
        

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även:  
https://st-geriatrik.se/  
 
  
Hej! 
 
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 
Danderydssjukhus i lokal Bofinken. Det kommer vara samma innehåll vid de två 
tillfällena. Anmälan görs till respektive studierektor.  
 
BT handledare kan gå en 2 heldagars utbildning i 22 och 23 november, där 
regelverk för BT samt handledning specifikt för BT är i fokus.  
Anmälan göras via lärtorget, utbildningen är kostnadsfri.  
En senior ST läkare som gått handledarkurs kan vara BT handledare på 
tjänstgöringsstället, däremot ska huvudhandledare alltid vara en specialist.  
Vid frågor angående kursen kan ni kontakta studierektor Ann-Christine 
Nordström eller BT-projektansvarig Caroline Barner 
caroline.barner@regionstockholm.se  
 
 
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.  

Oktoberbrev från studierektorerna 

 

https://st-geriatrik.se/


Provet är aktuellt för ST-läkare som är i slutet eller har avslutat sin 
internmedicinska randning. Det är inte obligatorisk men önskvärd att delta i 
provet. 
 
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.  
Rapporterna kommer att publiceras på LIPUS.se 
 
                                              

ST-seminarium  

Under hösten planerar vi att genomföra seminarierna i fysisk form på 

Sabbatsberg Sjukhus. Anmälan görs fortsättningsvis via Janusinfo och skulle 

läget förändras pga covid-19, får ni information om detta via Janusinfo. 

Vi kan inte erbjuda både digitalt och fysiskt seminarium. Vi har i nuläget ett 

maxantal på 40 personer och vi ber er att respektera detta. Ni kan kontakta er 

respektive studierektor om ni vill delta efter att anmälningstiden har gått ut, 

eventuellt kan det finnas möjlighet för reservplats. 

HEMATOLOGI, BLODSJUKDOMAR HOS ÄLDRE MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN 

ANEMIER. SYMTOM OCH BEHANDLING. 

Onsdag den 10 november kl 13.15-16.30 

Piali Basu Saha, överläkare, Sabbatsbergsgeriatriken 

 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=72FC56AE

-8554-4E41-98BD-02A15BC14D6D 

 

Beträffande alla seminarier under 2022 återkommer vi inom kort med mer 

information via Janusinfo. 

 

 

 

 



Övriga Kurser 

 
breathless – en utbildning om KOL 
9/11 Plats: HSF, Lindhagesgatan 98 
Arrangör Expertgrupp läkemedel för lung och allergisjukdom och APC 
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 
 
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 
ochh ger därmed inte intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål B4. 

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/  
  
  
  

  
  
  
återkommande digitala utbildningar 

Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad  

Palliativ vård – en introduktion 

Det nödvändiga samtalet 

08 februari 2022 - 09 februari 2022 

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål  

Tvådagars kurs för ST-läkare inom de flesta specialiteter som vill uppnå 

målbeskrivningen enligt delmål B5 inom palliativ medicin. Kursintyg på 

Socialstyrelsens blankett utfärdas. Utbildningen äger rum online. 

För fler kurser vg. se hemsida  

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


10 februari 2022 

Kurs i palliativ medicin för invärtesmedicinska specialiteter motsvarande C5-
mål (vår 2022) 

Heldagsutbildning i palliativ vård för ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen 
enligt delmål C5. Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas. Utbildningen 
äger rum online. 

OBS! C5-kursen bygger på B5-kursen, dvs man behöver gå både kurser för att 
uppfylla målen. 
 

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

Försäkringsmedicin b4 

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/artikelkatalo
g/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.   

 
 
 
  

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx


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. 
 
 
 
 

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 

(avgående), 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 

Yin Hu (yin.hu@regionstockholm.se) 

kontakt för Geriatriska Kliniken Södertälje sjukhus  
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