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Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


Region Halland tilldelar medel motsvarande 470 000 kronor för projektledare
under 2020, för införande av Bastjänstgöring (BT) i Region Halland

Ärendet
Ett nytt läkarprogam införs hösten 2021. Som konsekvens av detta genomförs
flertalet förändringar som påverkar Allmäntjänstgöring (AT) och
Specialiseringstjänstgöring (ST). I tillägg till detta införs också en ny utbildningstjänst,
Bastjänstgöring för läkare (BT) och lagrum ändras.
Enligt Hälso- sjukvårdslagen 2020:30, 10 kap. § 5 ska det i ”landstingen finnas
möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive
bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av
läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.”
Region Halland bör mot bakgrund av dessa förändringar påbörja BT, och anställa
BT-läkare vid Hallands sjukhus med början 2021. Region Halland bör avdela
ekonomiska medel för en BT-organisation. Detta inkluderande en projektledare under
fyra år, BT-studierektor samt lönemedel för BT-läkare och kostnad för utbildning för
BT. Region Halland bör avsätta ekonomiska medel för utökad handledarutbildning
samt för ersättning till externa bedömare.
Region Hallands FoU organisation bör tilldelas det utbildningsadministrativa ansvaret
för BT, i enlighet med AT.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


Region Halland tilldelar medel motsvarande 470 000 kronor för projektledare
under 2020, för införande av Bastjänstgöring (BT) i Region Halland

Beslutsunderlag
 Införande av bastjänstgöring i Region Halland
 Budget för utbildningsadministration för Bastjänstgöring för läkare 2020 - 2023
Expedieras till
Lisbeth Kahlmeter, AT-chef Halmstad
Niaz Hareni, AT-chef Varberg
Sofia Thorin Hjalber, Verksamhetschef
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Regionstyrelsen

Införande av bastjänstgöring i Region Halland
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
 Region Halland tilldelar medel motsvarande 470 000 kronor för projektledare
under 2020, för införande av Bastjänstgöring (BT) i Region Halland

Sammanfattning
Ett nytt läkarprogam införs hösten 2021. Som konsekvens av detta genomförs
flertalet förändringar som påverkar Allmäntjänstgöring (AT) och
Specialiseringstjänstgöring (ST). I tillägg till detta införs också en ny utbildningstjänst,
Bastjänstgöring för läkare (BT) och lagrum ändras.
Enligt Hälso- sjukvårdslagen 2020:30, 10 kap. § 5 ska det i ”landstingen finnas
möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive
bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av
läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.”
Region Halland bör mot bakgrund av dessa förändringar påbörja BT, och anställa
BT-läkare vid Hallands sjukhus med början 2021. Region Halland bör avdela
ekonomiska medel för en BT-organisation. Detta inkluderande en projektledare under
fyra år, BT-studierektor samt lönemedel för BT-läkare och kostnad för utbildning för
BT. Region Halland bör avsätta ekonomiska medel för utökad handledarutbildning
samt för ersättning till externa bedömare.
Region Hallands FoU organisation bör tilldelas det utbildningsadministrativa ansvaret
för BT, i enlighet med AT.
Bakgrund
Läkarutbildningarna står inför flera större reformer. En ny läkarutbildning införs från
hösten 2021. Den kommer att vara 6-årig och legitimationsgrundande. För att
tillgodose behovet av en introduktion i klinisk verksamhet i Sverige införs
Bastjänstgöring (BT) 1:a juli 2020. Av Socialstyrelsen godkänd baskompetens blir en
förutsättning för fortsatt specialiseringstjänstgöring (ST). En ny föreskrift för ST
planeras att träda i kraft den 1:a juli 2020. Allmäntjänstgöring (AT) kommer, med

största sannolikhet, att finnas kvar till omkring 2029. Under en övergångsperiod
kommer det AT och BT att föreligga parallellt.
Bastjänstgöring bedöms genomföras i normalfallet under ett år, med en minimitid på
6 månader. Placeringar inom primärvård och akutsjukvård är obligatoriska. BT
avslutas med en slutlig, sammanfattande, bedömning av en extern granskare.
En arbetsgrupp, inkluderande representanter från samtliga berörda förvaltningar,
utbildningsorganisationen och HR-avdelningen har, tillsammans med regional
studierektor, arbetat med BT under drygt ett halvt år. Följande behov har identifierats:
 Region Halland behöver under perioden 2021 till 2029 anställa både ATläkare i nuvarande omfattning och BT-läkare i en omfattning som motsvarar
behovet av specialister.
 Övergångsregler är inte fastställda men väntas komma 2020. Införande av BT
behöver grundlig omvärldsbevakning, noggrann bevakning av Socialstyrelsens
kommande föreskrifter samt ingående planering inför införandet.
 Utformning av BT vad gäller struktur och process behöver genomarbetas och
planeras noggrant. Införandet av BT behöver också följas upp och förändras
kontinuerligt under de närmaste åren.
 Mot bakgrund av att flera avgörande aspekter ännu inte är klara bedömer
arbetsgruppen att det är realistiskt att införa BT först under början av 2021.
Det ger möjlighet att förbereda BT med tydlig planering vad gäller
dimensionering och kvalitet i struktur och innehåll.
 BT kommer även kräva högre handlednings- och bedömningskompetens än
vad nuvarande AT-utbildning gör. För att säkerställa rättssäkerheten i den
slutliga bedömningen bör det genomföras utbildning av externa bedömare. Det
kan även behövas viss ekonomisk ersättning för extern bedömare. Ökad
handledar- och bedömarkompetens, för läkarstudenter, AT-läkare, BT-läkare
och ST-läkare, bedöms angeläget och av stor betydelse för hög komptens hos
den färdiga specialistläkaren samt för att säkerställa patientsäkerheten.
Dessa nya förhållanden motiverar en särskild BT-organisation med BT-chef, BTstudierektor och visst administrativt stöd.
För att genomföra ovan beskrivna förändringar och hantera en ny växande
organisation, så krävs resurser för en projektledare under kommande fyra år, som
tillsammans med en projektgrupp drar upp riktlinjer för den kommande
bastjänstgöringen och medföljande organisation. Projektledaren bör utses och
anställas redan tidigt under 2020.
Omvärldsbevakning
Det är angeläget att bevaka övergångsregler för AT och för ST 2015, bevaka innehåll
i den nya föreskriften och samverka med övriga regioner.
Flertalet regioner planerar att införa BT från hösten 2020, medan ett par väntar till
2021. Det förberedande BT-arbete som pågår i Region Halland ligger i nivå med

flertalet andra regioner. Fyra regioner har inlett med ”pilot-BT” och exempelvis
Region Skåne har formulerat projektledares och projektgruppens uppdrag samt
avsatt medel och dimensionering av BT för 2020.
Framtid
Det kan inte med säkerhet avgöras vilken dimensionering av BT Region Halland bör
ha närmaste åren. Det är inte heller klarlagt huruvida legitimerade AT-läkare efter 1/7
2020 kommer behöva göra BT också.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Medel för projektledare på ca 40 procent motsvarande 470 000 kronor bör avsättas
under 2020 (Q 1) och föreslås belasta Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel.
Övriga kostnader uppträder 2021 och kommer att hanteras i den ordinarie
budgetprocessen. Ekonomisk beräkning bifogas.
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Budget för utbildningsadministration för Bastjänstgöring för läkare 2020 - 2023

Projektledare 40 % per år (4
år)

2020
470 000 kr

2021
584 000 kr

Studierektor 30 %
Utbildning
*Baseras på 4 BT läkare
2021, och 8 BT 2022-23- men
kan bli fler

438 000 kr
44 900 kr*

2022
2023
598 000
kr Ca 612 000
448 950
kr Ca 460 200
89 800 kr* Ca 89 800 kr*

1 066 900 kr
Summa

Handledningskostnad
Handledningstid/BT läk.(tim)
Timlön Handledare
Total kostnad för den
gemensamma
utbildningsadministrationen
för BT inom FoU

108 764 kr
40
480

470 000 kr

1 (1)

1 175 664 kr

1 136 800 kr

Ca 1 162 000
kr

224 256
kr
40
480

Ca 225 000
40
480

1 361 056 kr

1 387 000 kr

