
        

För mer information runt ST i geriatrik i Region Stockholm se även: 

https://st-geriatrik.se/ 

 

SPUR 

Under året kommer dem flesta geriatriska kliniker i Stockholm genomgå en 

SPUR-inspektion vilket är en extern granskning av ST-utbildningen. Först ut var 

ME Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på 

https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/ 

 

Bastjänstgöring (BT) 

I september 2021 börjar de första BT-läkarna sin tjänstgöring i Stockholm. Detta 

blir det inledande året på den nya ST-utbildning för de som börjar sin ST efter 

den 1 juli 2021 och inte har gjord AT. 

I Stockholm har vi valt att förutom de obligatoriska placeringarna akutsjukvård 
och allmänmedicin inkludera placeringar inom psykiatrin och geriatriken.  
 
Detta innebär att BT-läkarna som börjar i höst i Stockholm kommer att ha en av 
sina placeringar på en geriatrisk klinik. 
 

Majbrev från studierektorerna 

 

https://st-geriatrik.se/
https://www.lipus.se/sok-spur-rapporter/


Totalt kommer BT-läkarna vara placerade 4 månader inom akutsjukvård, 4 
månader inom allmänmedicin, 2 månader inom psykiatrin och 2 månader inom 
geriatriken.  
Total tid för BT tjänsten blir ett år. Arbetsgivaransvaret för BT-läkarna tas av 
SLSO. 
Varje klinik som tar emot BT läkare kommer utse handledare till dessa BT-läkare. 
Både specialister och ST-läkare kommer kunna vara handledare för BT-läkarna.  
Mer info finns bl.a. på Läkarförbundets hemsida. 
 
En handledarutbildning kommer ske 7 och 15 juni 2021 via ZOOM. Alla 
handledare kan gå denna utbildning men viktigast är att de som planerar att 
handleda en BT-läkare de första 2 perioden i år (sept -dec 2021), går denna nu.  
Kursen är ett erbjudande men inget krav för att få handleda BT-läkare. 
Separat e-mail angående detta har skickats ut till de geriatriska klinikerna där 
det framkommer hur man anmäler sig etc.  
De som kommer ha BT-läkare nästa år 2022, kommer få en ny möjlighet att gå 
utbildningen under hösten. Datum för denna kurs är dock ej ännu satta. 
 

ST-seminarium   

Vi hoppas kunna åter hålla våra seminarier fortsättningsvis fysisk under hösten 

men är beredda för fortsatt digital undervisning. Information om länkar för 

uppkoppling kommer att i god tid skickas ut till de som anmält sig.  Var noga 

med att ange korrekt mailadress! 

Efter föreläsningen kommer det att ske en kunskapskontroll. Deltagarna 

kommer få tre flervalsfrågor skickade till sig. Efter insända godkända svar skickas 

sedan kursintyget per post.  

ST-seminarium om elektrolytrubbningar (preliminärt) 

Onsdag den 9 juni kl 13.15-16.30 

Information uppdateras 
Anmälan via 
Janusinfo 

 



Preliminära ST-seminarium under hösten 2021 

15 september: 
Dermatologi 
 
13 oktober: 
Stroke-rehabilitering  
 
10 november: 
Äldrepsykiatri 

 

Save the date! 

Kurs i Vetenskapsmetodik  

14-15 oktober 
För ST läkare i geriatrik. Ges på Stockholms Sjukhem.  
Information uppdateras. 
 

Etikkurs 

21-22 oktober 

För ST läkare i geriatrik; utbildningen ges via Stockholms Sjukhem  
Information uppdateras gällande ansökan. 
 
 
 

Försäkringsmedicin b4 

 

Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare – Janusinfo  

OBS! Denna kurs är en basutbildning och uppfyller inte delmål b4 
försäkringsmedicin i Målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring. 
Intyg för ST-läkare kommer inte att utfärdas för denna kurs. Denna kurs eller 
webbutbildning på basnivå bör ha genomgåtts innan deltagande i fördjupad 
utbildning för specialiseringstjänstgöring.  



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/artikelkatalog
/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.   

 
 

Svensk geriatrisk förening 

 
18-19 november: 
Geriatriskt forum  
Stockholm 
https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/ 
 
 

Svenska Läkaresällskapets                 

 

För en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet med 

utgångspunkt från samhällets och patienternas behov 

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

 

Inspelade webbinar. 
 
 

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


Smittskydd och ensamhet: Äldres hälsa under COVID-19 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo 
 
 

Sköra äldre och COVID-19 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI 
 
 

Janusinfo 

26 maj  

Webbinarium: klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare  

 

https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/webbinarium-

klinisk-forsakringsmedicin-for-st-lakare/ 

 
Webbinarium Njurmedicin (inspelad sedan tidigare) i 3 delar 
 
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/kvallsseminariumnjur
medicin.5.759da6c1177103a284a3a9ba.html 
 

 

 
14-15 september 
 
Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål 
Tvådagarskurs för ST-läkare. 
 

Palliativ kunskapscentrum har ett flertal bra kurser riktade till läkare inom olika 

områden inom palliation, t ex de nödvändiga samtalen – läkare, den svårt sjuke 

patienten inom akutsjukvården (vår 2021) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo
https://www.youtube.com/watch?v=Khi0pZ2cEDo
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI
https://www.youtube.com/watch?v=OgOTfCGw_MI
https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/webbinarium-klinisk-forsakringsmedicin-for-st-lakare/
https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/webbinarium-klinisk-forsakringsmedicin-for-st-lakare/
https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/


Framtidens specialistläkare 

 
8-10 september i Malmö och digitalt 
 
Planerade kurser under kongressen 

• Introduktion i ledarskap (a1) 

• Kommunikation med patienter och anhöriga (b1) 
 
http://framtidenslakare.se/ 
 
 
 

Kongresser 

25th Nordic Congress of Gerontology 

2-5 juni i Reykjavik Island – digitalt! 

Anmälning öppen 

https://www.25nkg.is/ 

 

European Geriatric Medicine Society EuGMS 

7-9 oktober 2021 i Aten, Grekland 

https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/eugms/ 

https://www.eugms.org/2020.html 

 

28 september 2022 i London, UK. 
Mer information successivt på eugms.org. 
 
 
 
 

http://framtidenslakare.se/
https://www.25nkg.is/
https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/eugms/
https://www.eugms.org/2020.html
http://eugms.org/


Kunskapsguiden      

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

Poddar  

 

AT-Läkarna 

En podd för läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, 
jobbångest och läkaryrket tillsammans med olika specialister. 
 
https://atlakarna.se/ 
 

Socialstyrelsen 

På djupet - en podd från Socialstyrelsen som diskuterar många olika ämnen. Fler 
intressanta ämnen, b.l.a. rehabilitering efter Covid nr 84, läkemedel nr 42 etc 
 
https://podtail.se/podcast/pa-djupet-en-podd-fran-socialstyrelsen/ 
 
 

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) 

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx
https://atlakarna.se/
https://podtail.se/podcast/pa-djupet-en-podd-fran-socialstyrelsen/
mailto:ann-christine.nordstrom@sll.se
mailto:marianne.reimers@brommageriatriken.se


kontakt för Stockholms Sjukhem Geriatrik, Geriatriska kliniken Södertälje, 

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 ME Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
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