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Rutin: AT-läkare som basgruppshandledare 

 

Bakgrund 
Att som AT-läkare vara basgruppshandledare är utvecklande ur flera aspekter, både 
kunskapsmässigt och ur ett ledarskapsperspektiv. Det är sanktionerat på alla nivåer 
inom region Örebro län (RÖL) och inom Örebro Universitet (ÖU) att AT-läkare kan 
vara basgruppshandledare. ÖU ersätter kliniker inom RÖL för den arbetstid som 
RÖL:s personal gör åt ÖU. 
AT-läkarens primära uppdrag är dock att nå upp till de mål som är uppsatta för 
AT (enligt Socialstyrelsens målbeskrivning).  

Hur mycket tid tar uppdraget i anspråk? 
Basgruppshandledarutbildningen omfattar 2½ dag. Basgruppshandledaruppdraget en 
termin kan uppskattas till sammanlagt 2 arbetsveckor inkluderande förberedelsetid 
och restid. 

Riktlinjer 
- AT-läkare kan vara basgruppshandledare för en basgrupp under en termin under 
vilken placering som helst under AT och företrädesvis för T3 och uppåt, då dessa 
terminers basgruppsarbete är mindre omfattande i tid. 
- Forskar-AT har minimitid på kliniska placeringar och behöver därför använda 
forskningstid till basgruppshandledaruppdrag. 
- För pedagogisk AT är det obligatoriskt att vara basgruppshandledare.  
- Under den eller de placeringar som AT-läkaren är basgruppshandledare behöver 
semester och annan ledighet anpassas så att klinisk tjänstgöring inte understiga 
minimitiden för placeringen. Frånvaro för jourkomp räknas som arbetad tid. 
-Utbildningar inom ramen för AT i RÖL räknas in i den kliniska tjänstgöringen. Kurs 
eller kurser inom ramen för AT-studiepott bör inte förläggas till samma kliniska 
placering som basgruppshandledningen. 
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- AT-läkare som riskerar att inte nå målen för en del av sin AT bör inte vara 
basgruppshandledare under den placeringen. 

Rutin 
Du som är AT-läkare som vill bli basgruppshandledare: 
- Kontakta först din AT-chef och stäm av. 
- Innan du bokar in dig på utbildning eller handledningstillfällen skall 
schemaläggaren på den kliniska tjänstgöringen kontaktas i god tid, därefter kan du 
anmäla dig till basgruppshandledarutbildningen. 
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