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Stramautbildning för BT-läkare med checklista 

Vad är BT? 

Bastjänstgöring för läkare (BT) är sedan 1 juli 2021 en del av läkares specialiseringstjänstgöring (ST) 

enligt den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). BT-tjänstgöring sker efter att läkaren erhållit 

läkarlegitimation. Då den nya sexåriga läkarutbildningen i Sverige är legitimationsgrundande kommer 

allmäntjänstgöring (AT) för läkare att fasas ut fram till 2029. Minimitiden för BT är sex månader, men 

kommer i normalfallet att vara 12 månader. BT indelas i minst två block om tre månader vardera 

inom primärvård och akut sjukhusvård samt maximalt två ytterligare tjänstgöringsplaceringar. Den 

som inte har gjort eller kommer att göra svensk AT eller inte påbörjat sin ST före 1 juli 2021 behöver 

göra BT. För närvarande är det studenter som läst legitimationsgrundande läkarutbildning utomlands 

som genomför BT.  

Stramautbildning för BT-läkare 

I målbeskrivningen för BT-läkare ingår kunskap om principer för rationell antibiotikaanvändning i 

delmål BT15, läkemedelsbehandling. I detta mål finns också kompetenskravet att läkaren ska kunna 

anpassa läkemedelsbehandling efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion sam 

eventuella andra faktorer såsom övrig medicinering, samsjuklighet, graviditet och amning. Vidare ska 

läkaren kunna bedöma risken för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling och 

uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på miljön.  

Eftersom läkare som genomför BT i nuläget är utbildade utomlands kan de behöva tillägna sig 

kunskaper om antibiotikaresistens ur ett svenskt perspektiv och bekanta sig med Stramas arbete för 

klok antibiotikaanvändning. Det är särskilt viktigt att BT-läkare introduceras till svenska 

behandlingsriktlinjer vid bakteriella infektioner  

Om denna checklista 

Lokala och regionala Stramagrupper i Sverige håller ofta utbildningar för AT-läkare. Till stor del bör 

samma typ av utbildningar kunna hållas för BT-läkare, men särskild hänsyn behöver tas till att BT-

läkarna kan sakna tidigare erfarenhet av svensk sjukvård och kunskap om svenska riktlinjer för 

antibiotikaanvändning. Denna checklista är tänkt som ett stöd för lokala och regionala 

Stramagrupper som utbildar BT-läkare. Tyngdpunkten bör läggas på god kännedom om gällande 

svenska behandlingsriktlinjer. 

CHECKLISTA 

 Vad är antibiotikaresistens?  

 Varför är antibiotikaresistens ett problem?  

Sjukvården, inte minst avancerad vård som neonatal- och intensivvård, proteskirurgi och 

cancerbehandling, kräver tillgång till effektiva antibiotika.  

 Hur ser förekomst av antibiotikaresistens ut i Sverige och resten av världen?  

Kartor (t.ex. från ECDC och Lancet 2022; 399: 629–55) och statistik från 

Folkhälsomyndigheten (t.ex. den årliga Swedres-Svarmrapporten). 

 Hur ser antibiotikaanvändningen ut i Sverige och övriga världen?  

Statistik (t.ex. från Folkhälsomyndigheten och den årliga Swedres-Svarmrapporten och 

ECDC). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7194.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/sverige/swedres-svarm-arsrapporter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/sverige/
https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/rates-country
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 Antibiotika och miljö (se t.ex. Läkemedel och miljö på Janusinfo).  

 Hur bromsar vi antibiotikaresistens?  

Stramas arbete lokalt/regionalt och nationellt samt internationellt arbete mot 

antibiotikaresistens (se bl.a. 10-punktsprogrammet, www.strama.se och Reacts webbplats).   

 Vad kan du som enskild läkare göra?  

Adekvat diagnostik innefattande klinisk undersökning, radiologi, provtagning och odling, 

värdering av odlingssvar. Följsamhet till riktlinjer, utvärdering och omprövning av given 

antibiotikabehandling. God patientinformation. Förebyggande åtgärder mot VRI såsom 

följsamhet till BHK och kunskap om riskfaktorer för VRI. Vaccination kan minska behov av 

antibiotikabehandling. 

 Svenska antibiotikariktlinjer. Smalspektrumantibiotika som används i Sverige. Viktiga resurser 

för läkare: 

 Riktlinjer med länkar: 

 Stramaappen, Regnbågshäftet, lokala/regionala riktlinjer.  

 Antibiotika med mat och läkemedel ( finns i flera regionala versioner)  

 Patientinformation  

 Folkhälsomyndighetens råd- och faktablad om vanliga infektioner, webbplatsen 

 Antibiotika eller inte, lokala/regionala informationsmaterial 

 Egen fortbildning: 

 Interaktiv utbildning (Antibiotikasmart, VRI-smart, Sårsmart m.fl.) 

 Övriga aktiviteter 

Försök gärna att få hålla ett separat utbildningstillfälle i grupp med patientfall 

(Antibiotikasmart , frågor från Strama-quiz (se t.ex. Strama VGR). Många regioner ordnar 

regelbundna utbildningstillfällen under AT och motsvarande kommer sannolikt att finnas 

även för BT-läkare. Anpassa gärna utbildningen till aktuell placering (primärvård, 

akutsjukvård etc.). 

 

 

https://janusinfo.se/beslutsstod/lakemedelochmiljo.4.72866553160e98a7ddf1d01.html
http://www.strama.se/
https://www.reactgroup.org/
https://strama-nationell.infosynk.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/
https://www.rvn.se/globalassets/_rvn/for-vardgivare/smittskydd/strama/behandlingsrekommendationer/preparatkort-strama-a6-211216-rvn.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/antibiotika-och-resistens/patientinformation/
https://www.antibiotikaellerinte.se/
https://www.antibiotikasmart.se/
https://www.vri-smart.se/
https://www.sarsmart.se/

