Januaribrev från studierektorerna

Hej alla!
Hoppas alla fått möjlighet att vara lediga någon gång under jul och nyår. Nu är det nytt år och vi
hoppas på ett bra 2022, pandemin till trots.
Vi har som ni säkert sett beslutat att vårens två första seminarium kommer ske digitalt. Information
om hur det blir med övriga seminarium kommer läggas ut på vår hemsida och Janusinfo så snart vi
vet hur smittläget ser ut.
Vi vill ta tillfället i akt och presentera en ny ST studierektor.
Yin Hu, Överläkare som arbetar på Geriatriken på Södertälje Sjukhus och som från årsskiftet är
ansvarig ST Studierektor på geriatriken Södertälje Sjukhus. Vi är mycket glad att Yin Hu vill vara en del
i vår studierektorgrupp och hon är varmt välkommen!
En påminnelse till alla ST läkare.
Kom ihåg att sända in årsrapporten till er studierektor nu i början av februari om ni ej redan har gjort
det. Ni ska på denna även fylla i om ni har gjort någon bedömning under 2021 ( tex sit-in , mini -Cex,
CBD ) eller varit aktuell på ST kollegium.
Blankett för detta finns på hemsidan att ladda ner. Vi ser fram emot era årsrapporter ☺

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även:
https://st-geriatrik.se/

Planeringen för vårens ST föreläsningar är klar och presenteras nedan.
8 juni har vi planerat att ST läkare ska få presentera sina egna vetenskapliga
arbeten. Preliminärt är planen att fyra arbeten ska hinna presenteras under
eftermiddagen. Hör av dig till din studierektor om du har ett arbete som du vill
presentera.
Nästa månadsbrev kommer i februari

ST-seminarium
16 februari:
Sarkopeni
ST-seminarium 13.15-16.30
Tommy Cederholm, Prof Klinisk nutrition, Överläkare geriatriken, Akademiska
sjukhuset
Digitalt

16 mars:
Tromboembolism
Mårten Söderberg, Överläkare Södersjukhuset
ST-seminarium 13.15-16.30
Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus

6 april:
Trafikmedicin
Dorotea Religa, Professor KI, Överläkare KS
ST-seminarium 13.15-16.30
Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus

11 maj:
Akutgeriatrik
Johan Ejerhed, Specialist internmedicin, Kommunal läkarstrateg Stockholm.
ST-seminarium 13.15-16.30
Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus

8 juni:
Presentation av vetenskapliga arbeten.
ST läkare i geriatrik presenterar sina arbeten.
ST-seminarium 13.15-16.30
Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus

Övriga kurser
Update Geriatrik/Fokus äldre (digitalt)
Parkinson
Föreläsare; Anders Johansson, Medicine doktor, Överläkare, patientflödesansvarig
Rörelsesjukdomar Medicinsk enhet neurologi, KS.
Anmälan via Janusinfo
Aktuell fortbildning - Janusinfo.se
Expertgruppen för infektionssjukdomar/ Uppdatering av luftvägsinfektioner (digitalt)
Arrangör: Expertgrupp läkemedel för infektionssjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommitté
Anmälan via janusinfo
Aktuell fortbildning - Janusinfo.se

3 februari:
Webbinarium: Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare
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.
Aktuell fortbildning - Janusinfo.se

Svensk geriatrisk förening
ST Dagen 2022 Demenssjukdomar
21 april kl 9-12 Aula Medica, KI
ST dagen 2022 Demensjukdomar - Svensk geriatrisk förening (slf.se)

Geriatrisk Forum 12-13 maj 2022
Geriatriskt Forum 2022 - Svensk geriatrisk förening (slf.se)
Se även hemsida för uppdatering av utbildningar.

Svensk förening för äldrepsykiatri
Se hemsida för uppdatering om utbildningar.

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

8- 9 februari
Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål
10 februari:
Kurs i palliativ medicin motsvarande C5-mål

Fler utbildningar finns på PKC:s hemsida
Aktuella utbildningar (regionstockholm.se)

https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/

YGS
Yngre geriatrikers Symposium 4-6 maj i Jönköping
Yngre Geriatrikers Symposium 2022: Anmälan - Yngre Geriatrikers Symposium 2022
(trippus.se)

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

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

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

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

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

Yin Hu (yin.hu@regionstockholm.se)
Kontakt för geriatriska kliniken Södertälje Sjukhus

