Novemberbrev från studierektorerna

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även:
https://st-geriatrik.se/
Med tanke på rådande omständigheter pga corona är fysiska möten inställda. Kontakta din
studierektor om det uppstår behovet.

Ny studierektor
1 november slutade Gunilla Barkman sitt uppdrag som studierektor och gick i pension.
Hennes efterträdare ärr Ulrika Sjödin som kommer att vara ansvarig studierektor för
Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, Capio Geriatrik Nacka, Capio Geriatrik
Sollentuna samt geriatriska kliniken Norrtälje.
Ann-Christine Nordström kommer att ta över som studierektor på Dalengeriatriken.

Webkurs
Sjukdomsförebyggande arbete - delmål b2
Det har ibland varit svårt att hitta en kurs för att uppfylla delmål b2.
Då kongressen Framtidens specialistläkare inte blev något fysiskt möte i år
erbjuder de under hösten tre digitala kurser: Försäkringsmedicin,
Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap.

De finns tillgängliga t o m 2020 12 15, sista anmälningsdag 1 december.
http://framtidenslakare.se/digitala-kurser-2020/

Dessa kurser kommer att återkomma på mötet 2021 som förhoppningsvis
kommer att kunna genomföras som vanligt.

ST-seminarium
Under hösten kommer seminarierna fortsättningsvis ske digitalt. Information
om länkar för uppkoppling kommer att i god tid skickas ut till de som anmält
sig. Var noga med att ange korrekt mailadress!
En förändring för hösten är att det efter föreläsningen kommer att ske en
kunskapskontroll. Deltagarna kommer få tre flervalsfrågor skickade till sig. Efter
insända godkända svar skickas sedan kursintyget per post till resp klinik.
Det är viktig att anmäla sig under ordinarie anmälningstid.
GERONTOLOGI
Onsdag den 9 december kl 13.15-16.30
Ingmar Skoog, professor i psykiatri, sektionen för psykiatri och neurokemi,
Göteborgs universitet, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Age
Cap.
https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=8A1E7451-CA29-49C0A84F-B09A4E9494DE

Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare – Janusinfo
OBS! Denna kurs är en basutbildning och uppfyller inte delmål b4 försäkringsmedicin i
Målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring. Intyg för ST-läkare kommer inte att
utfärdas för denna kurs. Denna kurs eller webbutbildning på basnivå bör ha genomgåtts
innan deltagande i fördjupad utbildning för specialiseringstjänstgöring. En fördjupad
webbutbildning i Försäkringsmedicin finns öppen på SKR:s hemsida.

Torsdag den 10 december 2021 kl 8:30-16.30

Anmälan senast: 1 december
https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/klinisk-forsakringsmedicinfor-lakare-201210/

Det finns även webbinar i försäkringsmedicin via janusinfo. Håll utskick!

För att uppfylla b-4 målet rekommenderar vi att:
1. Göra SKRs Webb utbildning
2. läsa övergripande principer Försäkringsmedicinskt
beslutsstöd https://roi.socialstyrelsen.se/fmb
3. läsa Socialstyrelsens intygsföreskrifter HSF -FS
2018:54 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-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-fcf8-4536-b2d5-933322a61ef5
Glöm inte att ta med a- och b-målen i era intyg när ni randar er – många delmål
ska kompletteras via tjänstgöring.

Kurs i palliativ medicin - delmål b5

16-17 februari 2021
Tvådagarskurs för ST-läkare inom de flesta specialiteter som vill uppnå
målbeskrivningen enligt delmål B5 inom palliativ medicin. Utbildningen hålls
online.
https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/kurs-i-palliativ-medicin-motsvarande-b5-mal-var2021/

Kurs i palliativ medicin - delmål c5

18 februari
Heldagsutbildning i palliativ vård för ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen
enligt delmål C5 (invärtesmedicinska specialiteter).
Utbildningen hålls online.
https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/kurs-i-palliativ-medicin-for-invartesmedicinskaspecialiteter-motsvarande-c5-mal-var-2021/

Palliativ kunskapscentrum har ett flertal bra kurser riktade till läkare inom olika
områden inom palliationen.
https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/#

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

Svenska Läkaresällskapets Youtubekanal

Se inspelade webbinar.
Smittskydd och ensamhet: Äldres hälsa under COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo

Sköra äldre och COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI
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