
NOVEMBERBREV FRÅN STUDIEREKTORERNA 

 

ST-SEMINARIUM 24 JANUARI: INFEKTIONER  

Vårens första seminarium är extra väl genomarbetat och behandlar infektioner hos äldre ur ett 

flertal vinklar: 

Inledning och hur antibiotikaförskrivningen hos äldre ser ut i SLL - Annika Hahlin 

 

Vaccinationsprogram hos personer över 65 år - Åke Örtqvist 

 

Behandling av sepsis hos äldre - Malin Vading 
 
Symtom och behandling av tuberkulos hos äldre - Paulina Dalemo 
 
HIV hos äldre - Göran Bratt, Bo Hejdeman 
 

Behandling av herpes zoster hos äldre - Katarina Widgren 

Anmälan via janusinfo. 

VÅRENS SEMINARIEDATUM   

24 januari (infektion) 

21 februari (elektrolytrubbningar) 

21 mars (osteoporos) 

18 april (ögon, hörsel) 

23 maj (arytmier)  

 

Den 18 januari inträffar  

KLOKA LISTAN FORUM 

Tjugotalet av våra främsta experter föreläser om läkemedelsbehandling och nyheter i Kloka Listan 

2018. Heldag. Anmälan via Janusinfo senast 11 januari. 

 

WEBUTBILDNINGAR 

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion. I 
den här utbildningen lär du dig att använda kunskapsstödet. Utbildningen tar 20 min. Anmälan via 
Lärtorget.  

https://lartorget.sll.se/public/courseId/60273/lang-sv/publicPage.do?item=30676494 

 

https://lartorget.sll.se/public/courseId/60273/lang-sv/publicPage.do?item=30676494


TEMA ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL 

Tidskriften Evdiens har ett aktuellt temanummer om äldre och läkemedel. Kan läsas via janusinfo. 

http://www.janusinfo.se/publikationer/evidens/4_2017/ 

 

RESTPLATSER SK-KURS I ÄLDREPSYKIATRISK DIAGNOSTIK 

 

Det finns restplatser kvar till kurs i äldrepsykiatrisk diagnostik. Kursmål c9 enligt nya ST-

utbildningen. Anmälan via Socialstyrelsen. 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=415 

 

LÄSTIPS 

AKUTGERIATRIK av Aase Wisten, Åke Rundgren och Berit Larsson. 277 sidor om diagnostik, 

komorbiditet, läkemedelsinteraktioner, nedsatta kroppsfunktioner. Tonvikten ligger vid 

handläggning av akuta symtom och tillstånd. Något för det lokala ST-biblioteket? Kan köpas bl a via 

adlibris.com. 

 

2018 

2018 kommer att innehålla mycket annat av intresse: YGS, konferensen Framtidens specialistläkare, 

eftermiddag för handledare och ST-läkare om handledning mm. Vi återkommer på det nya året! 
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Geriatrik 

 

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

kontakt för Capio Geriatrik Dalen, Capio Geriatrik Nacka, Jakobsbergsgeriatriken, Norrtälje  

 

Marianne Reimers (marianne.reimers@brommageriatriken.se) 

kontakt för Brommageriatriken, Geriatriken Södertälje, Handengeriatriken  

 

Katja Schubert Samuelsson (katja.schubert-samuelsson@sll.se) 

kontakt för Huddingegeriatriken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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