Mall BT-plan
Studierektorsorganisationen Region Kronoberg

Individuellt utbildningsprogram- BT-plan
Namn:
Chef: Martin Isegran
Studierektor: Minna Markljung, Ola Thorén (primärvård)
Huvudhandledare:
Handledare Medicinkliniken:
Handledare Kirurgkliniken:
Handledare Psykiatri:
Handledare Primärvård:

Tjänstgöring
BT-block: 12 månader
BT information, introduktion och akutmedicinvecka*
*v. 3-6
Medicin (akut sjukvård)
**v.7-16
Kirurgen (akut sjukvård)
v.17-26
Semester
v.27-30
Psykiatrin (akut sjukvård)
v.31-38
Primärvården

22.01.17-22.02.13
22.02.14-22.04.24
22.04.25-22.07.03
22.07.04-22.07.31
22.08.01-22.09.25
22.09.26-23.01.15
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Obligatorisk BT-introduktion
BT-mål

Lagar och andra föreskrifter
Patientcentrerat samtal
Hälso- och sjukvårdens organisation

Bocka av, datum

BT4
BT 9,1,2
BT3

Obligatoriska digitala utbildningar

BT-läkare gör utbildningarna på arbetstid, självstudietid kan användas. Utbildningar i
Kompetensportalen godkänns där när de är genomförd, spara intyg i din mapp.
Webbutbildningarna signerar du själv här när du gjort dem.
BT-mål

Säker
katetersättning

Kompetensportalen

BT1, BT6

Hälsosamma
levnadsvanor

Kompetensportalen

BT 14

Diagnostisk
säkerhet

Kompetensportalen

BT 6

Barn som far illa

Vårdgivarwebben - Barn som
far illa (regionkronoberg.se)

BT 12

Diskriminering

Vårdgivarwebben - Utbildning
BT 9
kring förbud mot diskriminering
(regionkronoberg.se)

Bocka av, datum
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Obligatoriska AT-seminarier slutenvård Växjö
Torsdag eftermiddag kl 13 i AT-rummet
BT-läkare deltar i all AT-utbildning. Följande kräver närvaro för att uppnå BT-mål, meddela
schemaläggare vid schemaönskemål! Meddela studierektor om du varit sjuk/missat. Digital
länk kommer att finnas.
Bocka av, datum

Läkemedelsbehandling Torsdag 19 maj OCH 16 juni
(du ska delta i båda tillfällena)
för äldre

BT15

ATrummet
ATrummet

Barnmedicin och Barn HT 2022, datum kommer, se
webb
som far illa

BT12

ATrummet

Patientsäkerhet

Torsdag 24 mars

BT6

OBS! Önska ledigt från psyk/VC!!

Obligatoriska AT-seminarier primärvård
Onsdag eftermiddag
BT-läkare deltar i all AT-utbildning. Nedanstående kräver närvaro för att uppnå BT-mål,
meddela schemaläggare vid schemaönskemål! Meddela studierektor om du varit
sjuk/missat.
BT-mål

HT 2022 datum ej klart,
Miljö, äldre och
läkemedel/Hälsoenheten se webb

Bocka av, datum

BT14,15

Försäkringsmedicin

HT 2022, datum se
webb

BT16

Praktiskt kring barn

HT 2022, datum se
webb

BT12
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Övriga obligatoriska utbildningar
BT-läkare bokar själv in sig själv i Kompetensportalen och önskar ledigt hos
schemaläggare på aktuell placering. Skriv ut/spara intyg i delade mappar.
Bokat datum

Säker
kommunikation

Sparat intyg

VT 2022, till
BT 10 (BT
exempel 18 maj. 9)
BOKA SJÄLV

Självstudietid
Självstudietid schemaläggs under primärvårdsplaceringen. Studietid 0,5 dag/vecka där en vecka i
månaden är föreläsning/utbildning och resten är självstudietid. Studietid planeras och följs upp vid
den personliga handledningen. Studietid används även till obligatorisk digital utbildning och att
läsa och tolka vetenskaplig artikel. ST-boken obligatoriskt. BT-läkaren dokumenterar övrig studietid.

Ämne som studerats

Källa (bok, riktlinje på
webb, artikel osv)

BT-mål

Likarätt

ST-boken; Kapitel 21

BT2,3,8,912,14

Etik

ST-boken: Kapitel 20

BT8

Förbättringskunskap
och kvalitetsarbete

ST-boken: Kapitel 22

BT6

Vetenskaplig artikel

Datum

BT 7
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Extra utbildningsaktivitet /självstudier
Kurs/föreläsning eller annan utbildningsaktivitet som ersätter eller kompletterar obligatorisk
utbildning.
Utbildningsaktivitet

När?

BT-mål

Bocka av, datum

Praktiska moment

Flera av de praktiska färdigheterna kan du träna på under flera placeringar. Bokför även det som d
under tidigare tjänstgöring innan BT. Ha med klinisk instruktör/handledare. Fetstil=Bör inte ha lämna
placeringen utan att ha bockat av detta moment.

Moment

Var?

Skriv datum för tillfälle
Tex 7/2, 7/5 osv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Artärpunktion (blodgas)
Vårdintyg
Sjukintyg
LP – ha provat
Suturering
Lilla kirurgin ”prickmottagningen”
Sätta KAD
Sätta Ventrikelsond
Prokto- rektoskopi
Gynekologisk undersökning
Öronundersökning
Dödsbevis- dödsorsaksintyg

Med/kir
Psyk/Med/VC
Alla tj-ställen
Med
Kir/VC
VC
Kir/Med
Kir/Med
Kir/VC
VC
VC
Med/Kir/VC
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Kontinuerliga Bedömningar
Gör momentet flera gånger innan bedömning. Det är en fördel med olika bedömare, kan vara
ST-läkare som är handledarutbildad. Bedömningar är underlag för feedback och kan behöva
göras om. Bedömningar sparas av BT-läkaren i personlig mapp, som ifylld PDF eller foto av
ifylld bedömning. Ska kunna visas för extern bedömare.

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

MiniCex Bröstsmärta akuten
MiniCex Buksmärta akuten
DOPS Artärpunktion
MiniCex Utskrivning
(Handledarsamtal/CBD utskr
innan)
MiniCex Leda
Rond/Avstämning (minst 4 pat)
MiniCex Psyk status
CBD Psyk diff diagnos och beh
CBD utifrån journalant
MiniCex konsultation
MiniCex Barnpatient

Mål
BT1,9,11,13
BT1,9,11,13
BT1,9,10,11,13

Var?
Medicin
Kirurgi
Medicin (eller kirurgi)

BT9,10,11,14,15,
ev 16

Medicin eller kirurgi

BT 10,11

Andra placering akut
sjukvård: Medicin/
kirurgi

BT 2,9
BT 2,3,15
BT 1,5,7,8,15
BT 1,9,11
BT 9, 11,12,

Psykiatri
Psykiatri
VC
VC
VC

Datum
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Medverkande

Medicinkliniken
Kirurgkliniken
Psykiatri
BT-kollegium

Återkoppling till
BT-läkare,
datum

Handledare på placering
Handledare på placering
Handledare på placering
HH, Hx3, BT-SR, BT-chefer

2022-09-16

SR-träff VC
Extern bedömning

HH, BT-SR, BT-läk
HH, BT-läk, extern bedömare
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Huvudhandledarsamtal
Handledarsamtal schemaläggs 1 gång/vecka under primärvårdsplaceringen. Då sker både klinisk
instruktion och personlig handledning. Minst 5 personliga handledarsamtal under VC-placering, gärna mer.
Obligatoriska teman: Artikelgranskning, handlägga barn
.
1
2

Tema
Handledaröverenskommelse och BT-plan
Återkoppling BT-kollegium

3

När?
Introduktionsveckan VC
Vecka 38 el 39 2022

5

VC
VC
VC

6
7
8
9
10

VC
VC
VC
VC
VC

4

Datum

Handledarsamtal tjänstgöringsställe
Handledarsamtal minst 3 gånger/tjänstgöringsställe under medicin-, kirurgi- och
psykiatriplaceringen, dvs minst 9 stycken totalt. BT-läkaren dokumenterar
samtalen nedan.

Placering

Datum

Fokus för handledarsamtalet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Extra bedömning
Aktivitet

Ev BT-mål

Datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Målbeskrivning BT
Utbildningsaktiviteter
Förk
K

Utbildningsaktivitet

Bedömningar/
kontroll

Förkortningar: MC= MiniCex, HH= Huvudhandledare, H= handledare, KI=Klinisk instruktör, BT -koll= BT-kollegium
KP= Kompetensportalen

BT 1 Akuta och icke-akuta sjukdomstillstånd
- 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
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.

Akutmedicinvecka i intro inkl
ProACT och HLR
Scenarioträning (AM vecka)
AT/BT torsdagsutb slutenvård
AT/BT utbildning primärvård
Klinisk tjänstgöring

MC Bröstsmärta
MC Buksmärta
MC Utskrivning
MC Leda rond
DOPS Artärgas
MC Barnpat
MC Konsultation
CBD journalant
BT-kollegium
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BT2 Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa
- kunna diagnostisera akuta psykiatriska
Halvdag psykiatri i BT-intro
sjukdomstillstånd
Akutmedicinvecka: Psykiatri på
- kunna inleda handläggning av akuta
somatikakuten 1 timme
psykiatriska sjukdomstillstånd
- kunna diagnostisera vanliga icke akuta
All AT/BT-utbildning under
psykiatriska sjukdomstillstånd
psykplacering
- kunna inleda behandling av vanliga icke
akuta psykiatriska sjukdomstillstånd
Klinisk tjänstgöring psykiatri,
- kunna beakta patientens övriga
allmänmedicin och internmedicin
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
BT3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården
- uppvisa kunskap om lagar och andra
Kurs 0,5 dag i BT-intro
författningar som gäller inom hälso- och
sjukvården och för dess personal
BT4 Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation
- uppvisa kunskap om hälso- och
Klinisk tjänstgöring
sjukvårdens organisation och administration,
Kurs 0,5 dag BT-intro
både avseende den hälso- och sjukvård som
regionerna ansvarar för och den som
kommunerna ansvarar för
- uppvisa kunskap om andra aktörer som har
betydelse för hälso- och sjukvården, till
exempel socialtjänsten, Försäkringskassan

Basalt
kunskapsprov
MC psyk status
CBD diff diagnos
BT-kollegium

Kurskontroll

Kurskontroll
HH-samtal
BT-koll
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BT5 Strukturerad vårddokumentation
- uppvisa kunskap om syftet med
strukturerad vårddokumentation
- kunna dokumentera på ett sätt som bidrar
till en god och säker vård för patienten

Klinisk tjänstgöring
Föreläsning i BT-intro+ AT-introveckan

Målbeskrivning BT

CBD
Journalant
BT-koll

Utbildningsaktivitet

Bedömning

AT/BT-utb torsd em:
Patientsäkerhet 0,5 dag

Handledarsamtal

Kurs: Diagnostisk säkerhet i KP

BT-koll

BT 6 Systematiskt kvalitetsarbete
- uppvisa kunskap om vad systematiskt
kvalitetsarbete innebär

Intyg KP
BT 7 Vetenskapligt förhållningssätt
- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk
information
- kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i
det dagliga arbetet
BT 8 Etik i det dagliga arbetet

- kunna identifiera och hantera värdekonflikter i det
dagliga arbetet

Utbildningsaktivitet

Bedömning

Artikelgranskning

Journal club
med HH
BT-koll

Utbildningsaktivitet

Bedömning

Klinisk tjänstgöring

HH-samtal

Etikseminarium AT/BT torsd
slutenvård 0,5 dag (ej obl)

BT-koll

BT9 Bemötande

Utbildningsaktivitet

- kunna bemöta människor som individer och med
respekt oberoende av till exempel kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kunna bemöta patienter och närstående med empati
och lyhördhet
- kunna anpassa bemötandet utifrån patienters och
närståendes individuella förutsättningar och behov,
till exempel utifrån ett barns mognadsnivå eller en
patients kognitiva förmåga

Klinisk tjänstgöring
Utbildning Patientcentrerat samtal i
BT-intro

Bedömning
Alla MC och
DOPS
BT-koll

Webbutb Diskriminering
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BT10 Samarbeta och leda arbetet kring patient

Utbildningsaktivitet

- kunna samarbeta med medarbetare inom både den
Klinisk tjänstgöring
egna yrkesgruppen och andra yrkesgrupper
Säker kommunikation - SBAR- kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en
Utbildning – Anmäl själv i KP
enskild patient
- kunna främja förutsättningar för patienters och
.
närståendes delaktighet i vård och behandling kunna samverka med aktörer inom och utanför hälsooch sjukvården kring en enskild patient, till exempel
med en annan vårdenhet, den kommunala hälso- och
sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och
skolan
BT11 Presentera, förklara och instruera
Utbildningsaktivitet
- kunna presentera och förklara medicinsk
Klinisk tjänstgöring
information på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl
Utskrivningsmeddelande till patient,
muntligt som skriftligt
handledarsamtal utskrivning
- kunna ge medarbetare och studenter instruktioner
om verksamhetsspecifika tekniker och
tillvägagångssätt
BT12 Barn och ungdomar
Utbildningsaktivitet
- kunna anpassa vård och omhändertagande med
Klinisk tjänstgöring
utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda
Introvecka: Barnkonventionen 30
förutsättningar och behov
min
- uppvisa kunskap om barns rättigheter i hälso- och
sjukvården
AM veckan Akut pediatrik 45 min
- kunna identifiera tecken på att ett barn far illa eller
AT/BT-utb PV: Praktiskt kring
riskerar att fara illa och kunna vidta adekvata
barn” 0,5 dag
åtgärder

Bedömning
MC Leda
rond
Kursintyg
BT-koll

Bedömning
MC
Utskrivning
BT-koll

Bedömning
MC barnpat
BT-koll

AT /BT-utb slutenvård:
Barnmedicin 0,5 dag

Webbutbildning Barn som far illa

BT13 Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet Utbildningsaktivitet
-kunna ta ett ansvar för att vårdrelaterade infektioner
Klinisk tjänstgöring
och smittspridning förebyggs i det dagliga arbetet
AT-intro mikrobiologi
+smittskydd och vårdhygien
5 timmar

Bedömning
DOPS
artärgas
Alla MC
BT-koll
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BT14 Hälsofrämjande insatser
- kunna identifiera behov av hälsofrämjande insatser
hos en patient och kunna identifiera fortsatt
handläggning

Utbildningsaktivitet

Bedömning

Klinisk tjänstgöring

BT-koll

Rökavvänjning i AT-intro 20 min.

Intyg i KP

AT/BT utb primärvård Hälsoenheten
Utbildning i KompetensportalenHälsosamma levnadsvanor
BT 15 Läkemedelsbehandling
Utbildningsaktivitet
-kunna anpassa läkemedelsbehandling efter en
Klinisk tjänstgöring
patients ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt
AT/BT-utb slutenvård
andra eventuella faktorer, till exempel övrig
Läkemedelsbehandling av äldre
medicinering, samsjuklighet, graviditet och amning
- kunna bedöma risker för interaktioner och
AT PV Läkemedel och äldre och
biverkningar vid läkemedelsbehandling
läkemedel och miljö 0,5 dag
- uppvisa kunskap om principer för rationell
antibiotikabehandling
- uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på
miljön
BT 16 Försäkringsmedicinska intyg
Utbildningsaktivitet
Läkaren ska
AT introduktion försäkringsmedicin
- uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens
2 timmar
organisation och administration, både avseende den
AT/BT-utb primärvård
hälso- och sjukvård som regionerna ansvarar för och
Försäkringsmedicin 0,5 dag
den som kommunerna ansvarar för
- uppvisa kunskap om andra aktörer som har
Utfärda sjukintyg
betydelse för hälso- och sjukvården, till exempel
socialtjänsten, Försäkringskassan och skolan
BT 17 Behov av palliativ vård
Utbildningsaktivitet
- kunna identifiera behov av palliativ vård hos en
Klinisk tjänstgöring
patient och kunna vidta adekvata åtgärder
AT-förel torsd symtomkontroll
palliativ vård 1 timme
BT 18 Dödsbevis och dödsorsaksintyg
-kunna utfärda dödsbevis
-kunna utfärda dödsorsaksintyg

Bedömning
Alla MC
Kurskontroll
BT-koll

Bedömning
BT-koll
Sjukintyg
godkänt av
H/KI

Bedömning
BT-koll

Utbildningsaktivitet
Utfärda dödsbevis
Utfärda dödsorsaksintyg

Godkänt av
H/KI
BT-koll
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