
Metis 
Välkomna till en interaktiv 
heldags workshop i Metis regi. 
 
Moderator för dagen är 
Sarantos Stasinakis, ST- 
studierektor, Metis-kansli 
Stockholm och ST-stöd. 

Syftet med Metis är att öka 
tillgängligheten på specialister i 
psykiatri genom att erbjuda 
kompetensutveckling för läkare inom 
psykiatri och barn- och 
ungdomspsykiatri, samt att kartlägga 
behov av kurser i olika delar av landet 
och skapa förutsättningar att genomföra 
dessa. Målet med en sammanhållen 
specialistutbildning är att få en jämlik 
vård för hela Sverige. 
 
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. 

13 oktober 2021 

Digitalt via Zoom webinar och Zoom meetings  

Program 

 
 

Metis Workshop 2021 
 

 

 

09:00–09:25 Fika och mingel 
 

09:30–10:15 Metis 2.0 – hur började det, var är vi och vart vill vi? 
Lise Lotte Risö Bergerlind, Styrgruppens ordförande 

 
10:15–10:30 Bensträckare 

 
10:30–11:20 Metis pedagogiska modell — Hur den senaste medical 
managment forskningen kan förbättra lärande (och vården) Carl 
Savage, forskare vid Institutionen för lärande, informatik, management 
och etik (LIME), Karolinska institutet 

 
11:20-11:30 Bensträckare 

 
11:30-12:00 Forskningsstudie om digital pedagogik inom Metis – kan 
pandemin ”snabbspola” utveckling av nya modeller? Karolina 
Sörman, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska 
institutet, chef för Centrala Metis-kansliet 

 
12:00–12:50 Lunch 

12:50-13:00 Logga in på vald session 

Målgruppsspecifika parallellsessioner 
Efter lunch kör vi två block med 4 olika parallellsessioner i varje block. 
Det är likvärdigt innehåll i de sessioner som ges i Block 1 och 2 (dock i 
vissa fall olika seminarieledare). 

 
Block 1: 13.00-13.55 
Block 2: 14.00-14.55 

 
Sessioner 

 
1) Hur designar man och utför en Metis-kurs – i dagsläget och i 
framtiden med nya pedagogiska inslag? Diskussion kring hur man 
tillgodoser att innehållet är så vetenskapligt förankrat som möjligt; skapa 
schema och inlämningsuppgifter. 

 
Seminarieledare: 
Block 1: Alessandra Hedlund, Överläkare, studierektor, Norra 
Stockholms Psykiatri och Christina Wånge, Överläkare, specialist i 
allmänpsykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus 

 
Block 2: Johan Sahlsten, Spec psykiatri, VÖL, Psykos Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och José Rodriguez Cruz, Överläkare psykiatri, 
Psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
 
 



2) Kvalitetssäkring av kurser. Hur designar man vassa MCQ-frågor? Revisionsarbetets tre faser - hur kan vi 
tillsammans effektivisera dem? 

 
Seminarieledare från Centrala Metis-kansliet: 
Danielle Talaee Mofrad, Koordinator för Metis revisioner 
Sara Holmqvist, Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner 
Johanna Silén-Eriksson, Metis revisioner och Metis support 
Karolina Sörman, chef 
 
3) Kursadministration och lärplattform. Erfarenhetsutbyte kring antagning, ersättning till kursgivare, deadlines. Hur  
effektiviserar man sitt arbete? Vanliga frågor kring lärplattformen. 

 
Seminarieledare: 
Block 1: Annika Sander Björk, administratör vid Metis-kansliet Region Mellansverige 
Anki Antonsson, administratör vid Metis-kansliet VGR 

 
Block 2: 
Katarzyna Kumanowska, Metis support vid Centrala Metis-kansliet 
Xiangwei Zhu, Metis support vid Centrala Metis-kansliet 
 
4) Fortbildning av specialistläkare – en möjlighet eller nödvändighet? 

 

Seminarieledare: 
Denada Aiff, Regional studierektor för specialister i psykiatri VGR och Halland 
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Styrgruppens ordförande 

15:00–15:20 Fika 

15:20-15:30 Logga in i det sista Zoom-rummet för dagen 
 

15:30–16:15 Metis framtidsvision– vi blickar framåt! Lise-Lotte Risö Bergerlind, Styrgruppens ordförande 


