Månadsbrev Oktober från
studierektorerna

Kommande ST seminarium :
November Aktiv onkologisk behandling för den
geriatriska patienten
21 november kl 13.15-16.30
Josabethsalen, på Sabbatsbergs sjukhus.
Arrangör: Studierektorerna i geriatrik tillsammans med
Janusinfo
Anmälan via janusinfo: http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-

fortbildning-och-boka/?EventId=e888349d-f813-4fc9-978fbf1f14e71bce

Andra Kurser och utbildningar
Övriga kurser erbjudan via janusinfo :
https://www.janusinfo.se/fortbildning

Att vara SÄBO-läkare i palliativ vård
8 november 2018 (halvdag)
http://pkc.sll.se/utbildning/utbildningar-for-lakare/att-vara-sabolakare-i-palliativ-vard/

Kurs i praktisk läkemedelskunskap för ST läkare
Plats: Word Trade Center , Stockholm
2018-11-15 och 2018-11-16
Arrangör: Stockholms läns läkemedelskommitte
https://sll.sitevision.se/4.44f26481161466409d34685.html?Even
tGuid=cdde7e0b-978c-4526-9974-d0bd52ceb8e7

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre – en
geriatrisk diskussion, 2 fall
Arrangör: Stockholms läns läkemedelskommitte
https://www.janusinfo.se/fortbildning/utbildningsmaterial/fortbild
ningfilmer/filmer/lakemedelsbehandlingfordemestsjukaaldreeng
eriatriskdiskussion.5.151739f161e6faa206259a5.html

Palliativt kunskapscentrum
Videoförläsningar, månadsbrev med nyheter inom
palliation, länkar till webutbildningar mm.
http://pkc.sll.se/
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webbutbildningar/Sidor/Palliation-ABC.aspx
http://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/

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

Våren 2019 kommer 2 utbildningsdagar i palliativmedicin ges
som täcker b5 målet för palliation i nya ST:n
http://palliationsakademin.se/utbildningar-2/utbildningsdagar/

Podd om vård i livets slut , avsnitt 7
Samtal med överläkare Carl Johan Furst,Stockholms Sjukhem
http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.htm
I Lipus kurskatalog.
De har till skillnad från SK-kurserna en kursavgift – hör med din
närmaste chef om du har möjlighet att söka även sådana kurser.
https://www.lipus.se/hitta-kurser/

Tidigare nämnda webbutbildningar
Ni har väl gjort webutbildningarna om Läkemedel som riktar sig till STläkare 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 STläkare:
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripandeklinisk-farmakologi-for-ST-lakare/Sidor/default.aspx

Omvärldsbevakning
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/
Podcast
British Geriatric Society har podcasten CotEcast Vid förra månadsbrevet skrev vi om
avsnittet på 14 min som berörde resultat av prov för clostridier, alkoholöverkonsumtion
hos äldre och ”geriatric trauma”. Nu finns ett nytt avsnitt som handlar om järnsubstitution,
urologiska tillstånd hos äldre, njurnedsättning Även andra intressanta ”topics” som
diskuteras i äldre avsnitt. .

http://aeme.org.uk/https-anchor-fm-emma-fisken-episodes-what-wevelearnt-this-week-episode-4-e260fe-a-a575rq/
http://aeme.org.uk/what-weve-learnt-this-week-episode-5/
Mini-GEMs korta föreläsningar om ämnen som rör geriatriska patienter.Tex
Hyponatremi utredning på 9 min eller Urologiska sjukdomar hos äldre på 5
minuter

http://aeme.org.uk/mini-gems/
GEM cast är en amerikansk podcast för geriatrisk akutmedicin. Senaste avsnittet där
handlar om vikten av ortostatiskt prov även på akuten.

https://gempodcast.com/

ÖVRIGT
GERIS MÖTE !
Höstmötet sker den 22 november kl 18:00-21:00
Tema: Den geriatriska patienten på akuten
Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergssjukhus, plan 0
För mer info !
http://www.geris.se/

Svensk Geriatrisk Förening (SGF)
Uppdaterad och ny design på hemsidan

https://www.slf.se/sgf

Sist men inte minst…glöm inte gå in på :

Hemsida för ST läkare i geriatrik i Stockholm!
www.st-geriatrik.se
Nu finns det en hemsida för ST-läkare och handledare med bland annat månadsbreven,
kalendarium, tips om utbildningar, länkar till dokument från Socialstyrelsen och för
handledning och bedömningar.
Detta brev kommer givetvis även ses där, men vi skickar ut detta brev till er
jobbmailadress ett litet tag till för säkerhetsskull.

Med vänliga hälsningar Studierektorerna i geriatrik
Ann-Christine Nordström (ann-christine.nordstrom@sll.se)
kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Nynäshamns
Geriatrik, Löwetgeriatriken
Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se)
kontakt för Capio Geriatrik Dalen, Capio Geriatrik Nacka,
Jakobsbergsgeriatriken, Geriatriska kliniken Norrtälje sjukhus
Marianne Reimers (marianne.reimers@stockholmssjukhem.se)
kontakt för Stockholms sjukhem Geriatrik, Geriatriska kliniken Södertälje
sjukhus, Handengeriatriken
Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@sll.se)
kontakt för Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

