April brev från studierektorerna

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även:
https://st-geriatrik.se/
Hej!
Vi kan tyvärr inte längre annonsera våra seminarium på Janusinfo.
Framöver kommer ni att hitta seminarierna på Lärtorget under fortbildning och kunna anmäla er
där.
Gå in och på denna länk för att anmäla er till ST seminiarum ”Den sköra patienten i
akutsjukvården” 11 maj.
https://lartorget.sll.se/luvitportal/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=3080
Alternativt gå in på Lärtorget och in i den publika kurskatalogen och sök upp utbildningen.
Det är även hög tid att gå in på Socialstyrelsens hemsida och anmäla er till höstens SK-kurser. Sista
anmälningsdag är 1 maj. Titta igenom senaste uppdateringen av de Särskilda rekommendationerna
för Geriatrik för att se till att du får med de obligatoriska längre kurserna i ST-utbildningen.

Vi är glada över att se att så många deltar på vårens ST seminarium. För att föreläsningarna ska
kunna bli ännu bättre vill vi gärna veta vad ni ST-läkare tycker. Skicka ett email med feedback till
respektive studierektor efter föreläsningarna så kan vi återkoppla till föreläsare och ta det med oss i
framtida planering.

SPUR-inspektionerna är i full gång på de flera geriatriska kliniker i Region Stockholm. På LIPUS
hemsida finns inspektioner och åtgärdsprogram att läsa för de klinker som blivit granskade
under 2021. Flera förbättringsarbeten har påbörjats efter inspektionerna och vår förhoppning
är att det ska kunna stärka vår ST-utbildning i Stockholm. Som både ST läkare och handledare
önskar vi att ni är delaktiga i inspektionerna och arbetar aktivt med de åtgärder som
rekommenderas.

Ansök om plats på SK-kurserna hösten 2022
Sista ansökningsdag är den 1 maj.
SK-kursers ansökningsportal (socialstyrelsen.se)

Försäkringsmedicin B4
För att uppfylla b-4 målet rekommenderar vi att:
1. Göra SKRs Webb Utbildning för ST -läkare (nytt är att det är en kostnad på 900 kr för kursen)
https://skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/kompetensutveckling/vagledningutbildningfors
akringsmedicin.24450.html
2. läsa övergripande principer Försäkringsmedicinskt beslutsstöd https://roi.socialstyrelsen.se/fmb
3. läsa Socialstyrelsens intygsföreskrifter HSF -FS 2018:54
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-ochallmanna-rad/2018-12-35.pdf
På lärtorget finns också en kurs i försäkringsmedicin " Sjukskrivning i praktiken " 3 delar 60min/del.
På slutet erhåller man ett intyg på genomförd kurs.
https://lartorget.sll.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=5282
https://lartorget.sll.se/extern/education/main.aspx?courseid=5282&navtreeid=566160a0-fcf8-4536b2d5-933322a61ef5
Glöm inte att ta med a- och b-målen i era intyg när ni randar er – många delmål ska kompletteras via
tjänstgöring.

ST-seminarium

11 maj:

Akutgeriatrik
Johan Ejerhed, Specialist internmedicin, Kommunal läkarstrateg Stockholm.
ST-seminarium, 13.15–16.30
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus
Anmälan via Lärtorget
https://lartorget.sll.se/luvitportal/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=3080

8 juni:

Presentation av vetenskapliga arbeten
ST läkare i geriatrik presenterar sina arbeten. Vår tanke är att presentationerna ska ta ca 15 minuter
och efteråt finns utrymme för frågor och diskussion. Vi hoppas att det ska bli ett tillfälle för
inspiration och samtal kring utmaningar och möjligheter. Hör av er till respektive studierektor om ni
har ett arbete som ni vill presentera.
ST-seminarium, 13.15–16.30
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus

Höstens seminarium

14 september:

Hjärtsvikt

ST-seminarium 13.15–16.30

Svensk geriatrisk förening

12-13 maj:

Geriatriskt forum
Tema: ”GERIATRISKT TRAUMA”
https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/okategoriserad/geriatriskt-forum-2022/

Övriga kurser

4 maj:

Interaktivt seminarium om antibiotikans roll vid vård i livets slutskede
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)
Anmälan: Senast den 25 april 2022 på www.janusinfo.se/fortbildning

10 maj
Update geriatrik / fokus äldre:
Diabetes typ 1 och 2 behandling och praktiska tips.
Plats: NKS fysisk utbildning 13.15-16.30
Anmälan: senast 8 maj, Janusinfo

10 maj.
Kvälls seminarium. Läkemedel och bilkörning.
Arrangör : Expertgruppen för äldre hälsa och läkemedel.
Föreläsare Dorota Religa, Björn Johansson
Plats och tid: World Trade Center konferens 17.30-18.30
Anmälan: Janusinfo, fortbildning

16-17 maj:

ETIK i klinisk vardag
Kurs för ST läkare
Ges via Stockholms Sjukhem
Info och anmälan

13-14 oktober:

Vetenskapsmetodik
Kurs för ST läkare i geriatrik. Kostnadsfri!
Ges via Stockholms Sjukhem
Vi återkommer när anmälan öppnas.

Framtidens specialistläkare.
Digitala kurser
Anmälan till vårens kurser öppnar den 1 januari 2022 och är öppen till och med sista april 2022.

Kurskoncept | Framtidens Specialistläkare (framtidenslakare.se)’

YGS
4-6 maj:

YGS Jönköping
Tema är bl a: Beroende hos äldre; sårhandläggning; våldsutsatthet och äldre; geriatrisk inriktad
rehabilitering; kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Nationellt programområde Äldres hälsa;
neurokognitiva praktiska fall; förebyggande av kognitiv svikt; farmakologi och äldre.
Information och anmälan

Internationella kongresser

Nordic congress of gerontology in Odense, 8-10 Juni
Change and community .
https://www.26nkg.dk/index.html

EUGMS 2022 , London , 28-30 september.
Better together: Multidisciplinary team working
https://eugms2022.com/

Svensk förening för äldrepsykiatri

Se hemsida för uppdatering om utbildningar.
Som medlem i föreningen finns ett fint program med lunch webbinarium under höst och vår.
Håll utkik efter det årliga årsmötet.

Svenska Läkaresällskapet
För en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet med utgångspunkt från samhällets
och patienternas behov.
https://www.sls.se/utbildning/

Kunskapsguiden
Här finns länkar till flera bra utbildningar bl. a om läkemedel och äldre.
Kunskapsguiden.se

12-13 maj:

De nödvändiga samtalen
2-dagarsutbildning för läkare

20-21 september:

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål
Digitalt via teams
För mer information:
https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning/aktuella-utbildningar/

Hälsningar studierektorerna
Ann-Christine Nordström (ann-christine.nordstrom@regionstockholm.se)
kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Dalengeriatriken, Capio Geriatrik Nynäs, Capio Geriatrik Löwet
Per Götmark (per.gotmark@stockholmssjukhem.se)
kontakt för Stockholms Sjukhem Geriatrik, Handengeriatriken, Capio Geriatrik Vårberg
Ulrika Sjödin (ulrika.sjodin@regionstockholm.se)
kontakt för Danderydsgeriatriken, Capio Geriatrik Nacka, Capio Geriatrik Sollentuna,
Jakobsbergsgeriatriken, geriatriska kliniken Norrtälje
Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@regionstockholm.se)
kontakt för ME Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset
Yin Hu (yin.hu@regionstockholm.se)
Kontakt för geriatriska kliniken Södertälje Sjukhus

