
 

 

JANUARIBREV  

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! 

Datum för vårens seminarier är: 

21 februari:    Hyponatremi 

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 februari läs gärna vårdprogrammet om handläggning av hyponatremi från 

Svenska Endokrinologföreningen: 

http://endokrinologforeningen.se/documents/Svenskt%20vardprogram%20for%20hyponatr

emi_120120.pdf 

och  bifogad fil med Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia  
 

 

UP DATE GERIATRIK den 6 februari 

Om utredning av hjärtsjukdom och perifer cirkulationsstörning, anmälan genom janusinfo: 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=8a243901-b09d-

446d-965f-fae7887a122a 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/
http://endokrinologforeningen.se/documents/Svenskt%20vardprogram%20for%20hyponatremi_120120.pdf
http://endokrinologforeningen.se/documents/Svenskt%20vardprogram%20for%20hyponatremi_120120.pdf
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=8a243901-b09d-446d-965f-fae7887a122a
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=8a243901-b09d-446d-965f-fae7887a122a


 

 

GERIATRISKT FORSKARFORUM 

den 7 februari, Stockholm 

Forskarforum riktar sig till alla med intresse för att utveckla geriatrik och geriatrisk forskning. 

För program och anmälan se länk. 

http://www.slf.se/upload/Specialitetsforeningar/SGF/2011/Geriatriskt%20Forskaforum/inbj

udan%20geriatriskt%20forum%202018%20171110.pdf 

 

ÅRSMÖTE I SVENSK GERIATRISK FÖRENING  

den 7 februari kl 17.30 

Årsmötet hålls i anslutning till geriatriskt forskarforum och någon anmälan behövs ej för 

själva årsmötet men däremot om man önskar vara med på middagen på kvällen. 

http://www.slf.se/sgf 

 

YGS – YNGRE GERIATRIKERS SYMPOSIUM  

Den 11-13 april, Malmö 

Det går nu att anmäla sig till YGS.  

Sista anmälningsdag är den 28 februari. 

http://ygs.se/site/ 

 

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-i-

palliativ-vard/ 

http://www.slf.se/upload/Specialitetsforeningar/SGF/2011/Geriatriskt%20Forskaforum/inbjudan%20geriatriskt%20forum%202018%20171110.pdf
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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-c8df-

4889-a4c1-9ee54e51e5bf 

 

 Svensk Geriatrik kan läsas on line: http://svenskgeriatrik.se/ 

 

  

Hälsningar från studierektorerna i geriatrik i Stockholm  

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

(kontakt för Stockholmsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Nynäshamnsgeriatriken, Löwet 

Geriatrik) 

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

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

Marianne Reimers (marianne.reimers@brommageriatriken.se) 

(kontakt för Brommageriatriken, Geriatriken Södertälje, Handengeriatriken) 

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

(kontakt för Huddingegeriatriken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge) 
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