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KURSREVISIONER METIS 

 

 Fortbildningen på Centrum för psykiatriforskning i Stockholm utgör det Centrala 

METIS-kansliet. I uppdraget ingår att initiera och metodmässigt stödja kursrevisioner för 

vuxenpsykiatri (VUP)-kurser samt barn och ungdomspsykiatri (BUP)- kurser. Kansliet 

styrs av en styrgrupp utsedd av de sex sjukvårdsregioner som ingår i Nätverket för 

styrning och ledning av psykiatrin (NSLP).  

 

 Syfte kursrevisioner: VUP-kurser revideras vartannat år. BUP-kurser revideras efter att 

de getts två gånger. Syftet är att göra uppdateringar av litteraturlistan, kompetensmålen, 

delmålen och självtestet. Dessa delar ska vara identiska oavsett var kursen ges. I mån av 

tid kan även övrigt kursinnehåll granskas, såsom vidareläsning, 

inlämningsuppgift/examinationsuppgift och schema.  

 

 Upplägg: Under en heldag i Stockholm träffas kursgivare (från runtom i landet) utsedda 

från de sex Hälso- och sjukvårdsregionernas regionala METIS-kanslier tillsammans med 

en ST-läkare, brukarrepresentant och administratör/metodstödjare från det Centrala 

METIS-kansliet. En majoritet av representanter från de regionala kanslier där kursen ges 

ska närvara vid detta möte. Vid de fall där revisionsgrupper inte innefattar kursgivare som 

är forskningsaktiva kan en akademiskt sakkunnig (senior forskare med spetskompetens 

inom området) tillfrågas att delta under förmiddagen under diskussion om litteraturen och 

delmålen. Denna väljs ut av revisionsgruppen. 

Administratörerna från det Centrala kansliet planerar, koordinerar och leder mötet. 

Kursgivare ansvarar för samtligt kursinnehåll, administratörerna från det Centrala kansliet 

bistår med att uppdatera materialet på plats samt det material som inkommer under 

efterarbetet. 

 

Standardupplägg: 
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- Kursutvärderingarna från tidigare kursomgångar diskuteras för att identifiera styrkor 

och svagheter i kurserna.  

- Litteraturlistan och kompetensmålen revideras 

- Angivna delmål ses över för att säkerställa att kursen uppnår dessa.  

- I mån av tid ser vi även över inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter på de 

olika orterna. Detta kan bidra till att inspirera kursgivare till olika sätt att lägga upp 

uppgifterna på. Om tiden tillåter och önskemål finns tittar vi på även på schemat på de 

olika orterna.  

- Mötet avslutas med att gå igenom samtliga flervalsfrågor ur självtestet. 

Flervalsfrågorna, som är kopplade till litteraturen, behöver revideras om ändringar till 

litteraturlistan görs.  

- Efter mötet skapar deltagarna nya frågor eller reviderar befintliga frågor. 

Arbetsfördelning bestäms på mötet och fördelas jämnt bland revisionsdeltagarna. 

Vanligtvis är deadline för detta en månad efter mötet.  

- Information om arbetsfördelningen och instruktioner om hur frågor ska läggas upp 

sammanställs i ett mail av en administratör på Centrala METIS-kansliet. 

 

 Ersättning deltagare: Vid en VUP-revision ersätter det Centrala kansliet en deltagare 

från vardera regionalt kansli samt brukarrepresentant och ST-läkare (dock ej vid 

kvalitetsarbete) med 4000 kr var. Vid en BUP-revision kan två deltagare från samma 

region få ersättning. Om möjligt ska tåg väljas framför flyg. Reseersättning till Stockholm 

(t/r) utgår till dessa personer. Övriga deltagare (fler personer från samma region eller 

administratörer) erhåller ingen ersättning. 

 

 

 

 

 


