
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SK KURSER VÅREN 2021 

SK-kurskatalogen för 2021 finns nu tillgänglig.  

Missa inte sista ansökningsdag som är den 1 oktober. 

https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/ 

 

 

Kunskapsprov i gemensamma kunskapsbasen  13/11 

   

 

Den 13 november är det dags för årets kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen 
med övriga invärtes medicinska specialiteter.  

Provet kommer att genomföras digitalt på ännu ej bestämd lokal/lokaler här i Stockholm. 

Om du närmar dig slutet av Common Trunk är detta provet för dig! 

Anmäl önskan om deltagande till din ansvarige studierektor senast den 2 oktober. 

För mer information: 

https://sim.nu/utbildning/kunskapsprov-for-den-gemensamma-kunskapsbasen/ 

Septemberbrev från 

studierektorerna 

 
 

 

 

https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/
https://sim.nu/utbildning/kunskapsprov-for-den-gemensamma-kunskapsbasen/


 

 

ST-seminarium  

Vi har nu genomfört höstens första ST-seminarium och dessutom för första 

gången 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! 

Alltså – inga seminarier på plats på Sabbatsberg under hösten! 

 

ALKOHOL OCH ÄLDRE. 

Onsdag den 21 oktober kl 13.15-16.30 

Charlotte Skoglund, överläkare, PhD,  klinisk neurovetenskap KI  

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

A116-DE64744E0F13 

 

 

COVID HOS ÄLDRE (preliminärt).  

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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PRIMÄRJOURSKURS 1-3 februari 2021  i Örebro 

SIM (Svensk internmedicinsk förening) arrangerar sedan 2018 en 

primärjourskurs som riktar sig till ST-läkare inom internmedicin samt även de 

övriga invärtes medicinska specialiteterna. 

Anmälan öppnar 1 oktober! Brukar snabbt bli fulltecknad! 

 
Svensk Internmedicinsk Förening, SIM, anordnar Primärjourskursen kurs för dig som är eller snart ska 

börja gå primärjour på en medicinsk akutmottagning. Kursen består av tre dagar med intensiv 

träning i simulatormiljö, workshops och fallscenarion kring akuta, medicinska och etiska frågor. För 

godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande på plats. Fokus i kursen är att träna hands on med 

interaktiva scenarier enligt ABCDE, introduktion till ultraljud på akuten, non-invasiv ventilation och 

andra hjälpmedel på akutrummet. Syftet är att du ska få den träning som du behöver för att känna 

dig trygg i den akuta medicinska miljön! Under kursen kommer vi även beröra tolkning av blodgaser 

och EKG, samt etiska överväganden. 

 

 
https://sim.nu/utbildning/primarjourskursen/aktuella-kurser/ 

 

 

 

EUGMS 7-9 oktober digitalt    

 

EUGMS skulle i år gått av stapeln i Aten men denna kongress flyttas nu till 

2021.  

Istället kommer EUGMS 2020 ske digitalt och ta upp Covid-19 hos äldre. 

https://eugms2020.online/ 

 

 

https://sim.nu/utbildning/primarjourskursen/aktuella-kurser/
https://eugms2020.online/


 

 

Geriatriskt Forum 12 november  

Även Svensk Geriatrisk Förening planerar för ett digitalt möte denna höst.  

 
https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/geriatrisk-forum-2020/ 

 

 

Delmål försäkringsmedicin 

Delmål b4 – försäkringsmedicin – infördes i ST utbildningen 2015. De flesta har 

gått sådan utbildning under AT. ST utbildning i ämnet saknades initialt varför 

det förekommit att ST-läkaren efter kontakt med kursgivaren under AT fått ett 

nytt intyg med ST-målet inskrivet.  

 

Nu finns emellertid en webutbildning för ST varför vi rekommenderar att man 

gör denna för att uppfylla delmålet.  
 

https://forsakringsmedicin.skr.se/ 

 

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR 

 

KURS I VETENSKAPSMETODIK 

6-7 oktober på Stockholms sjukhem 

Ingen kursavgift – finansieras av studierektorsverksamheten! 

Begränsat antal platser!  

https://www.stockholmssjukhem.se/aktuellt/evenemang/vetenskapsmetodik 

https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/geriatrisk-forum-2020/
https://forsakringsmedicin.skr.se/
https://www.stockholmssjukhem.se/aktuellt/evenemang/vetenskapsmetodik


 

 

UpDATE GERIATRIK  

Gastroenterologi utan åldersgräns (digitalt) 

28 september kl 13.15 – 15.30 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=49EAB6B8-C4A9-4F92-9BDE-
D735A7E10D27 

 

SJUKVÅRDSREGIONALT SEMINARIUM 

Nya nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar  (digitalt) 

13 oktober kl 08.30-12.30 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=98B3D516-87CF-4276-
8697-8428E340C3B6 

 

ANTIKOAGULANTIABEHANDLING 

15 oktober kl 13 – 16. 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=CD41E4E1-ED3A-4425-

85EE-3FF2BA91B7D3  

 

ETISKA UTMANINGAR UNDER COVID-19 PANDEMIN 

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag 2020 

Webinar 

26 november 2020 kl. 10.00 - 14.00 

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/etikdagen-2020/ 
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ÖVRIGT     

Podcast med nya ämnen varje månad. 

https://poddtoppen.se/podcast/1439245862/akutboken-podcast 

 

Hälsningar 

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

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Nynäshamnsgeriatriken, Löwet Geriatrik  

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

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

Per Götmark  (per gotmark@stockholmssjukhem.se) 

kontakt för Stockholms Sjukhem Geriatrik, Geriatriken Södertälje, Handengeriatriken   

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

kontakt för Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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