FEBRUARIBREV
FRÅN STUDIEREKTORERNA
ST-SEMINARIER
OBS! Ändrad lokal under våren
Vi kommer under våren inte kunna använda Josabethsalen för våra seminarier. Vi har
istället fått tillgång till en föreläsningssal på Sabbatsbergsgeriatriken på plan 5 på
Sabbatsbergs sjukhus. Den är tyvärr mindre än vår vanliga sal, vilket innebär att
deltagarantalet kommer att vara något begränsat jämfört med tidigare. Var därför noga med
att både anmäla er i tid och avanmäla om ni inte kan komma!
Kommande seminarium
21 mars:

Thyroidea, osteoporos

18 april:

Ögon, öron

23 maj:

Arytmier

Anmälan görs som vanligt på janusinfo:
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/

Inför seminariet i mars läs gärna Läkartidningens temanummer om osteoporos:
http://www.lakartidningen.se/Senaste_nummer/Nr-44452016/

SIDOUTBILDNING i internmedicin och palliation
Vi har från Norrtälje och Ersta fått följande information:
Den invärtesmedicinska kliniken på Norrtälje har utrymme för att ta emot ST-läkare i
geriatrik och likaså Ersta Hospice/ASIH.
Kontakta Jan.Bergman@tiohundra.se (Norrtälje) och helena.gansland@erstadiakoni.se
(Ersta)

SK-KURSER
I mars öppnar Socialstyrelsen för ansökan om SK-kurser hösten 2018. Det är möjligt att
ansöka fram till den 1 maj.
Vad som gäller för att söka hittar du i följande information:
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Om-ansokan-och-antagning-till-SKkurser.pdf

För anmälan och program se:
https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Den 11-13 april, Malmö

Sista anmälningsdag är den 28 februari. http://ygs.se/site/

KURS I ÄLDREPSYKIATRI UTOM DEMENSER
den 9-13 april, Stockholm
Denna kurs syftar till att ge en kliniskt relevant översikt över vanliga psykiska sjukdomar hos
äldre.
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=f3b37b07-c8df4889-a4c1-9ee54e51e5bf

NORDISK KONGRESS I GERONTOLOGI
Den 2-4 maj i Oslo

https://24nkg.no/

PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE
den 14-16 maj, Stockholm
Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs för
ST läkare (delmål b5).
http://www.stockholmssjukhem.se/FoUU/Utbildning/Fortbildningskurs-for-ST-lakare-ipalliativ-vard/
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(kontakt för Brommageriatriken, Geriatriken Södertälje, Handengeriatriken)
Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@sll.se)
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