
Septemberbrev från studierektorerna  
        

  
 
 

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även:  
https://st-geriatrik.se/  
 
 
Hej! 
 
Här kommer hösten första månadsbrev med flera uppdateringar.  
 
Du kan nu som ST läkare ansöka om plats på SK-kurserna som ges under våren 
2022.  Ansökningsperioden stänger den 1 oktober.  
 
Vänta inte in i sista minuten med att skicka in din ansökan.  
SK -kurserna 2022 är tänkta att ges på plats som vanligt. Förhindrar nya 
restriktioner detta kommer information ges från kursgivare och/ eller 
socialstyrelsen.   
 
I höst kommer vi arrangera två tillfällen med handledarutbildning för ST-
handledare och sen ST, föreläsare kommer att vara Fredrik Wallentin. 
Det första tillfället är 24 november (eftermiddag) och kommer att genomföras 
digitalt.  Andra tillfället är 2 december som kommer att genomföras fysiskt på 

https://st-geriatrik.se/


Danderydssjukhus i lokal Bofinken. Det kommer vara samma innehåll vid de två 
tillfällena. Anmälan görs till respektive studierektor.  
 
Kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen kommer i år att 
genomföras 12/11. Anmälan är öppen mellan 1-31/10. Skrivningen sker digitalt 
och anmälning sker till respektive studierektor. Klinikerna står för kostnaden 
som är 500kr.  
 
Under hösten kommer SPUR att genomföra inspektion av ST utbildningen på 
flera av de geriatriska klinikerna. Vi hoppas att SPUR-effekten kan leda vårt 
arbete vidare för att förbättra vår ST utbildning.  
 
Till sist vill vi hälsa Yin Hu specialistläkare, Ph.D, överläkare på Södertälje 
sjukhus välkommen.  Hon kommer att ta över ansvaret för ST läkare i geriatrik 
på Södertälje sjukhus och kommer att gå dubbelt med Per Götmark under 
hösten.  
 
  

 
 
 
ST-seminarium    
  
 
Det första ST seminariet kommer att genomföras digitalt.  
Som kunskapskontroll kommer deltagarna att få tre flervalsfrågor skickade till 
sig. Efter insända godkända svar skickas sedan kursintyget per post.   
Vår förhoppning är att vi sedan ska kunna återgå till fysiska seminarium för att 
åter få en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. 
 

ST-seminarium hösten 2021 

15 september:  Bensår och andra sårtyper hos äldre  

Föreläsare: Linnea Zou, Biträdande överläkare på Hudkliniken Södersjukhuset 
Helene Andersson, Sjuksköterska på Infektionsmottagningen Danderyds 
Sjukhus  

Digital utbildning, anmälning via Janusinfo. 



 

13 oktober:  Stroke-rehabilitering  

Föreläsare: Alexander Bonnard, överläkare NKS 

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs sjukhus.  

Anmälning via Janusinfo.  

10 november: Vi återkommer med ämne inom kort.  

Lokal Josabethsalen  
 

 
 

Övriga kurser 
 

Update Geriatrik/Fokus äldre: Skörhet, sarkopeni och undernäring 
21/9   13-15-1630. Digital utbildning 
Föreläsare Tommy Cederholm  
Delmål   c2, c4, c6, c7, c8. 
(gamla ST 2008 delmål: 1, 2, 3, 4 och 10) 
 
Arrangör Expertgrupp läkemedel för äldres hälsa 
Region Stockholms läkemedelskommitté 
Anmälan Janusinfo 

 
Kurs i Vetenskapsmetodik   
14-15 oktober  
Tvådagarskurs, delmål a5. 
Arrangör FoUU-enheten Stockholms Sjukhem.   
Anmälan via Stockholmssjukhems hemsida 
 

Etik Kurs 
 21-22 oktober 
Tvådagars kurs. delmål a2 (gamla ST 2008  delmål 3 ) 
Arrangör FoUU-enheten Stockholms Sjukhem.   
Anmälan via Stockholmssjukhems hemsida 

 
 



Breathless – en utbildning om KOL 
9/11  Plats: HSF, Lindhagesgatan 98 
Arrangör Expertgrupp läkemedel för lung och allergisjukdom och APC 
Anmälan via Janusinfo  
 
Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare 

9/12. Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare i Region Stockholm exklusive 
allmänmedicin och psykiatri.  

OBS! Webbinariet är ett frivilligt komplement till kursmålet i försäkringsmedicin 
och ger därmed inte intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål B4. 

Anmälan via Janusinfo 

Update Geriatrik/Fokus äldre: Smärtlindring i palliativ vård 

23/11 Plats digitalt eller på NKS 
Föreläsare Per Fürst, MD, PhD, Överläkare Specialist i palliativ medicin och 
geriatrik, Stockholms Sjukhem Palliativ vård 
 Delmål 2015:8 b3,b5,c4,c5,c8. ( Gamla St 2008. Delmål 2,3,5,7,8) 
Arrangör Expertgrupp läkemedel för äldres hälsa 
Region Stockholms läkemedelskommitté 
Anmälan via Janusinfo 
 
 
 

    
 

Svensk geriatrisk förening 

Pga av ökad smittspridning av covid-19  har SGFs styrelse beslutat att skjuta upp Geriatriskt 
Forum 2021 tills dess att pandemin är i ett bättre läge.  Det blir således inget Geriatriskt 
Forum 18-19 november.  

Preliminärt nytt datum för Geriatriskt Forum är 12-13 maj 2022 så boka in detta i era 
kalendrar 

För att kunna erbjuda någon aktivitet under hösten hoppas vi kunna ordna ett digitalt event 
på torsdag em 18 november. SGF återkommer ang. detta. 
 
 
 



 

 
Svensk förening för äldrepsykiatri  
 

29 oktober  
Online seminarium 8.55-12.20 Att behandla den sköra äldrepsykiatriska 
patienten. 
Årsmöte Svensk förening för äldrepsykiatri 14.00-15.00 
 
Arrangör:  Expertgrupp läkemedel för psykisk hälsa, Expertgrupp läkemedel för 
äldres hälsa, Svensk Förening för Äldrepsykiatri 
Region Stockholms läkemedelskommitté 
Anmälning via Janusinfo.  
  

Svenska Läkaresällskapets                  
  

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

  
 

 

 

 

  
  

  
 29–30 september 202 De nödvändiga samtalen – läkare Fulltecknad. 

En 2-dagarsutbildning för läkare. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt 
Utvecklingscentrum i Lund och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland 

08 februari 2022 - 09 februari 2022 

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål  

För fler kurser vg. se hemsida  

https://www.sls.se/utbildning/


  

  

 
 
Kongresser  
  
  
European Geriatric Medicine Society EuGMS  
7-9 oktober 2021 i Aten, Grekland  

https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/eugms/  
https://www.eugms.org/2020.html 
 
 
 

Kunskapsguiden   

  

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

 
 
Randningstips  
 
 

Möjlighet till randning på nystartad vårdgivare inom ASIH. AcessCare ASIH 
arbetar på uppdrag av region Stockholm och har lokaler på gamla Karolinska 
sjukhuset.  Tar gärna emot placering av ST -tjänstgörande doktorer. 
 
 
 

https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/eugms/
https://www.eugms.org/2020.html
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx


 

Hälsningar  
studierektorerna  
Ann-Christine Nordström (ann-christine.nordstrom@sll.se)  
kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Dalengeriatriken, Capio Geriatrik Nynäs, Capio Geriatrik Löwet   

Per Götmark  (per gotmark@stockholmssjukhem.se)  
kontakt för Stockholms Sjukhem Geriatrik, Geriatriska kliniken Södertälje, Handengeriatriken, Capio 
Geriatrik Vårberg  

Ulrika Sjödin (ulrika.sjodin@sll.se)   
kontakt för Danderydsgeriatriken, Capio Geriatrik Nacka, Capio Geriatrik 
Sollentuna, Jakobsbergsgeriatriken, geriatriska kliniken Norrtälje    

Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@sll.se)  
kontakt för Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge  
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