
Individuell utbildningsplan (IUP) BT Region Örebro län 
Din individuella utbildningsplan (IUP) beskriver BT-målen och hur dessa uppnås i Region 
Örebro län. Checklistorna för de olika placeringarna är en hjälp för dig att se hur du uppfyller 
din IUP. 

BT-mål Genomförande Redovisning 
BT1  
Akuta och icke akuta 
sjukdomstillstånd 

- Deltagande KTC-dagen och HLR 
- Godkända kliniska placeringar 
- Bedömningar handläggning av  
  viktiga symtom 
- Bedömningar av kliniskt    
  resonemang under       
  handledningssamtal  
 

- Intyg godkänt deltagande i 
  KTC-dagen och HLR 
- Mini-CEX x minst 2 per 
  placering 
- DOPS minst 1 gång per 
  placering 
- Dokumentation HL-samtal 
- Avidentifierade journalkopior 
  på fall som utgjort grund för 
  CBD eller handledarsamtal 
- Ifyllda checklistor alla 
  placeringar 
 

BT2 
Psykiatri 
 

- Godkänd klinisk placering 
- Handledarsamtal 
- Deltagande i utbildningsdagar 
- Genomföra kliniska 
  lärandeaktiviteter enligt 
  checklista 
 

- Sammanfattande bedömning 
- Mini-CEX x 2 och CBD 
- Dokumentation 
  handledarsamtal 
- Ifylld checklista 
 

BT3 
Lagar förordningar 
 

- Utbildning 
  informationssäkerhet och  
  patientsäkerhet 
- ST-dag juridik  
 

- Närvaropåskrift  
   introduktionsutbildning/ 
   föreläsningar  
-  ST-dag juridik kursintyg 
 

BT4 
Sjukvårdens organisation 
 

- Föreläsning introdagarna 
- Rond/auskultation SÄBO 
- Reflektera med handledare över 
  övriga aktörer runt patienten, t.ex. 
  socialtjänst, skola 
 

- Närvaropåskrift  
- Dokumentation handledarsamtal 
- Ifylld checklista 
 

BT5 
Vårddokumentation 
 

- Utbildning journalsystem under 
  introveckan 
- Dikteringsteknik 
- Utfärda röntgenremiss och 
   konsultremiss 
- Vardagsträning 
 

- Närvaropåskrift 
- Feedback från sekreterare 
- Genomgång av remisser med 
  handledare 
- Ifylld checklista 
 

BT6 
Kvalitetsarbete 
 

- Diskussion med handledare 
 

- Dokumentation handledarsamtal 
- Ifylld checklista 
 

BT7 
Vetenskapligt 
förhållningssätt 

- Diskussion med handledare - Dokumentation handledarsamtal  
- Inkluderas i samlad skriftlig 
  bedömning efter alla placeringar 



 - Uppvisat evidensbaserat 
  förhållningssätt i det 
  dagliga kliniska arbetet 
 

- Ifylld checklista 
 

BT8 
Etik i det dagliga arbetet 
 

-  AT-seminarium etik 
- Uppvisat etiskt förhållningssätt i 
  det dagliga  kliniska arbetet 
- Kunna resonera om etiska 
  frågeställningar 
 

- Intyg AT-seminarium etik 
- Dokumentation handledarsamtal  
- Inkluderas i samlad skriftlig 
  bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT9 
Bemötande 
 

- Kontinuerligt tillämpa i kliniskt 
  arbete 
- Kontinuerlig bedömning via 
  handledare och kollegor samt Mini 
  CEX på respektive placering 
 

- Dokumentation handledarsamtal  
- Inkluderas i samlad skriftlig   
  bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT10 
Samarbeta och leda 
arbetet kring patienten 
 

- Närvaro  AT-seminariet  Ledarskap 
  och genus 
- Kontinuerligt tillämpa i kliniskt 
  arbete 
- Kontinuerlig bedömning via 
  handledare och kollegor samt  
  Mini-CEX på respektive placering 
 

- Intyg AT-seminariet 
- Inkluderas i samlad skriftlig 
  bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT11 
Presentera, förklara och 
instruera 
 

- Kontinuerligt tillämpa i kliniskt 
  arbete 
- Fallpresentation/jourrapport på   
  läkarmöte 
- Godkänt utskrivningssamtal och 
  utskrivningsinformation 
- Kontinuerlig bedömning via 
  handledare och kollegor samt  
  Mini-CEX på respektive placering 
 

- Signatur fallpresentation/  
   jourrapport på lista ”Obligatoriska 
   moment akut sjukvård” 
- Utskrivningsinformationen sparas  
  avidentifierad i portfolio, signerad 
  godkänd av ansvarig 
 - Inkluderas i samlad skriftlig 
   bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT12 
Barn och ungdomar 
 

- Handläggning under handledning  
  barn och ungdomar på vårdcentral 
  (Mini-CEX) 
- Visa kännedom om när och hur 
  man gör orosanmälan 
 

- Godkänd Mini-CEX barn (en av de 
   två som genomförs under 
   placeringen) 
- Ifylld checklista 
 

BT13 
Vårdhygien och 
smittskydd i det dagliga 
arbetet 
 

- Kontinuerligt tillämpa regionens 
  hygienriktlinjer i kliniskt arbete 
- Kännedom om 
  smittskyddsanmälan 
 

- Inkluderas i samlad skriftlig 
   bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT14 
Hälsofrämjande insatser 
 

- Levnadsvanor och hälsa, 
  webbaserad utbildning 
- Rådgivande samtal i klinisk   
   handläggning 
- Auskultation specialiserad 
  sjuksköterskemottagning 

- Dokumentation handledarsamtal 
- Ifylld checklista 
 



 
BT15 
Läkemedelsbehandling 
 

- Praktisk tillämpning under kliniskt 
  arbete. 
- Läkemedelsgenomgång, 
  självständigt utföra 
- Handledarsamtal om STRAMA 
  riktlinjer 
 

- Praktisk tillämpning under kliniskt 
  arbete. 
- Läkemedelsgenomgång, 
   självständigt utföra 
- Handledarsamtal om STRAMA 
  riktlinjer 
 

BT16 
Försäkringsmedicinska 
intyg 
 

- Närvaro AT-seminariet 
  försäkringsmedicin 
- Praktisk tillämpning under kliniskt 
  arbete 
 

- Intyg AT-seminariet 
  försäkringsmedicin 
- Dokumentation handledarsamtal  
- Inkluderas i samlad skriftlig 
  bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT17 
Behov av palliativ vård 
 

- Närvaro AT-seminariet palliativ 
  medicin 
- Genomförd auskultation på SÄBO. 
- Handledarsamtal på temat, 
   inklusive rutiner för palliativa 
   ordinationer 
 

- Intyg AT-seminariet palliativ 
  medicin 
- Dokumentation handledarsamtal  
- Inkluderas i samlad skriftlig   
   bedömning efter alla placeringar 
- Ifylld checklista 
 

BT18 
Dödsbevis och 
dödsorsaksintyg 
 

- Praktisk tillämpning under kliniskt 
  arbete 
 

- Dokumentation handledarsamtal 
- Ifylld checklista 
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