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METIS – kvalitetssäkrade  
kurser för landets ST-läkare 
Mål: Öka tillgängligheten på specialister i  
psykiatri 
 
•  Vuxen- och barn och ungdomspsykiatri 

•  Rättspsykiatri, beroende- och äldrepsykiatri 

•  Målsättning: jämlik vård för hela Sverige 



METIS har ett 60-tal kurser per år 
över hela landet – samt ökande 

antal specialistkurser 



Exempel på kurser i barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) 
 
 
 
 

Akutpsykiatri, Bedömning och diagnostik, Depression, 
Juridik, Substansbrukssyndrom hos barn och ungdomar 

Tidigt 

Akutpsykiatri, Bipolär och psykos, Normbrytande 
beteende, Trauma, VUP för BUP 

Mitten 

Bipolär och psykos, Normbrytande beteende, 
Pediatrik, Trauma, VUP för BUP 

Sent 



Exempel på kurser i vuxenpsykiatri 
(VUP) 
 
 
 
 

Akutpsykiatri, Psykiatrisk diagnostik, Psykiatrisk 
juridik, Psykofarmakologi, Suicidologi 

Grundkurser 

Affektiva sjukdomar, Beroendelära, BUP för VUP, 
Konsultationspsykiatri och psykosomatik, ADHD, 
autism och intellektuell funktionsnedsättning 

Sjukdomslära 

Kritisk läkemedelsvärdering, Medicinsk vetenskap, 
Neurovetenskap, Rättspsykiatri, Sexologi 

Fördjupning 



Bygga kunskaper (instudering 
och självtest) 

Överbygga (kursmötesdagar) 

Tillämpa (kliniskt förankrad 
hemuppgift) 

Pedagogisk modell 
 
 
Modern och interaktiv pedagogik 
“Blended learning” 



Kvalitetssäkring av kurser 

Varje kurs revideras med jämna intervaller 
•  Kursgivare från hela landet 
•  Akademiskt sakkunnig 
•  ST-läkare 
•  Brukarrepresentant 
 
Aktuell forskning och nationella riktlinjer 



Representanter från de sex 
sjukvårdsregionerna i  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Styrgrupp 

Sydöstra 

METIS organisation 
Centralt kansli, BUP och sex regionala kanslier: 

Stockholm 

Uppsala/Örebro 

Norra 

Södra 

Västra Götaland och Halland 



METIS centrala kansli – vid 
Fortbildningen, CPF  







Fortbildningsdagar för specialister 
i psykiatri 



Bakgrund 

”Continuous Professional Development” (CPD) jfr ”core 
competencies” – vidareutbildning och kompetensutveckling för 
specialistläkare  

Breda områden inom psykiatri samt diskussioner om 
patientfall, medicinska frågor och behandlingsmetoder – 
”meet the expert” 

Uppskattat nätverkande med läkare från olika kliniker i 
Stockholm 

Sedan 2019 finansierade med medel från Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen 



Arbetsgrupp VO Psykiatri 
Alessandra Hedlund, NSP 
Hans Peter Mofors, PNV 
Mats Adler, PSSV 
Madeleine Ardbo, BUP 
Giuseppe Valeriani, TC 
Tahmina Halimi, PSV 
Joar Guterstam, BCS 
 
Fortbildningen vid CPF 
 
Karolina Sörman, enhetschef 
Samir El Alaoui, utbildningsplanering 
 
Kursadministratörer  
Anja Sedman 
Lina Öhman 
Åsa Deemus  



Kurser under 2019 
 
 
 
 Avancerad ätstörningsvård 

Kursansvarig: Yvonne von Hausswolff-Juhlin 
40 deltagare 

ADHD i ett livsperspektiv 
Kursansvarig: Kerstin Malmberg 
50 deltagare 

Psykiatrisk tvångsvård – uppfattningar och 
missuppfattningar 
Kursansvarig: Ola Broström 
60 deltagare 



Kurser under 2020 
 
 
 Våld i nära relation 

Kursansvariga: Ylva Elvin-Nowak och Marianne 
Kristiansson 

Våld i vården 

Kursansvarig: Marianne Kristiansson 

Avancerad depressionsbehandling 

Kursansvarig: Mats Adler 

Transkulturell psykiatrisk bedömning 

Kursansvarig: Giuseppe Valeriani 



Ny satsning kring pedagogik – en 
service för kursansvariga och 
lärare vid Fortbildningen, CPF 



Interaktiva workshops 

Inspirera till att lära sig om 
och använda olika 
pedagogiska metoder. 
”Pedagogiskt 
smörgåsbord” och 
”interaktivt lärande” 
 

Plattform för Webbinarier 

Återkommande webinarier tillsammans 
med Terese och Per från LIME kring 
centrala teman tex ”hur kan jag höja 
kvaliteten på mina power points”. 

Excellensgrupp: kursansvariga och lärare som träffas 
regelbundet och arbetar med sitt undervisningsmaterial 
- Lärandemål 
- Kursutvärderingar 
- Kursplaner 

Pedagogikprojekt vid Fortbildningen, CPF i samarbete med  
LIME på KI 

Nysatsning kring 
pedagogik 

 
- en service för våra 

kursansvariga och lärare 
 
 

”Pedagogiskt smörgåsbord” 
Denna interaktiva workshop består av två block: 

1. Centrala pedagogiska begrepp såsom: 
målbaserad undervisning, förståelseinriktat 
lärande, återkoppling och bedömning 

2. Aktuella pedagogiska metoder såsom flipped 
classroom, peer learning, webbaserat lärande, 
kinestetiskt lärande och virtuella patienter.  

 

Seminarieledare: 

 

”Interaktivt lärande” 
 

Denna workshop tittar närmre på föreläsningen som 
lärandeaktivitet.  

Hur kan föreläsningar göras mer interaktiva och 
skapa förutsättningar för en bra kommunikation 
och för lärande? 

Hur kan du utveckla ditt föreläsningsmaterial för 
att tydligare få fram ditt budskap genom 
strukturella, visuella och språkliga knep? 

Du har möjlighet att inför workshopen skicka in din 
Powerpointpresentation som du får återkoppling på.  

Seminarieledare: Per Palmgren (LIME, KI), Anneliese 
Lilienthal (LIME, KI) och Lina Öhman (Fortbildningen 
vid CPF) 

LIME bedriver forskning och undervisning inom 
områdena pedagogik, informatik, management, 
etik och suicidprevention, såväl inom grund- och 
forskarutbildning som kompetensutveckling för 
forskare, lärare och ledare. Institutionen har ca 
150 medarbetare och finns i Widerströmska 
huset, Campus Solna samt på ki.se/lime 

Interaktiva workshops 

Inspirera till att lära sig om 
och använda olika 
pedagogiska metoder. 
”Pedagogiskt 
smörgåsbord” och 
”interaktivt lärande” 
 

Plattform för Webbinarier 

Återkommande webinarier tillsammans 
med Terese och Per från LIME kring 
centrala teman tex ”hur kan jag höja 
kvaliteten på mina power points”. 

Excellensgrupp: kursansvariga och lärare som träffas 
regelbundet och arbetar med sitt undervisningsmaterial 
- Lärandemål 
- Kursutvärderingar 
- Kursplaner 

Terese Stenfors, 
forskare i medicinsk 
pedagogik 
 

Per Palmgren, 
universitetsadjunkt i 
medicinsk pedagogik. 
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Terese Stenfors 
Forskare i medicinsk 
pedagogik, LIME 

Per Palmgren 
Universitetsadjunkt i 
medicinsk pedagogik, 
LIME 



Välkomna att höra av er! 
 

Karolina.sorman@ki.se 


