Marsbrev från studierektorerna

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

Hej!
Isarna ligger kvar men solen börjar kännas varmare och varmare.
Det var trevligt att åter igen träffas personligen under seminariet och vi hoppas att vi kan fortsätta
att ses framöver. Vi välkomnar varmt alla nya ST-läkare!
P g a pandemin försenades redigeringen av de särskilda rekommendationer och
kompetensbeskrivning för ST i geriatrik. Nu är de dock klara och vi har lagt ut dokumenten på vår
hemsida.
SPUR-inspektionerna är i full gång på de flesta geriatriska kliniker i Region Stockholm och en del
förbättringsarbeten uppstår utifrån dessa återkopplingar och vi hoppas att ST-utbildningen blir så bra
som möjligt. Ta gärna aktiv del i dessa processer men var även delaktig i att de inte falla i glömskan!

Ansök om plats på SK-kurserna hösten 2022
Sista ansökningsdag är den 1 maj.
SK-kursers ansökningsportal (socialstyrelsen.se)

Var med och tävla om de två senaste årens bästa ST-arbeten i geriatrik!
Då Svensk Geriatrisk Förening inte delat ut något pris för ”Bästa ST-arbete” sedan 2019 så
kompenserar vi med två pristagare denna gång. Skriftliga ST-arbeten, både vetenskapliga och
förbättringsarbeten från 2020 och framåt, är välkomna att skickas in för tävlan. De genom SGF:s
styrelses försorg utvalda pristagarna får en belöning på 5 000 kronor vardera samt äran och
erbjudandet om en kort presentation av sitt arbete på kommande Geriatriskt Forum, fredag
förmiddag 13 maj 2022 på Läkarsällskapet i Stockholm.
Vinnarna kommer att kontaktas personligen och därefter tillkännages på Geriatriskt Forum -22.
Senaste datum för att skicka in era bidrag är 220418.
Skicka ST-arbetet till:
greger.slattman@stockholmssjukhem.se

ST-seminarium
6 april:

Trafikmedicin
Dorota 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. Vår tanke är att presentationerna ska ta ca 15 minuter
och efteråt finns utrymme för frågor och diskussion. Vi hoppas att det ska bli ett tillfälle för

inspiration och samtal kring utmaningar och möjligheter. Hör av er till respektive studierektor om ni
har ett arbete som ni vill presentera!
ST-seminarium, 13.15–16.30
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus

14 september:

Hjärtsvikt
ST-seminarium 13.15–16.30

Svensk geriatrisk förening
21 april:

ST dagen 2022 Demenssjukdomar
SGF i samarbete med Centrum för Alzheimersforskning vid Karolinska Institutet
Karolinska institutet
mer info här

12-13 maj:

Geriatriskt forum
Tema: ”GERIATRISKT TRAUMA”
https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/okategoriserad/geriatriskt-forum-2022/

Övriga kurser

4 maj:

Välkommen till ett interaktivt seminarium om antibiotikans roll vid vård i livets slutskede
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)
Anmälan: Senast den 25 april 2022 på www.janusinfo.se/fortbildning

16-17 maj:

ETIK i klinisk vardag
Kurs för ST läkare
Ges via Stockholms Sjukhem
Info och anmälan

13-14 oktober:

Vetenskapsmetodik
Kurs för ST läkare i geriatrik. Kostnadsfri!
Ges via Stockholms Sjukhem
Vi återkommer när anmälan öppnas.

YGS
4-6 maj:

YGS Jönköping
Tema är bl a: Beroende hos äldre; sårhandläggning; våldsutsatthet och äldre; geriatrisk inriktad
rehabilitering; kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Nationellt programområde Äldres hälsa;
neurokognitiva praktiska fall; förebyggande av kognitiv svikt; farmakologi och äldre.
Information och anmälan

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/

12-13 maj:

De nödvändiga samtalen
2-dagarsutbildning för läkare
20-21 september:

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål
Digitalt via teams
För mer information:
https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning/aktuella-utbildningar/

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 ME Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

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

