, Björn Gunnarsson 

Ej närvarande: Gisela Larmark 

 

• Nulägesrapport 

Hannes – Löper på bra, inget att ta upp. 

Hedvig – Inte haft fysisk träff med de nya. Lyfter dilemmat med tider för 

kuratorsledd reflektionstid som visade sig röra den andra BT-gruppen. 

Verksamheten har efterlyst besked om när nästa BT-kull startar. Caroline 

svarar att det är intro i mitten på maj -22.  

Önskar även diskussion kring hur man löser sommarsemester, justering av 

block? 

Petter – Verkar välfungerande, inte hört något neg.  

Anna – BT-piloten är nu ute i primärvården, än så länge allt ok.  

 

• Sommarsemester 

Diskussion kring hur vi löser semester under sommarblocket. Olika 

alternativ diskuteras. Hedvig ställer frågan om man som ny BT-läkare har 

rätt till sommarsemester. Caroline svarar att det har man men alla dagar är 

kanske inte betalda.  

Petter lyfter att det är olyckligt att vi pressat akuta förlopp till minimum 3 

månader, vilket gör det sårbart under sommarperioden.  

Förslag lyfts fram om att fördela BTn på 4 + 4 + 4 mån. Mittenblocket ger 

då möjligt till att ha 2 mån psyk + 2 mån individuell.  

Flödesschema upprättas under mötet som diskuteras.  

Petter påtalar att det är viktigt att vi benämner det som individuell istället 

för valfri, individuell ger oss möjlighet att styra det.  

Hannes lyfter vikten av att vi tidigt sätter placeringarna för de BT-läkare 

som vi rekryterar. Caroline svarar att vi har ett planerat avstämningsmöte 

efter intervjuerna där vi förslagsvis gör inplaceringen.  

Under diskussionerna så enas vi om att köra 4 + 2 + 6 för de som behöver 

mycket PV och 6 + 2 + 4 för de som behöver mycket akuta förlopp. Vi 

behöver en norm att utgå ifrån när vi presentera vår BT.  
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Petter lyfter att ovanstående ger en försämring för psykiatriflödet men en 

förbättring för andra block.  

 

• SMTP-läkare 

Caroline informerar om det möte hon deltog på igår gällande läkare från 

Saudiarabien som är här och tjänstgör via Skåne Care.  

Skåne Cares förslag om lösning för att dessa läkare ska få en godkänd BT 

accepterades inte av Caroline vilket inte mottogs väl. Caroline redogör för 

tongångarna.  

Nytt möte bokat i eftermiddag och möte kommer även att hållas med 

Socialstyrelsen i frågan.  

Carolines hållning är att vi inte kan acceptera en speciallösning utan man 

måste uppnå kompetens enl. måluppfyllelse.  

 

• Annons för BT-tjänst 

Annons för BT-tjänst kommer ut vecka 40. Caroline får många mejl från 

intresserade men underlaget utifrån dessa mejl känns svagt. Intressant att 

se vad denna rekryteringsomgång generera i antal sökande samt 

kompetensnivå. 

 

• Övrigt 

Carina Stenkilsson undrar vad som hänt kring frågan om riktad information 

till AT-läkarna om BT. Caroline svarar att man som tidigare sagt planerar 

testa systemet genom att vi står för avgiften när någon/några AT-läkare 

skickar in sina papper för BT-kompentens. Innan lagen är testad kan vi inte 

göra någon riktad information. 

 

• Nästa BT-RÖN 

211116 kl. 09.00-15.00 fysiskt möte på Seminariet i Lund 

 

 

Anteckningarna förda av: Godkänt av: 

Angelica Nilsson  Caroline Mellberg 

BT-samordnare  BT-chef 

 


