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från studierektorerna       
                            

Här kommer årets första månadsbrev, som också finns på hemsidan - 
www.st-geriatrik.se.  

Där hittar du också tidigare månadsbrev och annan information gällande 
bland annat kurser och utbildningar.  

 

Kommande ST-seminarier 

20 februari Trafikmedicin  kl 13.15-16.30. Josabethsalen på 
Sabbatsbergs sjukhus. Anmälan via janusinfo.se 

20 mars Diabetes kl 13.15-16.30. Josabethsalen på Sabbatsbergs 

sjukhus. Anmälan via janusinfo.se 

10 april prel Hematologi kl 13.15-16.30. Josabethsalen på Sabbatsbergs 

sjukhus. Anmälan via janusinfo.se 

 

Geriatriskt forskarforum  

Geriatriskt forskarforum och årsmöte för Svensk Geriatrisk Förening 
inträffar 6 februari på Sveriges Läkarsällskap.  

Program finns på www. Sveger.se. Anmälan via anmalan.sgfmail.com 

 
 

Årsmöte Svensk geriatrisk förening 

Efter avslutat forskarforum den 6 februari har vår specialitetsförening 
årsmöte 17.30-18.30 på Svenska läkaresällskapet, ingen anmälan behövs. 

 

http://www.st-geriatrik.se/


YGS 

Yngre Geriatrikers Symposium inträffar 6-9 mars i Örebro. Anmälan via 
ygs.se – sista anmälningsdatum 1 februari.  

 

Andra utbildningar 

 
UpDate Geriatrik   -    5 februari kl 12.30-16.30 

 
Gastroenterologi utan åldersgräns.  

 
https://www.janusinfo.se/4.44f26481161466409d34685.html?EventGuid=b961f086-

5467-4360-9738-62418802fae6 

  

 

Äldrepsykiatri - utom demensutredningar 25-29 mars i Stockholm. 
OBS! Senast anmälan den 25 januari! 

 
https://www.janusinfo.se/4.44f26481161466409d34685.html?EventGuid=0073d842-

09a8-4f45-90bf-bda2dd7d363e 

 

 

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.  

  

 
Halvdagssymposium om äldrepsykiatri 

22 mars, Stockholm 
 
https://magnetevent.se/Event/aldrepsykiatri-26691/ 

 

Vetenskapsmetodik  
 

Den 12 september erbjuder expertrådet i geriatrik en heldagsutbildning 
om medicinsk vetenskap – metoder, etiska principer och kritisk 

granskning. (delmål a5).  Vi återkommer med inbjudan lite längre fram. 
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Ytterligare utbildningar hittar ni på hemsidan -  www.st-geriatrik.se. 
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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/ 

 

 

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/ 
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Litteraturtips 

En ny akutbok – Akutboken – gavs ut hösten 2018. Till den finns även en 
podcast. Decemberavsnittet berör bland annat njurskada till följd av 

röntgenkonstrast.  

https://akutboken.se/podcast/                                                                            

                  

 

Hälsningar från studierektorerna 

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

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Capio Geriatrik Nynäshamn, 

Löwetgeriatriken 

 

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

kontakt för Dalengeriatriken, 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 
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