
METIS-projektet har tagit fram ett verktyg som du kan använda för att planera din utbildning 

under ST, eller för att kontrollera vilka delmål gällande kurs du hittills uppfyllt och vilka kurser du 

kan behöva gå. 

Ladda ner kursplaneraren på din dator om du har problem med att göra ändringar.

Från början är verktyget tomt.

Låt oss säga att du gått kursen Personlighetssyndrom, du bockar då för den kursen och kan se hur

kolumnen med uppfyllda mål ändras. Du ser att inte bara en cell ändras, utan flera delmål uppfylls 

av en kurs. 



Sedan har du också gått, låt oss säga, kurserna Neuropsykiatri, Psykossjukdomar, Äldrepsykiatri och 

Rättspsykiatri. Du bockar för dem och ser hur kolumnen med uppfyllda mål ändras ytterligare. 

Då du bockar för här kanske du märker att för vissa kurser händer det inget i kolumnen för 

måluppfyllelse. Det kan vara så att du redan uppfyllt de målen med en eller flera kurser. Detta är en 

konsekvens av hur målbeskrivningen är formulerad och att kurserna är framtagna som ämneskurser, 

de är alltså inte matchade en kurs mot ett delmål. Detta för oss in på hur du kan använda 

kursplaneraren just för att planera dina kurser. 

Låt oss säga att exemplet ovan  är kurserna du har gått hittills. Då kan du nu se vilka behov du har. Vi 

kan testa; låt oss säga att du skulle vilja gå kursen Affektiva sjukdomar också. Om du då bockar för 

den kursen ser du att det inte händer nåt i kolumnen för måluppfyllelse. Detta beror på att du redan 

uppfyllt de delmål som den kursen täcker. Naturligtvis kan du gå kursen ändå, ämnet är viktigt och 

intressant, men du måste formellt inte gå den för att uppfylla målen.  



Istället tittar du på vilka behov du har kvar. Tydligen behöver du gå någon kurs för att uppfylla delmål 

3. Du kan då klicka på texten till höger om de färgade fälten (Delmål 3: ej uppfyllt) så ser du vilka 

METIS-kurser som uppfyller de aktuella delmålen i den flytande ruta som dyker upp. I det här fallet 
Akutpsykiatri, Konsultationspsykiatri och Psykosomatik samt Suicidologi. Du beslutar dig i samråd 
med din handledare för att söka en av de kurserna istället.

Du tittar vidare på vilka kurser som uppfyller vilka delmål och märker också att inte alla täcks av 

METIS-kurser (t. ex. delmål 9, 16, 17 och 18). Du har dock gått en lokalt ordnad 

ledarskapsutbildning och naturligtvis fått ett intyg på Socialstyrelsens blankett där det står att de 

aktuella delmålen är uppfyllda. Du bockar för målen i kolumnen Övriga kurser och ser hur 

kolumnen för måluppfyllelse förändras igen. Du kan också bocka för andra delmål som uppfyllts 

av kurser som inte är METIS. 



Så kan du jobba vidare och se över din utbildning och planera dina kurser. Då du har en helt grön 

kolumn för måluppfyllelse är du klar med alla dina delmål avseende kurs. Du måste dessutom ha 

tjänstgöring och andra delar av delmål uppfyllda, men i denna version tar planeraren bara upp 

delmålen avseende kurs. 

Så, på det här sättet hoppas vi att du kan få hjälp med att se var du är, vilka kursbehov du har och 

kan planera din utbildning bättre. Titta gärna i kursplaneraren tillsammans med 

handledare/verksamhetschef. Hör av dig om det är något du undrar över. 

Lycka till! 
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