
                                                                                                            
 

 
ECT – kurs i METIS format  
 

Datum: interaktiv start 190926, kursmöte 191024-25, kursavslut 191124 

Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg   
Målgrupp: Specialistläkare i psykiatri och sjuksköterskor som arbetar med ECT eller i framtiden 
planerar att arbeta med ECT samt ST läkare i mån av plats  
 

Om kursen: Godkända inlämningsuppgifter och full närvaro krävs för att erhålla intyg.  
 
Bakgrund: Inom psykiatrin finns ett antal allvarliga sjukdomstillstånd som kraftigt påverkar patientens 
mående och i de värsta fall leda till döden. Korrekt administrerad och på väl valda indikationer är 
elektro- konvulsiv terapi (ECT) en säker och effektiv behandling vid flera av dessa tillstånd. 
 

Kursinnehåll:  Indikation för ECT behandling. Ordinera och följa upp, utvärdera. Effekt och 
biverkningar. Kursens innehåll anknyter till ”ECT - kliniska riktlinjer” 
 
Förberedelse: innan kursen ska du få läsa ECT- Kliniska riktlinjer och ska kunna skriva en reflektion 
kring skillnaden mellan riktlinjerna och din egen verksamhet. Kursen avslutas med en 
examinationsuppgift.  
   

Tid  Ämne  Ansvar 

Torsdag 24 oktober   

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och 
smörgås 

Pethra Zollfrank 

09:00 - 10:00 ECT som 
behandlingsmetod  

Pia Nordanskog 

10:00 - 10:30 Kaffe  

10:30 - 12:00 Tillstånd som kan 
behandlas med ECT 

Håkan Odeberg 

12:00 - 13:00 Lunch  

13:00 - 14:30 Biverkningar Pia Nordanskog 

14:30 - 15:00 Kaffe och kaka  

15:00 - 16:00 ECT till särskilda 
patientgrupper  

Axel Nordenskjöld 

16:00 - 17:00 Etik Håkan Odeberg 

19:00 Middag på Reveljen  

   

Fredag 25 oktober   

08:30 - 09:30 Klinisk manual  Håkan Odeberg 
Axel Nordenskjöld 

09:30 - 10:00 Kaffe och smörgås  

10:00 - 11:30 Utvärdering och uppföljning Håkan Odeberg 
Axel Nordenskjöld 

11:30 - 12:30 Lunch   

12:30 - 14:30  Organisation Håkan Odeberg 
Axel Nordenskjöld 

14:30 - 15:00 Kaffe och kaka  

15:30 - 16:00 Sammanfattning och avslut  Alla 

 
Kursen ges i internatform i ett modifierat METIS-format som ett led i en målinriktad och kvalitativt god utbildning 
för er läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin, en fråga som har hög aktualitet. Kursmötet kommer att äga rum 
på Campus Nya Varvet - Göteborg i internatform 2019-10-24 till 2019-10-25. Hotellrum för övernattning och 
middag på kvällen ingår i kursavgift. Kursen öppnar på distans via lärplattformen Pingpong 2019-09-26 och där 
framgår alla uppgifter som ska göras under kurstiden.  


