
Aprilbrev från studierektorerna 

  

  

  

  
 

UTBILDNINGSPLATSER 

Lediga utbildningsplatser : 

 

Det finns möjlighet att söka internmedicinsk randningsplats Södersjukhuset  

även inför hösten 2018.   

Kontakta Daniel Richter, spec. läkare och underläkarchef Vo internmedicin SÖS,  om du är intresserad !  

mailadress: daniel.richter@sll.se  

 

ST seminarium  

 

Vårens sista ST–seminarium onsdag den 23 maj kl 13.15-16.30: 

Lokal :Grå rummet, Plan 5, Sabbatsbergsgeriatriken  

  

Hjärtarytmier hos äldre 

  

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=b022970f-b02d-4bb7-9ab6-

e8bca10abcda 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=b022970f-b02d-4bb7-9ab6-e8bca10abcda
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=b022970f-b02d-4bb7-9ab6-e8bca10abcda


  

HÖSTENS ST-seminarium (under planeringsstadium)  

26 september  konfusion   

17 oktober sår 

21 november geriatrisk onkologi  

  

  

  

Övriga utbildningar 

 

  

TEMAFÖRMIDDAG AKTUELL FRAILTYFORSKNING I SVERIGE.  

 

23 april 2018, kl 9.30-14.00 i Stockholm   

http://www.slf.se/upload/Specialitetsforeningar/SGF/2011/Frailty.pdf 

 

FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE  

4-7 september Malmö 

Här finns många föreläsningar som uppfyller flertalet a och b mål !  

https://www.lipus.se/kurs/10924/ 

  

I Lipus kurskatalog erbjuds även:  

ÄLDREPSYKIATRI OCH DEMENSSJUKDOMAR  

med kursstart 17 oktober 2018 med kursstart 28 augusti 2018 

https://www.lipus.se/kurs/10896/ 

INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE  

med kursstart 28 augusti 2018 eller 6 november 2018  

https://www.lipus.se/kurs/10935/ 

http://www.slf.se/upload/Specialitetsforeningar/SGF/2011/Frailty.pdf
https://www.lipus.se/kurs/
https://www.lipus.se/kurs/10896/
https://www.lipus.se/kurs/


https://www.lipus.se/kurs/10936/ 

 

MULTISJUKA ÄLDRE OCH POLYFARMACI- UTBILDNING FÖR ST LÄKARE 

Med kurstart 12 november 2018  

https://www.lipus.se/kurs/10940/ 

 

TRAFIK- OCH KÖRKORTSMEDICIN 

med start 15 maj 2018 

https://www.lipus.se/kurs/10736/ 

  

JURIDIK FÖR LÄKARE 

med start 4 oktober 2018 

https://www.lipus.se/kurs/10838/   

 

 

SK KURSER HÖSTEN 2018 

Sista ansökningsdagen 1 maj  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76 

 

    Webutbildning 

Ni har väl gjort webutbildningarna om Läkemedel som riktar sig till ST-läkare och STRAMA:S antibiotikasmart 

som nu även har en del som vänder sig till slutenvården? 

Antibiotikasmart:  

http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/ 

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare:  

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-ST-

lakare/Sidor/default.aspx 

https://www.lipus.se/kurs/
https://www.lipus.se/kurs/10940/
https://www.lipus.se/kurs/10736/
https://www.lipus.se/kurs/10838/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76
http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-ST-lakare/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-ST-lakare/Sidor/default.aspx


Palliativt kunskapscentrum:  

Videoförläsningar med Peter Strang, månadsbrev med nyheter inom palliation, länkar till webutbildningar mm. 

http://pkc.sll.se/ 

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Palliation-ABC.aspx 

Smärtutbildning i april 

http://pkc.sll.se/utbildning/seminarier-forelasningar/smartbehandling-i-palliativ-vard/ 

  

KONGRESS  

 Datum: 13-14 september 2018 

  

  

  

  

  

  

Plats: Stockholm Waterfront 

Hemsida: www.stroketeam.se 

Kontakta MKON om du är intresserad av att ställa ut vid årets Stroketeam-kongress: 

lotta@mkon.se                                      

Klicka här för att komma till program och anmälan. 

  

International Symposium in Stockholm  

21 maj 2018  

 

http://www.multimorbidity2018-stockholm.se/ 

GERIATRISKTMÖTE                                                         

http://pkc.sll.se/
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Palliation-ABC.aspx
http://pkc.sll.se/utbildning/seminarier-forelasningar/smartbehandling-i-palliativ-vard/
http://r.mail-mkon.se/track/click/297lvo0x26x1gbd
http://r.mail-mkon.se/track/click/297lvo0x26x1gbd
mailto:lotta@mkon.se
http://r.mail-mkon.se/track/click/297lvo0vhax1gbd
http://www.multimorbidity2018-stockholm.se/


VÄLKOMMEN TILL GERIS ÅRSMÖTE 2018-04-26! 

  

Geriatriker i Stockholm (GERIS) verkar för att öka nätverket inom 

Geriatriken i Stockholm. Nu är det dags för vårt årsmöte där vi äter middag 

med kollegor och vidareutbildar oss inom Geriatrik. I år sponsras mötet 

av Sandoz och vi håller föreläsning om generika.  

Nätverka med dina kollegor för att stärka geriatriken som specialitet! 

  

Anmäl dig på www.geris.se ! 

  

  

Hälsningar 

  

Ann-Christine Nordström (ann-christine.nordstrom@sll.se) 

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Nynäshamnsgeriatriken, Löwet Geriatrik  

  

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

kontakt för Capio Geriatrik Dalen, Capio Geriatrik Nacka, Jakobsbergsgeriatriken, Norrtälje   

  

Marianne Reimers (marianne.reimers@stockholmssjukhem.se) 

kontakt för Stockholms Sjukhem Geriatrik, Geriatriken Södertälje, Handengeriatriken   

  

Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@sll.se) 

kontakt för Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 

http://www.geris.se/
mailto:ann-christine.nordstrom@sll.se
mailto:gunilla.barkman@sll.se
mailto:marianne.reimers@brommageriatriken.se
mailto:katja.schubert-samuelsson@sll.se


 


