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Majbrev från studierektorerna 

  

  

  

  
 

 

 

Höstens ST-seminarium   

 

26 september konfusion   

17 oktober sår och tandvård  

21 november geriatrisk onkologi 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/ 

 

Omvärldsbevakning m.m  

Information från EUGMS  

EUGMS tidning verkar vara gratis: https://link.springer.com/journal/41999 

Lekfullt evidensbaserat studieverktyg för lärande av medicinsk kunskap! 

https://www.hypocampus.se/  

 

 

https://link.springer.com/journal/41999
https://www.hypocampus.se/


Övriga utbildningar 

 FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE  

4-7 september Malmö 

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

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

 

GERIATRISKT FORUM  

13-14 september, Stockholm  

Samt 12 september ”Fortbildningskurs för ST läkare”: 

Fokus på friskt och sjukt åldrande (som ger flera delmål inom b.l.a. 

gerontologi och rehab)  

 

https://www.slf.se/sgf 

 

Janusinfo erbjuder även följande kurser: 

3 –dagars utbildning i klinisk försäkringsmedicin 

för läkare i höst  

Datum: 8 oktober, 5 november, 19 november 2018  

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-

boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7 

2-dagars utbildning i palliativ medicin motsvarande b5 

mål 

Datum: 23-24 oktober  

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-

boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7 

PKC dagen 2018: palliativ vård oavsett diagnos  

Datum: 10 oktober  

http://pkc.sll.se/utbildning/pkc-dagen/ 

 

I Lipus kurskatalog erbjuds även:  

https://www.lipus.se/kurs/10924/
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=3d5adfbd-d93a-4bf9-991b-2c2854d2a3c7


 

INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH 
KVALITETSARBETE  
med kursstart 28 augusti 2018 eller 6 november 2018  
https://www.lipus.se/kurs/10935/ 
https://www.lipus.se/kurs/10936/ 

 

JURIDIK FÖR LÄKARE 

med start 4 oktober 2018   

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

  

ÄLDREPSYKIATRI OCH DEMENSSJUKDOMAR  

med kursstart 17 oktober 2018  

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

 

 MULTISJUKA ÄLDRE OCH POLYFARMACI- UTBILDNING 

FÖR ST LÄKARE 

Med kursstart 12 november  

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

  

Webutbildningar  

 

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/
https://www.lipus.se/kurs/10838/
https://www.lipus.se/kurs/10896/
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 

http://pkc.sll.se/utbildning/videoforelasningar/ 

 

  

  Nytt för i år, det kommer ett augustibrev också!  
  
 

Ann-Christine Nordström  

 

 

  

           GLAD SOMMAR ! 

  
 

 

 Hälsningar 

  

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

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, 

Nynäshamnsgeriatriken, Löwet Geriatrik  

  

http://pkc.sll.se/
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Palliation-ABC.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/Palliation-ABC.aspx
mailto:ann-christine.nordstrom@sll.se


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 
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