
  
 

Nu utlyses distanskurs i Beroendemedicin för allmänpsykiatriker – en  kurs i METIS 
format för specialistläkare inom psykiatrin 

 
Startdatum: 2022-03-03 
Slutdatum: 2024-04-28 
Kursmöte: 2022-03-31 till 2022-04-01  
 Ort: Göteborg – Stationshuset konferens Bergslagsgatan 2 

 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 220228 
Ansökan: Beroendemedicin för allmänpsykiatriker. Du måste logga in för kunna anmäla dig. Alla 
anmälningar hamnar i ett första skede på väntelista då den måste godkännas av arrangör, först 
därefter erhåller Du plats vid utbildningen om Du antas till kursen. 
Antal deltagare: 25 
Kurskostnad: självkostnadspris max 9000:- pp för anställda inom VGR samt Region Halland. 
Övriga max 10 000:- Avbokning efter sista anmälningsdatum eller om man uteblir debiteras ändå 
full kostnad. All kostnad anges exkl moms. 

 
Syfte: 
Att utveckla en fördjupad medicinsk kunskap och handläggning av vanligt förekommande 
substansbrukssyndrom 

 
Kursmål: 

• ha reflekterat över dina egna och samhällets värderingar och attityder kring personer med 
substansbrukssyndrom 

• kunna ta en noggrann substansbruksanamnes, använda validerade skattningsinstrument och 
biologiska mätmetoder samt ställa adekvat substansbruksdiagnos 

• kunna ordinera evidensbaserad farmakologisk behandling vid olika substansbrukssyndrom 
• kunna identifiera och handlägga andra samtidigt förekommande psykiatriska tillstånd 

Kursen startar på distans via lärplattform och du ska senast två veckor före kursmötet lämna in 
inlämningsuppgifter samt efter kursmötet (före kursslut) göra och lämna in     en 
examinationsuppgift. Under kursmötet kommer du att få uppdaterade kunskaper via 
föreläsningar och kollegiala diskussioner. 

En utvärdering skall göras i pingpong av kursen i sin helhet. Godkänd kurs och intyg får du efter 
inlämnade uppgifter som godkänts av kursgivare samt att du fyllt i kursutvärderingen. Vid behov 
kan uppgifterna komma att behöva kompletteras för att bli godkänd. Full närvaro under samtliga 
kursdagar förväntas och är mycket viktigt för att maximalt kunna tillgodogöra föreläsningar och 
gruppdiskussioner, 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. 

 
Varmt välkommen med din ansökan! 

 
Kursansvarig: Cathrine Rönnbäck, specialist i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin, studierektor vid Verksamhet 
beroende Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg  
Kursansvarig: Hans Ackerot, specialist/överläkare Halland 
Kursadministratör: Pethra Zollfrank pethra.zollfrank@vgregion.se 010-441 39 52

 

Postadress: 
Utbildnings- och fortbildningskansli i VGR Kunskapsstöd för psykisk hälsa 
Ekenäsgatan 15 

501 17 Borås 

 

Telefon: 
010-441 39 52 

 
E-post: pethra.zollfrank@vgregion.se 
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