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Sammanfattning  

Utifrån regeringsbeslut S2013/8791/FS ska METIS, genom Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), säkerställa att det finns ett tillräckligt 

utbud av SK-kurser, inom Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri. Där 

sådana idag saknas ska METIS stödja utveckling av en regional struktur för 

att vidmakthålla utvecklingen som gör psykiatrispecialiteten till ett attraktivt 

yrkesval för blivande läkare.  

METIS syfte är att minska bristen på specialister i psykiatri genom att 

erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatrin, samt kartlägga 

behovet av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att kurser 

tillhandahålls i enlighet med behovet. Målet med en sammanhållen 

specialistutbildning är att få en jämlik vård för hela Sverige.  

Under 2014 har totalt 45 kurser genomförts i METIS-formatet. Av dessa var 

34 SK-kurser i Psykiatri, fyra avgiftsfinansierade kurser i Psykiatri, fyra 

kurser i Barn- och ungdomspsykiatri och tre kurser i Juridik för 

utlandstuderande läkare. Sju kursutvecklingar för Barn- och 

ungdomspsykiatri har genomförts tillsammans med kliniker, forskare, ST-

läkare och patientrepresentanter i nära samarbete med SFBUP (Svenska 

Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri) och NSPH (Nationell 

Samverkan för Psykisk Hälsa). Fem Psykiatri-kurser har reviderats. 

METIS har under året arbetat med att ge support, på den elektroniska 

lärplattformen Ping Pong till kursdeltagare, kurssekreterare och kursgivare. 

De sistnämnda har även getts möjlighet att auskultera på kurser. 

Kursbroschyrer med information om kursutbud och individuell planering 

under ST-utbildningen har under året tagits fram för Psykiatri och Barn- och 

ungdomspsykiatri. 

Under 2014 fördjupades arbetet med att etablera sex regionala METIS 

kanslier, ett i varje sjukvårdsregion, samt ett centralt METIS kansli. En 

arbetsgrupp med representanter från respektive sjukvårdsregion har under 

hösten 2014 tagit fram en kravspecifikation och ansvarsområden för dessa, 

inför den planerade etableringen under 2015. Arbetsgruppen har dessutom 

tagit fram underlag till Nätverket för ledning och styrning som fått i uppdrag 

att tillsätta en styrgrupp för det centrala METIS kansliet. 

I och med den planerade etableringen av METIS centrala kansli har arbetet 

med att köpa en egen Ping Pong-licens till METIS påbörjats och avser att 

vara klart vid halvårsskiftet 2015. Inför nyetableringen av kanslierna 

kommer en ny hemsida lanseras i februari 2015. Något som ligger helt i linje 

med fortsatt kvalitetsarbete och rekryteringsinsatser.  
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Bakgrund 

I augusti 2013 övertog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

ansvaret, från Socialstyrelsen, med att driva METIS. Utifrån 

regeringsbeslut S2013/8791/FS ska METIS genom SKL, säkerställa att 

det finns ett tillräckligt utbud av SK-kurser på området där sådana idag 

saknas samt stödja utveckling av en regional struktur för att vidmakthålla 

utvecklingen som gör psykiatrispecialiteten till ett attraktivt yrkesval för 

blivande läkare. 

 

Syftet med METIS är att minska bristen på specialister i psykiatri genom 

att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom Psykiatri och Barn- och 

ungdomspsykiatrin, samt kartlägga behovet av kurser i olika delar av 

landet och skapa förutsättningar att kurser tillhandahålls i enlighet med 

behovet. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en 

jämlik vård för hela Sverige. 

METIS formatet 

METIS-kurserna utvecklas tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare 

och patientrepresentanter i nära samarbete med SFBUP (Svenska 

Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri), SPF (Svenska Psykiatriska 

Föreningen) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Detta 

säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en 

patientcentrerad vård.  

 

METIS formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av 

detta är kombinera olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder 

ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna. 

 

 Fas 1: Bygga kunskaper; består av distansstudier med inläsning, 

inlämningsuppgifter och självtester. Distansstudierna sker via 

lärplattformen Ping Ping. Det ger ST-läkaren möjlighet till 

tidsflexibilitet och är oberoende av geografiskt läge. 

 

 Fas 2: Överbrygga; består av ett kursmöte som ger en utveckling 

från kunskap till kompetens. Där träffar ST-läkarna experter inom 

klinik och forskning samt patientrepresentanter. ST-läkarna får 

ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas 

i den kliniska vardagen. 

 

 Fas 3 Tillämpa; består av en distansdel där ST-läkaren får 

tillämpa sin kompetens i en arbetsplatsnära examination. 

Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback.  
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Mål och uppdrag  

 Optimering, kvalitetssäkring och inventering av 

kursbehov/kursutbudet för ST-läkare i Psykiatri och Barn- och 

ungdomspsykiatri.  

 Sammanhållen specialistutbildning i hela Sverige vilket resulterar 

i jämlik vård för patienterna.  

 Revidera och uppdatera METIS-kurserna efter återkopplad 

utvärdering och ny kunskap. 

 Samordning av ett strukturerat teoretisk kursutbud för ST-läkare i 

Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri i hela Sverige så att 

kurskraven i Socialstyrelsens målbeskrivning för 

specialistexamen uppfylls. 

 Omvärldsbevakning 

 Uppbyggnad sex regionala kanslier, samt utse ett av dessa till 

centralt kansli. 
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Aktiviteter och resultat  

Kurser 

Under 2014 har totalt 45 kurser genomförts i METIS-formatet. Av dessa 

var 34 SK-kurser i Psykiatri, fyra avgiftsfinansierade kurser i Psykiatri, 

fyra kurser i Barn- och ungdomspsykiatri och tre kurser i Juridik för 

utlandstuderande läkare.  

 

Antal ST-läkare inom de psykiatriska specialiteterna beräknas vara drygt 

700 personer. Sammanlagt för kurserna har 981 kursplatser utnyttjas av 

ST-läkare under utbildning. Samma ST-läkare kan deltagit i flera kurser. 

Om en ST-läkare ska gå 10 kurser under sin ST-utbildning med 

nuvarande antal ST-läkare i landet bör ungefär 1400 kursplatser erbjudas 

varje år. 

Juridik för utlandsstuderande läkare 

Juridik för utlandstuderande läkare är en kurs som förbereder 

utlandsstuderande läkare inför deras första jobb i Sverige. Kursen som är 

helt webbaserad, utvecklades under våren 2014 av specialistläkare i 

psykiatri, ST-läkare i psykiatri, representanter från 

patientorganisationerna och läkare med egen erfarenhet av 

läkarutbildning utomlands. 

 

Under kursen får deltagarna lära sig om relevanta lagar i sjukvården och 

det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med kursen är att 

väcka intresse hos de utlandsstuderande läkarstudenterna för att arbeta i 

psykiatrin.  

 

En pilotkurs genomfördes våren 2014 och därefter reviderades kursen. 

Under hösten 2014 gick kursen vid två tillfällen med sammanlagt drygt 

110 deltagare. Efter genomförd kurs och examination godkändes drygt 

50 deltagare. Av de som lämnade in examinationer blev 2/3 godkända 

direkt. Efter komplettering blev de övriga godkända, förutom ett enstaka 

fall. Examinationerna höll god kvalitet och kursen har fått mycket goda 

omdömen av kursdeltagarna. Nya kursomgångar planeras under 2015. 

 

En informativ film om kursen producerades under hösten 2014 och 

används i marknadsföringen av filmen på sociala medier och 

konferenser. 

 

Kursen fick uppmärksamhet av Dagens Medicin i ett reportage 25 juni 

2014. 
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Kursutveckling BUP 

Sju kursutvecklingar för Barn- och ungdomspsykiatri har genomförts 

tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och patientrepresentanter i 

nära samarbete med SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och 

ungdomspsykiatri) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). 

Kurserna som tagits fram är: 

 Affektiva och psykotiska syndrom hos barn och ungdomar. 

Pilotkurs gavs höst 2014. 

 Barnneuropsykiatri i teori och praktik. Pilotkurs ges våren 2015. 

 Barn- och ungdomspsykiatrisk pediatrik. Pilotkurs ges höst 2015. 

 Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos barn 

och ungdomar. Pilotkurs ges vår/sommar 2015 

 Utvecklingspsykologi för Barn- och ungdomspsykiatri. Pilotkurs 

ges sommar/höst 2015 

 Vuxenpsykiatri för Barn-och ungdomspsykiatrin. 

 

 Missbruk och beroende hos barn och ungdomar. Pilotkurs 

planeras hösten 2015. 

 

Support 

METIS har skött drift och support av 45 kurser. Av dessa var 34 SK-

kurser i Psykiatri, fyra avgiftsfinansierade kurser i Psykiatri, fyra kurser i 

Barn- och ungdomspsykiatri och tre kurser i Juridik för utlandstuderande 

läkare.  

 

Kursgivare och kurssekreterare  

Nya kursgivare och kurssekreterare har fått introduktion till METIS-

formatet och getts möjlighet att auskultera på pågående kurser i deras 

kursämnen. De har även fått support på den elektroniska lärplattformen 

Ping Pong. I Ping Pong hanterar supporten uppläggning av kurs, 

användarkonton, redigeringshjälp, plagiatkontroll och åtgärder vid 

uppkomna driftstörningar. Under 2014 har lathundar sammanställts för 

att underlätta kursgivarens arbete. 
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Kursdeltagare 

Supporten mottar frågor från ST-läkarna i Psykiatri och Barn- och 

ungdomspsykiatri angående vilka kurser de bör gå, problematik med 

antagning till kurser och förfrågningar om sådan som kursintyg m.m.  

Kursdeltagarna använder sig främst utav Ping Pong i den första fasen av 

kursen, Bygga kunskaper samt den tredje och sista fasen Tillämpa som en 

kliniskt relevant examination. Under dessa två delar krävs administrativt 

ett stöd till kursdeltagarna. 

Vid frågor om regler kring antagning och målbeskrivning hänvisas ST-

läkarna till Socialstyrelsen. Vilka kurser och i vilken ordning som passar 

ST-läkaren bäst, planeras tillsammans med ST-läkarens 

studierektor/handledare. 

Under 2014 har METIS tagit fram kursbroschyrer för Psykiatri och Barn- 

och ungdomspsykiatri med information om kursutbud och individuell 

planering under ST-utbildning. På METIS hemsida finns ett 

kursplaneringsverktyg som hjälper ST-läkaren att planera sina kurser 

under ST-utbildningen.  

Kursrevisioner 

Fem kursämnen inom Psykiatri har reviderats. Vid kursrevision 

uppdateras kursen med ny kunskap och förbättras med utgångspunkt i 

utvärderingarna som deltagarna lämnat in efter avslutad kurs. Följande 

kurser har reviderats 2014:  

 

 Akutpsykiatri  

 Klinisk sexologi för psykiatriker  

 Kritisk läkemedelsvärdering  

 Psykossjukdomar  

 Äldrepsykiatri  

 

Vid revisionerna för respektive kursämne deltar samtliga kursgivare i 

landet. Revisionerna pågår i 2-5 timmar. Innan revisionsmötet förbereder 

revisionsledaren arbetet genom att gå igenom kursutvärderingarna. Där 

ser revisionsledaren vilka teman som kräver en fördjupad diskussion och 

förbättringsarbete. Förbättringsarbetet utgörs av nya pedagogiska former 

och med fokus på ST-läkarens professionella utveckling enligt 

målbeskrivningen för specialistexamen.  

Några viktiga teman som återkommer i alla revisioner är behovet av både 

konkret klinisk relevant kunskap tillsammans med komplex klinisk 

erfarenhet. Ett annat tema som ofta är återkommande är avvägningen 
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mellan evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns även 

attitydsfrågor i teamarbetet där förståelsen för övriga professioner inom 

den psykiatriska vården är ett viktigt tema.  

I samtliga revisioner har litteraturlistorna uppdaterats med nya artiklar, 

riktlinjer och rapporter.  

Mässor och kongresser 

Under 2014 har METIS deltagit på nedanstående mässor och kongresser: 

 

 AT-stämman, Stockholm 27-28 mars 

 

 Medicinska riksstämman, Stockholm 4-6 december 

 

 Svenska Psykiatrikongressen, Göteborg 12-14 mars 

 

 BUP-kongressen, Malmö 23-24 april 

 

 Framtidens specialistläkare, Malmö 3-5 september 

 

 MSF Utlandskongress, Gdansk 31 oktober – 2 november 

 

 Sommarskola Medicinstuderandes förbund utland, Stockholm 21-

22 augusti 
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Arbetet med regionala kanslier och ett centralt kansli 

Regionala kanslier 

Representanter från respektive landsting/sjukvårdsregion träffades hos 

Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götaland den 1 oktober 

2014 för att diskutera uppbyggnaden av sex regionala kanslier, ett i varje 

sjukvårdsområde, samt bemanning och ansvar hos dessa. De regionala 

kanslierna har för avsikt att etableras 2015. 

  

Fördelar med att ha regionala kanslier: 

 Jämlik kompetens över landet. 

 Anknytning till kliniker och studierektorer. 

 Anknytning till akademin. 

 Överblick över det lokala behovet av kursutbud/kursledare. 

De regionala kanslierna ska ha stor kompetens inom området och arbeta 

parvis för att hjälpa/backa upp varandra vid arbetstoppar, frånvaro m.m.  

Det är viktigt att det är sex regionala kanslier som backas upp av ett 

centralt kansli istället för ett centralt kansli som styr sex regionala 

kanslier.  

Arbetsuppgifter regionala kanslier: 

 Uppmuntrar till kursgivningen inom det lokala området genom att 

samla kursgivare och potentiella kursgivare. 

 Vara kurssekreterare för de kursgivare som så önskar. 

 Ge support på lärplattformen Ping Pong. 

 Bistår vid ansökan för Socialstyrelsens kurser. 

 Gör en lokal inventering av behovet av avgiftsfinansierade kurser. 

 Rekrytera nya kursgivare. 

 Ansvara för en uppdaterad lista på kursgivare inom respektive 

kurs. 

 Samarbete med akademin vid kurstillfällen. 



 

 

10 
 

 Sammanställa lokal data på hur många ST-läkare det finns i 

respektive specialitet, med en enkät per år. Enkäten skickas till 

närmaste chefer, studierektorer och verksamhetschefer. De 

regionala kanslierna sammanställer sedan data och skickar detta 

till det centrala kansliet. 

 

Regionala kanslier för BUP 

Förslaget är att BUP finns representerat på två-tre regionala kanslier, där 

det är mest lämpligt. Dessa regionala kanslier behöver ha extra 

kompetens inom BUP i sin bemanning. Dessa ska byggas upp kring de 

fem studierektorerna som finns inom BUP. 

 

Centralt kansli  

En arbetsgrupp, med representanter från respektive sjukvårdsregion, 

träffades på SKL den 27 november 2014 för att diskutera etablering av 

ett centralt kansli samt bemanning och ansvar hos detta. Det centrala 

kansliet har för avsikt att etableras under hösten 2015 och kommer vara 

placerat i ett av de regionala METIS kanslierna. Arbetsgruppen tog 

dessutom fram beslutsunderlag till Nätverket för ledning och styrning 

som fått i uppdrag att tillsätta en styrgrupp för det centrala METIS 

kansliet. 

 

Kravspecifikation för centralt METIS kansli: 

 Kunskap och erfarenhet av METIS-arbete, psykiatriskt och 

medicinskpedagogiskt. 

 En basorganisation med kapacitet för administration. 

Basorganisationen ska kunna hantera fakturor, anställningar, 

datasupport, arrangera möten, sjukskrivningar, täcka vakanser 

m.m. 

 Goda kommunikationer för inresande vid t.ex. kursrevisoner  

 

Ansvarsområden centralt kansli: 

 Kursrevisioner, cirka 15 per år. Varje kursämne ska revideras 

vartannat år. 

 

 Central samordning av kursrevisioner. 
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Utveckling och uppföljning av kursrevisioner. En dags 

kursrevision samt en halv dags distansarbete med att uppdatera 

MCQ-frågor. Viktigt att det initieras nationellt för att kunna 

erbjuda jämlik vård. Kursledarna går tillsammans igenom vad en 

ST-läkare ska kunna, enkäter, nya innovationer, pedagogiska 

grepp, uppdateringsbehov av aktiviteter, riktlinjer, litteraturlistor 

m.m. Här kan nya potentiella kursgivare vara med för att skolas 

in. 

 

 Ansvar för att se hur många kursgivare man har i landet. 

 

 Sammanställa data från de regionala kanslierna.  

 

 Lärplattformen Ping Pong. 

Uppstart och avslut av kurser. Ge support till de regionala 

kanslierna i Ping Pong, samt lägga till och ta bort användare. 

SKL avser att köpa loss Ping Pong-licensen från Socialstyrelsen 

under 2015 och sätta struktur på olika användarroller.  

 

 Kontakt med myndigheter.  

Socialstyrelsen vid t.ex. upphandlingar. Akademin vid utveckling 

av kurser m.m. 

 

 Marknadsföring 

Vara med på mässor, jobbmarknader och liknande av nationell 

karaktär.  

 

 Utveckling av kurser och borttagande av kurser efter förändringar 

i Socialstyrelsens författning och målbeskrivning. 

 

 Jurist 

Vid behov förmedla kontakt till juridisk person. 
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Framtid  

Lärplattformen Ping Pong 

SKL har inte tillåtits att själva härbärgera den existerande lärplattformen Ping 

Pong (Ping Pong AB, http://pingpong.se). SKL har inte heller kunnat etablera 

en egen lärplattform då frågan stannat i svårigheter kring om en nationell 

lärplattform för utbildning kan rymmas inom SKL eller om enbart landstingens 

egna lärplattformar skall användas för utbildningsaktiviteter.  

För att kunna fortsätta ge kursaktiviteter enligt METIS-formatet bör 

aktiviteterna skiljas från Socialstyrelsens lärplattform och läggas på en egen 

plattform.  

 

Med detta som bakgrund har arbetet med att köpa en egen Ping Pong-licens till 

METIS påbörjats och avser att vara klart vid halvårsskiftet 2015.  

Fortsatt arbetet med regionala kanslier och ett centralt kansli 

Under 2015 fortsätter arbetet med etableringen av sex regionala kanslier, ett i 

varje sjukvårdsområde, samt bemanning och ansvar för dessa. Parallellt 

pågår arbetet med att utse styrgrupp som tar på sig ansvaret att utse ett av de 

regionala kanslierna till centralt METIS kansli. 
 

Inför nyetableringen av kanslierna kommer en ny hemsida lanseras i 

februari 2015. Något som ligger helt i linje med fortsatt kvalitetsarbete 

och rekryteringsinsatser. 
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