
        

Ny studierektor 

1 november slutar Gunilla Barkman sitt uppdrag som studierektor och går i pension. Hennes 

efterträdare blir 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. 

             

Oktoberbrev från studierektorerna 

 

http://framtidenslakare.se/digitala-kurser-2020/


                                   

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.  

 

ALKOHOL OCH ÄLDRE. 

Onsdag den 21 oktober kl 13.15-16.30 

Charlotte Skoglund, överläkare, PhD,  klinisk neurovetenskap KI  
 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=6E9853D3-152C-426B-

A116-DE64744E0F13 

COVID HOS ÄLDRE  

Onsdag den 18 november kl 13.15-16.30 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=165C0773-DEAA-4A33-

A945-02D219798DFC 

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-CA29-49C0-

A84F-B09A4E9494DE 
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Kurs i palliativ medicin delmål  b5 

  

16-17 februari 2021 

Tvådagars kurs 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-var-

2021/ 

 

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-invartesmedicinska-

specialiteter-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/# 
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Tillstånd med barndomsdebut i äldrepsykiatrin 

Region Stockholms Läkemedelskommitté och Svensk Förening för Äldrepsykiatri 

 

23 oktober 08.55-12.30 

Onlinesymposium, anmälan senast 19 oktober 
 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=FBED9AD4-CDE8-4F02-ACFD-

0D14154CE49C 

 

Webutbildningar      

Kunskapsguiden   
 

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

Svenska Läkaresällskapets Youtubekanal

  

Se inspelade webinar. 
 
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 
 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=FBED9AD4-CDE8-4F02-ACFD-0D14154CE49C
https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=FBED9AD4-CDE8-4F02-ACFD-0D14154CE49C
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo
https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI


Hälsningar 

studierektorerna 

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

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Dalengeriatriken, Capio Geriatrik Nynäs, Capio Geriatrik Löwet  

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

Slutar 1 november 

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 

 

 

 

 

 

mailto:ann-christine.nordstrom@sll.se
mailto:gunilla.barkman@sll.se
mailto:marianne.reimers@brommageriatriken.se
mailto:ulrika.sjodin@sll.se
mailto:katja.schubert-samuelsson@sll.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMxteduqjSAhVnCpoKHXuACScQjRwIBw&url=https://vaktrommet.no/dyrlegeveterinar-stetoskop&psig=AFQjCNFjO1WHXrgF5jgkqSPh_snvQTr_Rg&ust=1488016139714078

