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SK-kurser – sista minuten att ansöka!! 

Ansökan till vårens SK-kurser stänger den 1 oktober! 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76 

 

Hemsida för ST i geriatrik i Stockholm! 

www.st-geriatrik.se 

Nu finns det en hemsida för ST-läkare och handledare med bland annat 

månadsbreven, kalendarium, tips om utbildningar, länkar till dokument 
från Socialstyrelsen och för handledning och bedömningar. 

 

  

ST-seminarium 

Sårvård och tandvård      

17 oktober kl 13.15-16.30  

Josabethsalen på Sabbatsbergs sjukhus. 

Anmälan via janusinfo:  

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=c3448c29-

d4ac-4564-94fb-6541bcf93352 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=c3448c29-d4ac-4564-94fb-6541bcf93352
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=c3448c29-d4ac-4564-94fb-6541bcf93352


ST-seminarium 

 

Aktiv onkologisk behandling för den geriatriska 

patienten 
 

21 november kl 13.15-16.30 

Josabethsalen på Sabbatsbergs sjukhus. 

Anmälan via janusinfo:  

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=e888349d-

f813-4fc9-978f-bf1f14e71bce 

 

Andra utbildningar 

 

UpDate Geriatrik - Alkohol och äldre - ett tabubelagt område 
Den 2 oktober kl 12.30-16.30 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=199b48c8-2721-4873-

8e80-5edcd0b422cf 

 

Svensk förening för äldrepsykiatri ordnar ett symposium om ”Mild till 

måttlig depression hos äldre - hur kan vi hjälpa?” 

Heldag den 19 oktober på Karolinska institutet 

http://www.aldrepsykiatri.se/wp-content/uploads/2018/nationellt-symposium-okt-

2018.pdf 

 

Palliativt kunskapscentrum anordnar: 

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål 

23-24 oktober 2018 samt  2-3 april 2019 

http://pkc.sll.se/utbildning/utbildningar-for-lakare/kurs-i-palliativ-medicin-motsvarande-

b5-mal/ 

Att vara SÄBO-läkare i palliativ vård 
8 november 2018 (halvdag) 

http://pkc.sll.se/utbildning/utbildningar-for-lakare/att-vara-sabo-lakare-i-palliativ-vard/ 

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=e888349d-f813-4fc9-978f-bf1f14e71bce
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http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=199b48c8-2721-4873-8e80-5edcd0b422cf
http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=199b48c8-2721-4873-8e80-5edcd0b422cf
http://www.aldrepsykiatri.se/wp-content/uploads/2018/nationellt-symposium-okt-2018.pdf
http://www.aldrepsykiatri.se/wp-content/uploads/2018/nationellt-symposium-okt-2018.pdf


Andra kurser: 

Hittas till exempel i Lipus kurskatalog.  

De har till skillnad från SK-kurserna en kursavgift – hör med din närmaste 

chef om du har möjlighet att söka även sådana kurser. 

https://www.lipus.se/hitta-

kurser/                                                                                     

                                   

                                                                                                              

Podcast 

 

British Geriatric Society har podcasten CotEcast där det senaste avsnittet 

på 14 minuter berör resultat av prov för clostridier, 
alkoholöverkonsumtion hos äldre och ”geriatric trauma”. 

http://aeme.org.uk/https-anchor-fm-emma-fisken-episodes-what-weve-learnt-this-

week-episode-4-e260fe-a-a575rq/ 

                                                                                    

GEM cast är en amerikansk podcast för geriatrisk akutmedicin. Senaste 
avsnittet där handlar om vikten av ortostatiskt prov även på akuten. 

https://gempodcast.com/ 

 

Hälsningar från studierektorerna 

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

kontakt för Sabbatsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Nynäshamns Geriatrik, Löwetgeriatriken 

Gunilla Barkman (gunilla.barkman@sll.se) 

kontakt för Capio Geriatrik Dalen, Capio Geriatrik Nacka, Jakobsbergsgeriatriken, Geriatriska kliniken Norrtälje 
sjukhus  

Marianne Reimers (marianne.reimers@stockholmssjukhem.se) 

kontakt för Stockholms sjukhem Geriatrik, Geriatriska kliniken Södertälje sjukhus, Handengeriatriken   

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

kontakt för Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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