
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoppas att ni alla har haft möjlighet till ledighet och återhämtning under 

sommaren efter en mycket pressad tid inom vården! 

Nu börjar hösten med förhoppningsvis mer utrymme för utbildningsaktiviteter 

än vad som var möjligt under våren.  

Program och länkar till alla aktiviteter finns på vår hemsida st-geriatrik.se  

En stor förändring till hösten är att Marianne Reimers lämnar sitt uppdrag som 

studierektor. Hennes efterträdare blir Per Götmark som arbetar på Stockholms 

sjukhem. Vi tackar Marianne för alla insatser- inte minst utvecklingen av 

hemsidan! 

ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR SK-KURSER: 

SK-kurskatalogen för 2021 offentliggörs runt mitten av augusti. Det går då att 
ansöka till vårens kurser t o m den 1 oktober. 

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

LIPUS KURSER  

Lipus certifierar kurser för läkare. Till skillnad från SK-kurserna är de belagda 
med kursavgift. Diskutera först med din chef om du har möjlighet att söka en 
sådan kurs. 

https://www.lipus.se/hitta-kurser/ 
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ST-seminarium hösten 2020 

Vi planerar nu för att kunna genomföra höstens ST-seminarier digitalt. Mer 

information om länkar och uppkoppling kommer att i god tid skickas ut till de 

som anmält sig.  Var noga med att ange korrekt mailadress då du anmäler dig! 

Alltså – inga seminarier på plats på Sabbatsberg under hösten! 

 

UROLOGISKA SJUKDOMAR HOS ÄLDRE.  

Onsdag den 16 september kl 13.15-16.30 

Lotta Rhenström Koskela, läkarchef, AT-chef, urologkliniken Karolinska 

universitetssjukhuset 

  
https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=90C15009-DE7C-4682-

B77A-8FB45D35CE8E 

 

 

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 

 

 

 

Ytterligare två seminarier under hösten planeras – den 11/11 och 

9/12(gerontologi).  

 

Vi återkommer inom kort med besked om ämnet för november. 
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EUGMS 7-9 oktober 

 

 

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

2021.  

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

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/ 
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ÖVRIGA UTBILDNINGAR 

 

OBS!    Nytt tillfälle!       KURS I VETENSKAPSMETODIK 

6-7 oktober på Stockholms sjukhem 

Ingen kursavgift – finansieras av studierektorsverksamheten! 

Begränsat antal platser !  

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

 

BASKURS I KLINISK FÖRSÄKRINGSMEDICIN FÖR LÄKARE 

24 september 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=8AC43144-74A2-459F-

A904-98D894312E7F 

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 
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ÖVRIGT 

 

Under pandemin har många tidskrifters publikationer varit tillgängliga utan prenumeration. 

Ett flertal artiklar om Covid-19 hos äldre finns publicerade i Age and Ageing. 

https://www.bgs.org.uk/resources/age-and-ageing-journal-free-collection-of-covid-19-papers 

https://academic.oup.com/ageing/article/49/4/501/5831205?searchresult=1 

 

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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