
  

 

 

 

 

 

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

OBS! 1 Oktober 2019 

SISTA ANSÖKNINGSDAG FÖR SK-KURSER UNDER VÅREN 2020. 
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ 

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL SKRIVNING I DEN GEMENSAMMA 

KUNSKAPSBASEN. 

Anmälan görs till din studierektor.  

 

ST-seminarium 

TROMBOEMBOLISKA SJUKDOMAR.  

Mårten Söderberg, Södersjukhuset. 

Onsdag den 9 oktober kl 13.15-16.30   

Lokal: Josabethsalen på Sabbatsbergsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus. 

Anmälan via janusinfo:  

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=6E1FD3BC-8998-42A3-

B03D-C9467DA660BD 

 

Nästa ST–seminarium onsdag den 13 november kl 13.15-16.30: 

HEMATOLOGI HOS ÄLDRE 

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=72493B77-4E58-46EE-

9B9E-0EAE9D2D1461 

Septemberbrev från 

studierektorerna 
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Geriatriker i Stockholm – Höstmöte.  

Tema Vårdmakt 
 

Torsdag 7/11 kl. 17:30 Anmäl dig på www.geris.se ! 

Geriatriker i Stockholm (GERIS) verkar för att stärka nätverket mellan de geriatriska 

klinikerna i Stockholm. Varje år tar vi upp ämnen som intresserar och berör läkare inom 

geriatrik på vårt höstmöte. 

Årets höstmöte ägnar vi åt utvecklingen och styrningen av den geriatriska vården. Hur vill vi 

att de geriatriska klinikerna i Stockholm ska fungera? Hur kommer det se ut med vårdval 

geriatrik? Vad är utmaningarna och vad är visionerna? 

ST-läkare och specialister i geriatrik i region Stockholm som är medlemmar i GERIS är 

välkomna till Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, (nära Fridhemsplan), torsdag den 

7/11, i lokal Stora aulan. 

Mötet startar med mingel och plockmat kl.1730, kl. 1900 firar vi nyblivna specialister i 

geriatrik och slutligen följer en paneldebatt. 

Medverkande i paneldebatten är: 

- Tobias Nässén (M) Vård- och valfrihetsregionråd 

- Jonas Lindberg (V) Sjukvårdspolitisk talesperson för region Stockholm 

- Lena Pomerleau (SKL) Nationella programområde äldres hälsa, representant för Stockholm   

Gotland 

- Christoffer Bernsköld (HSF) Enhetschef Allmänmedicin och geriatrik. 

 

Du får gärna bidra med frågor till debatten och vi ser fram emot en spännande och 

informativ diskussion. 

Mötet är kostnadsfritt för GERIS medlemmar och vi har valt att avstå sponsorer till 

höstmötet varför vi gärna välkomnar fler medlemmar. 

Läs mer och anmäl dig på vår hemsida www.geris.se, där kan du även enkelt bli medlem om 

du inte redan är det. Antal platser är begränsat och sista anmälningsdag är 31/10, men 

anmälan stänger tidigare om platserna fyllts innan dess. 

 



 

GERIATRISK FORUM 21-22 november  

Tema hjärta och smärta. 

med inledande ST dag om Demens den 20 november 

Geriatriskt Forum är det största årligen återkommande nationella mötet för geriatriker, 

anordnad av Svensk geriatrisk förening. 

Förutom möjligheten att träffa kollegor från hela landet kommer programmet bl a att 

innehålla föreläsningar om smärta, hjärtsvikt, TAVI, PCI och HLR/behandlingsbegränsningar, 

allt med fokus på den geriatriske patienten.  

Vi får också höra mer om NPÖ – äldres hälsa, få en geriatrisk omvärldsbevakning och så 

kommer pris för bästa ST-uppsats att delas ut. 

ST dagen den 20 november börjar i Aula Medica på Karolinska institutet. 

Forumet går av stapeln 21-22 november i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra 

kyrkogata 10 i Stockholm. 

På kvällen 21 november är det gemensam middag på trevlig restaurang. 

För mer information se: https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/ 

Anmälan görs via anmalan.sgf@gmail.com 
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Övriga utbildningar 

DIABETES OCH HJÄRTKÄRLSJUKDOM.  
3 oktober 

Svenska Kardiologföreningens Nationella Kliniska Utbildningssymposier: 

Program och anmälan via 

https://www.mkon.nu/nus 

JÄMLIK VÅRD INOM ÄLDRETANDVÅRD.  

11 oktober 

ACT-konferensen. Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22. 

Anmälan och information. https://aldretandvard.se/actuell-gerodonti-2019/ 

 

LÄKEMEDELSUTSÄTTNING - VEM, VAR, NÄR OCH HUR?  

16 oktober 

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46. 

Program och anmälan:   

 https://magnetevent.se/Event/lakemedelsutsattning---vem-var-nar-och-hur-29600/ 

 

DIABETES IN REAL LIFE 

18 oktober 

Endokrint forum Stockholm, höstmöte 2019. kl 13-16. Magnus Ladulåsgatan 63A. 

Program och anmälan 

https://www.janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=359DBD0F-9EB7-

4A21-A1C5-0AA142D6D3F0 

 

TÄNK HJÄRNA!  

24 oktober 

Ett seminarium om diagnostik och behandling av demens. 12:00-17:30. Ingenjörshuset, 

Malmskillnadsgatan 46. 

Program och anmälan 

https://magnetevent.se/Event/tank-hjarna-30664/ 
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ANTIKOAGULANTIABEHANDLING. 

24 oktober 

Kl 13-17. Klarabergsviadukten 90. 

Program och anmälan 

https://www.janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=C6D53268-7E3C-

4E79-BEA0-9AC2BE646EAD 

 

”ATT MÖTA MÄNNISKAN I PALLIATIV VÅRD”. 

PKC-dagen.  

13 november  

Information. https://pkc.sll.se/utbildning/pkc-dagen/ 

 

SKRIVNING I DEN GEMENSAMMA KUNSKAPSBASEN.  

15 november 8:30-12.00.  

Genomförs för föranmälda ( till ansvarig studierektor).  

Lokal annonseras senare. 

 

UPDATE GERIATRIK. 

19 november 12:30-16:30 

Magnus Ladulåsgatan 63A.  

Anmälan via 

janusinfo.se 

 

 

PRIMÄRJOURSKURS 
i regi av Svensk internmedicinsk Förening i Örebro 3-5/2 2020.   

Anmälan till primärjourskursen kommer att öppnas den 1 oktober – brukar snabbt bli 

fulltecknad! 

https://sim.nu/ 
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Webbutbildning 

Ni har väl gjort webbutbildningarna om Läkemedel som riktar sig till ST-läkare och STRAMA:S 

antibiotikasmart som nu även har en del som vänder sig till slutenvården? 

Antibiotikasmart:  

http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/ 

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare:  

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-

ST-lakare/Sidor/default.aspx 

Palliativt kunskapscentrum:  

Videoförläsningar med Peter Strang, månadsbrev med nyheter inom palliation, länkar till 

webutbildningar mm. 

http://pkc.sll.se/ 

Smärtutbildning  

http://pkc.sll.se/utbildning/seminarier-forelasningar/smartbehandling-i-palliativ-vard/ 

 

Hälsningar från studierektorerna 

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   

Marianne Reimers (marianne.reimers@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 

http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-ST-lakare/Sidor/default.aspx
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