
                                                                          

Postadress: 
Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare  
inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen 
Ekenäsgatan 15, pl10 
501 17  Borås 
 

 Telefon: 
010-441 39 52 

 E-post: 
pethra.zollfrank@vgregion.se 

 

 
Välkommen med ansökan till 
Läkaren i förvaltningsrätten - kurs för specialistläkare i psykiatri en kurs i METIS format 
 
Målgrupp: Psykiatriker och ST i slutet av ST period som har gått ST METIS-kurs Psykiatrisk juridik 
Startdatum digitalt: 2023-04-08  
Kursmöte platsbundet: 2023-05-08 till 2023-05-09  
Lokal: VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda/Göteborg  
Slutdatum digitalt: 2023-06-06 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 230327. Ansökan via länk: Läkaren i förvalningsrätten - kurs i METIS format 
Antal platser: 20 löpande antagning. I händelse av färre än 16 deltagare kan utbildningen tyvärr inte erbjudas 
Kostnad: självkostnadspris max 9000:- för VGR och region Halland, övriga max 10000:- Avbokning efter 
220926 alternativt uteblivande faktureras till fullo (avbokning via e-post till pethra.zollfrank@vgregion.se) 
Kursavgift anges exkl moms. Ej registrerad specialkost/livsmedelsallergi samtidigt med anmälan bekostas av 
enskild. 
 
Sammanfattning av kursen och dess syfte 
Kursen syftar till att ge kunskap avseende tillämpning av lagar och förordningar som reglerar 
myndighetsutövning inom psykiatrin samt att ge förståelse för processen i förvaltningsrätten och de olika 
parternas perspektiv. Kursen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att agera som 
chefsöverläkare i förvaltningsrätten. Några deltagare kommer att beredas möjlighet att aktivt medverka i 
förvaltningsrättsspel. 
 
Kursbeskrivning 
Du inleder kursen på distans med att läsa in dig på litteraturen och göra en inlämningsuppgift - obligatoriskt 
för att få närvara på kursmötesdagarna, detta görs tillgängligt i pingpong vid kursstart. Uppgiften skall 
vara uppladdad senast två veckor före kursmötet (deadline inlagd i systemet och inga dokument kan laddas 
upp efter angivet datum) och ska vara godkänd för att du ska vara behörig att närvara på kursmötet. 
 
Det gemensamma kursmötet sker vid VGR Campus Nya Varvet. Program med exakta tider återfinns 
tillgängligt i lärplattformen efter kursstart. Vid behov av övernattning görs bokning av enskild och hanteras 
inte av kursarrangör. 
 
Efter kursmötesdagarna ska du på distans göra en examinationsuppgift samt kursutvärdering. 
  
Intyg på godkänd kurs skickas efter att du fått: 

• Godkänd inlämningsuppgift 
• Godkänd examinationsuppgift 
• Full närvaro under samtliga kursdagar förväntas och är mycket viktigt för att maximalt kunna 

tillgodogöra föreläsningar och diskussioner, även med hänsyn till föreläsare och övriga 
kursdeltagare samt kunna utarbeta examinationsuppgiften med bästa möjliga förutsättningar.  
 

Kursen ges i ett modifierat METIS-format som ett led i en målinriktad och kvalitativt god utbildning, och 
betraktas som ett led i en fortgående kompetensutveckling av er specialister i psykiatri. 
 
Kursgivare 
Catrin Rönnbäck öl / specialist i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin / studierektor VGR 
Charlotte von Bothmer Lewin öl / specialist psykiatri och rättspsykiatri / läkarchef VGR 
Maj-Britt Martinsson öl /specialist i psykiatri / sakkunnig i förvaltningsrätten 
Kursadministratör; Pethra Zollfrank pethra.zollfrank@vgregion.se 010-441 39 52  
 
Varmt välkommen med din ansökan! 

https://larportalen.vgregion.se/mod/facetoface/eventinfo.php?s=3866
mailto:pethra.zollfrank@vgregion.se

