Februaribrev 2019
från studierektorerna
Här är månadsbrevet, som också finns på hemsidan - www.st-geriatrik.se.
Där hittar du också tidigare månadsbrev och annan information gällande
bland annat kurser och utbildningar.

ST seminarium
20 mars Diabetessjukdom hos äldre kl 13.15-16.30. Josabethsalen på
Sabbatsbergs sjukhus. Anmälan via janusinfo.se
10 april Hematologiska sjukdomar hos den multisjuka äldre kl 13.1516.30. Josabethsalen på Sabbatsbergs sjukhus. Anmälan via janusinfo.se
22 maj Hjärtsvikt och hypertoni hos den äldre patienten kl 13:1516:30. Obs! Plan 5, Sabbatsbergsgeriatriken på Sabbatsbergs sjukhus.
Anmälan via janusinfo.se

Andra kurser och symposium
YGS

Yngre Geriatrikers Symposium inträffar 6-9 mars i Örebro.
Anmälningsdatum passerat!
Ledarskap för läkare
5-6 mars Lipus verifierad
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/ledarskap-for-lakare22/
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken
7 maj Lipus verifierad
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/lagarochforeskrifter/

Palliativt kunskapscentrum anordnar ett flertal utbildningar riktade till
läkare bland annat ”De nödvändiga samtalen”, ”Palliativ vård motsvarande B5
målet”.
Alla utbildningar finns utlagda på deras hemsida. http://pkc.sll.se/
Vi har för närvarande också dialog med PKC om att de förhoppningsvis framöver skall
kunna erbjuda en kurs i palliation motsvarande c5 målet. Vi återkommer längre fram om
detta. För närvarande anordnar PKC en palliativkurs motsvarande b5 mål.

2-3 april: Tvådagarskurs i palliativ medicin, motsvarande B5.
Anmälan via
http://pkc.sll.se/utbildning-stlakare-b5-vt19
Halvdagssymposium om äldrepsykiatri
22 mars, Stockholm
https://magnetevent.se/Event/aldrepsykiatri-26691/

International Association of Gerontology and
Geriatrics
23 – 25 maj i Göteborg med temat “Towards Capability in Ageing – from cell
to society”
Anmälan före 19 februari ger reducerad kostnad.
https://iagger2019.se/

Ytterligare utbildningar hittar ni på hemsidan - www.stgeriatrik.se.

Tjänstgöring
Sidoutbildning i palliation
Möjlighet till sidoutbildning i specialiserad palliativ slutenvård/hospice på
Ersta Hospiceklinik
Finns att tillgå under hösten 2019 och våren 2020. Hospiceavdelningen
består av 20-21 platser och oftast två, men alltid minst en överläkare på
plats. Man rekommenderar 12 v sidotjänstgöring med regelbunden
handledning.
Deltid går oftast att lösa och även frånvaro pga utbildning på
hemmaklinik. Möjlighet till 1-2 askulation inom ASIH verksamhet finns.
Vid intresse kontakta helena.ganslandt@erstadiakoni.se

För handledare
3 april kl 13.00 – 16.30

Geriatrikens handledare inbjuds till handledareftermiddag med
inspirationsföreläsning av Fredrik Walentin, överläkare och specialist i
neurologi, med lång erfarenhet av utbildning om handledning och bedömning.
Separat inbjudan kommer att skickas ut inom kort men reservera redan den
eftermiddagen nu!

28 mars:
Handledning och utvärdering av utbildningsläkare - Så lyckas du.
Arrangör: Dagens Medicin
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/handledning28mars2019/

Höstens kurser och konferenser
Under hösten kommer även några kurser och konferenser som vi vill lyfta fram.
För mer info om ytterligare kurser och program, se St-geriatrik.se hemsida.

Vetenskapsmetodik
Den 12 september erbjuder expertrådet i geriatrik en heldagsutbildning om
medicinsk vetenskap – metoder, etiska principer och kritisk granskning.
(delmål a5).Inbjudan till detta seminarium kommer inom kort.

16-17 september. Palliativ vård. B5. Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46.
Program. Anmälan.
23-27 september: SIM-veckan, Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Program.
Anmälan via
www.sim.nu
25-27 september: EUGMS i Krakow

Litteraturtips
En ny akutbok – Akutboken – gavs ut hösten 2018. Till den finns även en
podcast.
https://akutboken.se/podcast/
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