SLS PROGRAM

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET PRESENTERAR

UTBILDNING OCH FORTBILDNING FÖR LÄKARE

2019/2020

OLA BJÖRGELL

SLS vetenskapliga sekreterare om
vikten av fortbildning

8

PROGRAMKONCEPT

Nyhet!
SLS LEGE ARTIS
SEMINARIER

Ordförande Britt Skogseid om SLS
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Det här är Svenska
Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga,
professionsorganisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening.
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OLA BJÖRGELL OM VIKTEN AV FORTBILDNING ..................4

SLS består av cirka 10 000 medlemmar i 67
vetenskapliga sektioner, nio lokala läkaresällskap och 19 associerade föreningar.
Sektionerna består av medlemmar med
specialistkompetens från akutsjukvård
till urologi. För att fördjupa och bredda
kunskaperna anordnar SLS debatter och
fortbildningstillfällen över specialistgränserna.

Svenska Läkaresällskapet ska


SLS huvudsakliga syfte är att verka för
förbättrad hälsa och sjukvård i samhället,
genom att främja medicinsk forskning,
utbildning, etik och kvalitet.
SLS sprider kunskap, stödjer forskning och
utarbetar riktlinjer, uttalanden, rapporter
och policydokument. Vi ingår dessutom i
statliga utredningar och besvarar remisser.



Påverka forskningens förutsättningar
och prioriteringar.



Främja och bevaka förutsättningarna
för läkares utbildning från grundutbildning till fortbildning.



Främja intresset för och bistå med råd
och yttranden i etiska frågor inom
medicinområdet samt vara delaktigt i
utarbetandet av etiska riktlinjer.



Integritet och oberoende är fundamentet
för vår verksamhet och en förutsättning för
vår samhällsroll.

Driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och
sjukvården.
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Stödja god medicinsk forskning genom
att årligen dela ut runt 30 miljoner
kronor till medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!
Genom ett medlemskap stödjer och bidrar du till vår verksamhet samt
utvecklingen av hälso- och sjukvården samtidigt som du breddar och
fördjupar din läkarroll. Som medlem får du dessutom tillgång till alla våra
fortbildningsaktiviteter och möjlighet att söka bidrag ur våra forskningsfonder och stipendier.
Bli medlem – ansök om medlemskap redan idag på www.sls.se
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OLA BJÖRGELL
Vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet
samt ordförande i SLS programkommitté

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har sedan grundandet år 1808 erbjudit läkare
en mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte.
Genom forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet är medicinen i
ständig utveckling. Ny kunskap genererar nya behandlingsriktlinjer vilket
ställer krav på läkares kontinuerliga kompetensutveckling genom
hela yrkeslivet. Nu kraftsamlar SLS med Ola Björgells programkommitté i
spetsen – för att erbjuda läkare – i alla stadier av yrkeslivet
– hög kvalitativ utbildning och fortbildning.

Text: Paola Langdal ur artikel publicerad 2018-04-18
Framtidens Karriär – Läkare

L

Att luta sig mot gammal kunskap är
omöjligt i ett samhälle där kraven
på snabba utskrivningar ökar och
patienterna är mer pålästa, säger
Ola Björgell, regionöverläkare i
Region Skåne, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet samt
ordförande i SLS programkommitté.
– Nu gör vi en kraftsamling och laddar för att sätta kompetensutveckling för läkare i fokus. Tillsammans
kan vi skapa en riktigt bra lärmiljö
där utbildning och fortbildning är
en självklarhet och en viktig del i
varje läkares och verksamhets årliga
utveckling, avslutar Ola Björgell.

äkaryrket inbegriper en
lärprocess som löper hela
yrkeslivet igenom. Vad
som är problematiskt är
att den längsta delen i
läkarnas yrkeskarriär inte är reglerad. Det är därför angeläget att
säkerställa att alla läkare inhämtar
rätt kompetens för nuvarande och
kommande verksamhet.
– Jag brukar referera till en kollega
och mentor som ofta påpekade att
hälften av det vi lär ut är fel, men
vi vet inte vilken halva. Som läkare
måste vi vara absolut bäst, alltid
laddade med färsk evidensbaserad
kunskap.

Läs mer om SLS nya och spännande
programkoncept på sid 10-11.

Ola Björgell arbetar med kompetensutveckling sedan många år och är initiativtagare till många nationella
kurser & kongresser, t ex ”Framtidens Specialistläkare”, ”Senior i Centrum” samt ”Stora Likarättsdagarna”.
Han har varit president vid ett flertal stora vetenskapliga möten och arrangerat utbildningsresor runt om i
världen. Ola är radiolog och regionöverläkare för ATST-läkarna i Region Skåne, samt en av huvudredaktörerna för ”ST-boken”. Han är vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i programkommittén.
4

Som läkare måste vi
vara absolut bäst,
alltid laddade
med färsk evidensbaserad kunskap.
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Foto: Roger Lundholm, SUS

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS KÄRNOMRÅDEN MED SPETSKOMPETENS

Vetenskap · Utbildning · Etik · Kvalitet

Utbildning & fortbildning
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
SLS sätter utbildning och fortbildning
i fokus och skapar möjlighet för deltagande på många olika mötesplatser,
både i fysiska och digitala möten.
Under året lanseras bland annat
seminarieserien ”SLS Lege Artis” på
webben och ”SLS podcast”. Fortbildning för dig som är läkare och medlem
– att ta del av var och när du vill!

NY PROGRAMVERKSAMHET
Under 2019 lanserar SLS en ny och
uppdaterad programverksamhet för
att möta behovet av utbildning och
fortbildning i läkarkåren. I en nyligen
genomförd enkät bland SLS medlemmar framkom bland annat önskemål
om fortbildningsaktiviteter, kurser
och kongresser över specialistgränserna – baserade på SLS kärnområden – vetenskap, utbildning, etik och
kvalitet.

VÄLKOMMEN ATT DELTA & BIDRA
SLS välkomnar alla sektioner och
medlemmar till våra många aktiviteter, både som deltagare och föreläsare.
Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar samt
fortbildningar till alla läkare, som en
viktig del i det yrkeslivslånga lärandet.

ÖKAD SAMVERKAN
SLS vetenskapliga sektioner, delegationer och kommittéer kommer att
bidra i denna kunskapsöverföring,
liksom SLS Kandidat- och underläkarförening. Därtill erbjuds ett
rikligt programutbud hos många av
SLS lokala läkaresällskap spridda över
hela landet. Välj det som passar dig
bäst!

Bli medlem
i Svenska
Läkaresällsk
apet och ta
del
av våra prog
ramaktivitete
r.
Ansök om m
edlemskap
redan idag p
å
www.sls.se
.
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Vill du arran
gera ett
vetenskaplig
t program i
samarbete m
ed SLS
eller har du
frågor om vå
r
programverk
samhet?
Kontakta
program@s
ls.se

Vetenskaplig & klinisk excellens

För bästa möjliga hälsa för alla
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga
professionsorganisation, en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening.
Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård genom att främja
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
Ett arbete som till stor del sker i SLS vetenskapliga sektioner,
delegationer och kommittéer.

S

Svenska Läkaresällskapets vision
är bästa möjliga hälsa för alla. Det
bidrar vi till genom att vara den
ledande organisationen för läkarprofessionens vetenskapliga och
kliniska excellens.

venska Läkaresällskapets
programverksamhet är helt
baserad på SLS kärnområden: vetenskap, utbildning,
etik och kvalitet. En hälsooch sjukvård som satsar på dessa
värden har goda förutsättningar att
motsvara de förväntningar patienterna, verksamheten och samhället,
har på läkarkåren och medicinen.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa
för alla!

SLS DELEGATIONER

Delegationen för medicinsk forskning
Delegationen för utbildning
Delegationen för medicinsk etik
Delegationen för medicinsk kvalitet

SLS programverksamhet drivs och
samordnas av programkommittén, i
nära samarbete med SLS delegationer och kommittéer.

SLS KOMMITTÉER

Kommittén för säker vård
Kommittén för medicinsk kvalitet
Kommittén för eHälsa
Kommittén för läkemedelsfrågor
Kommittén för global hälsa
Kommittén för prevention
Kommittén för medicinsk språkvård
Kommittén för SLS programverksamhet

SVENSK SJUKVÅRD BEHÖVER LÄKARHJÄLP!
I SLS idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter vi fram
sex områden som är avgörande för utvecklingen av svensk
hälso- och sjukvård – från den nära vården, via de viktiga forsknings- och utvecklingsfrågorna – till en global utblick.
På kampanjsajten sls.se/lakarhjalp möter du SLS talespersoner
för de olika fokusfrågorna och kan ta del av våra viktigaste argument och ståndpunkter. Där kan du också läsa idéprogrammet i sin
helhet.

8

För mer information och kontaktuppgifter besök www.sls.se
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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET LANSERAR

8 PROGRAMKONCEPT
SLS PÅ TURNÉ

En gång per termin arrangeras ett aktuellt
vetenskapligt program nationellt i samarbete med lokala läkaresällskap samt
Kandidat- och underläkarföreningen
spridda över landet.
Exempelvis: Linköping den 4/11 2019 då vi
välkomnar er till en eftermiddag-kväll på
Centrum för medicinsk bildvetenskap och
visualisering (CMIV).

1.

ÖVER HELA
LANDET
SLS bedriver verksamhet
i samarbete med SLS
vetenskapliga sektioner,
lokala läkaresällskap samt
SLS Kandidat- och underläkarförening.

SLS BERZELIUSSYMPOSIER

5.

Ett Berzeliussymposium är en internationell,
vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska
frågor. Föreläsningarna hålls av utländsk och
svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet
ska vara av stor betydelse för sjukvården och
svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom
området. Förslag till ämnen lämnas av SLS sektioner eller enskilda medlemmar via en sektion.

SLS PREMIUMRESOR

SLS FORTBILDNINGSDAGAR

2.

SLS delegationer, kommittéer och vetenskapliga
sektionerna arrangerar fortbildningsdagar i SLS
hus för kollegor i den egna och andra specialiteter. Dagarna spelas in och sänds live på SLS
YouTube-kanal för de medlemmar som inte kan
delta på plats.
Exempelvis: Preventionsdagen, Etikdagen,
eHälsodagen, Chefsläkarutbildningen samt
sektionsdagar.

Umeå

6.

SLS KANDIDAT- OCH
UNDERLÄKARFÖRENING

SLS PÅ SEKTIONERNAS
ÅRSMÖTEN/VECKOR

SLS kommer att öka närvaron under sektionernas årsmöten och särskilda fortbildningsveckor
och bidrar gärna med program.
Exempelvis: SLS medverkar med program under
Svenska Psykiatrikongressen samt Svensk
allmänmedicinsk kongress.

3.

Örebro

SLS FORTBILDNING PÅ WEBBEN

4.

Under året lanseras seminarieserien ”SLS Lege
Artis” som lyfter sjukdomar som berör hela
läkarkåren. Ett filmat panelsamtal med
moderator samt experter om hjärtsvikt i
Göteborg
samarbete med SLS sektion för kardiologi
är under produktion och kommer att
nås via medlemsinlogg på www.sls.se.
SLS lanserar även en podcast om
Helsingborg
global hälsa och hållbar utveckling.

Malmö
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Fortbildningskurser inom olika ämnesområden inom och utom Sveriges gränser. En unik
möjlighet att ta del av ny kunskap samtidigt som
du ges möjlighet att lära känna en ny plats och
nya kollegor. Resorna, som kan ha olika tema och
innehåll, arrangeras i egen regi, eller i samarbete
med t ex en sektion. Den första går till Korsika
och välkomnar deltagare från alla specialiteter.

Uppsala
Stockholm

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) finns
i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/
Lund och Örebro. KUF arrangerar utbildningsaktiviteter som EKG-workshops, en nationell
årlig global hälso-vecka, master classes, panelsamtal och debatter.

7.

SLS DEBATTER OCH PROGRAMSERIEN KONST & LÄKEKONST

Linköping

Jönköping

8.

Karlskrona
Lund
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Aktuella debatter i heta ämnen som rör hälsooch sjukvårdens utveckling arrangeras regelbundet i SLS hus och sänds även på YouTube.
Programserien Konst & Läkekonst belyser sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk och framförs av läkare, författare,
musiker eller andra konstnärer.
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SLS certifierad fortbildning
Svenska Läkaresällskapet certifierar SLS fortbildningsaktiviteter vilket
garanterar att programmen håller hög vetenskaplig kvalitet.
Alla deltagande specialister som önskar erhåller ett intyg som bevis på
genomförd fortbildning. Intyget kan användas i fortbildningsportföljer,
vid kliniska granskningar och revisioner samt vid lönesamtal.

UTBILDNING FÖR BT & ST
Vår ambition är att, när så kan ske,
koppla fortbildningen till utbildningsmoment speciellt riktade till
BT- och ST-läkare så att delmål kan
uppnås.

FORTBILDNING HALV- ELLER
HELDAG
SLS fortbildningsaktiviteter dokumenteras med fortbildningsintyg
från SLS. Intygen kan kopplas till
utvärdering med öppna jämförelser
och CPD-poäng, i samarbete med
SLS vetenskapliga sektioner. Berätta
gärna för oss hur du och din sektion
vill samarbeta med oss kring fortbildning!

Medlemma
r i Svenska
Läkaresälls
kapet får
700 kr i raba
tt vid
fortbildning
sda
hus (halvdag gar i SLS
eller heldag
,
inkl. fika).
Start ht 2019
!

FORTBILDNING I MEDLEMMARNAS HUS

Varmt välkomna till SLS fantastiskt vackra hus mitt i centrala
Stockholm. Njut av miljön och den praktfulla nyrenoverade
Karolina Widerström-salen med modern konferensteknik.
Huset rymmer även mötesrum i olika storlekar samt en
restaurang som erbjuder en smakupplevelse som matchar
omgivningens förstklassiga estetik.

12
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SLS Lege Artis seminarieserie

Vad vet du om hjärtsvikt?
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med diffusa symtom.
För att patienter med hjärtsvikt snabbare ska få rätt diagnos och
behandling förväntas läkare oavsett specialitet vara uppdaterade om
de senaste forskningsrönen och behandlingsriktlinjerna.

S

eminarieserien ”Lege Artis” initieras av SLS ordförande Britt Skogseid, som
lyfter vikten av medicinsk
kunskapsutveckling och
läkarnas ansvar gentemot patienterna.
– Vi läkare uppbär ett privilegium
i bemärkelsen en statligt reglerad
rätt att utöva medicin i enlighet
med vetenskap och beprövad
erfarenhet, under strikt personligt
ansvar. Ansvaret omfattar även att
förvalta det förtroende våra patienter visar oss. Patienten förväntar
sig att en fullärd och kontinuerligt
uppdaterad läkare alltid fattar det
beslut som är allra bästa för just den
individen. Trots specialistläkarens
tolv år av postgymnasial höggradigt vetenskapligt förankrad – såväl
teoretisk som praktisk medicinsk
utbildning – är denne aldrig fullärd.
Lärandet måste fortgå livslångt,
säger Britt Skogseid.
SLS anser att för att uppnå visionen om ”Bästa möjliga hälsa för
alla” krävs det ett ständigt värnande
om läkares vetenskapliga och kliniska excellens. Genom seminarieserien ”Lege Artis” vill SLS

förmedla uppdaterad kunskap om
sjukdomar som berör hela läkarkåren oavsett specialitet.
– I en tid av allt mer subspecialisering är det viktigt att lyfta blicken
och lära sig av varandra. Därför
samarbetar vi med SLS sektioner
som med sin expertkunskap kan
dela med sig till andra specialister,
avslutar Britt Skogseid.

FAKTA OM HJÄRTSVIKT

SLS LEGE ARTIS SEMINARIESERIE
· Fortbildningsfilmer som lyfter sjukdomar som berör flera olika
specialiteter. Kommer att nås via
medlemsinlogg på www.sls.se.
· Under produktion för lansering under
året är ”Lege Artis seminariet om
hjärtsvikt” som produceras i samarbete med SLS sektion för kardiologi.
I fyra avsnitt får du möta Sveriges
främsta experter inom området och
lära dig mer om det kliniska dilemmat,
vägen till diagnos och behandling samt
forskning i framkant. Genom fallbeskrivningar fördjupas dina kunskaper
och efter avslutad fortbildning testas
dina kunskaper. Det kan även bli
aktuellt med en fördjupningsdag på
SLS.

SLS ordförande Britt Skogseid är endokrinolog
och internmedicinare med en professur vid
Uppsala universitet i tumörbiologisk endokrinologi. Hon är verksam som överläkare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala samtidigt som
hon forskar och undervisar.

Se film med Britt Skogseid
på sls.se/lakarhjalp om
patient-läkarmötet.
14
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Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir
vanligare med stigande ålder och en
av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.



Tillståndet är mycket allvarligt och
kräver livslång behandling och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar.



Man beräknar att cirka 2 till 3 procent
av befolkningen är drabbad, vilket
innebär att uppskattningsvis 250 000
personer i Sverige har kronisk hjärtsvikt.



I dag kan hjärtsvikt oftast inte botas,
men hjärtsviktsjukvården har kraftigt
förbättrats de senaste 15 åren, och det
finns i dag diagnostiska metoder och
modern medicinsk behandling som
förbättrar tillståndet, höjer livskvaliteten och förlänger livet.



Forskning kring nya behandlingsformer och medicinsk apparatur pågår ständigt.
(Källa: Hjärt- och lungfonden)

SLS om det yrkeslivslånga lärandet

Hög tid att prioritera läkares
fortbildning!
Läkare ägnar allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund
av ökade produktionskrav och begränsad budget.
Svenska Läkaresällskapet vill se en skärpning av verksamhetschefens
ansvar när det gäller läkares fortbildning.

L

äkaryrket ställer höga
krav på kompetensutveckling genom hela
yrkeslivet. Patienten
förväntar sig och litar på
att den läkare man möter i vården
är uppdaterad om de senaste
forskningsrönen och behandlingsriktlinjerna. Det förtroende måste
förvaltas och förutsätter att professionen tar ansvar för att upprätthålla adekvat kunskapsnivå. För att
kunna göra det måste rätt förutsättningar och rimliga resurser finnas
till förfogande.

SLS premiumresor
Fortbildningskurser för alla
En nyhet i programutbudet är ”SLS premiumresor” som kommer att arrangeras både
i egen regi och i samarbete med andra. Det kan bli allt från att vi ses på närliggande
platser som nås till fots, med buss, tåg, båt, eller med flyg till ett mer fjärran resmål.
Ambitionen är kunskapsutbyte i någon form samtidigt som möjlighet ges att lära
känna nya kollegor och upptäcka nya resmål.

4 AVGÖRANDE UTVECKLINGSOMRÅDEN
1. KULTURFÖRÄNDRING PÅ DJUPET.
Kunskap ska premieras lika mycket som
produktivitet.
2. ÖRONMÄRKTA RESURSER OCH ÅRLIG
FORTBILDNINGSPLAN. Verksamhetschefens ansvar bör skärpas. I uppdraget bör
ingå krav på årlig fortbildningsplan –
kopplad till tid för lärande i arbetet samt
en fortbildningspott.
3. KVALITETSSÄKRING AV LÄKARNAS
FORTBILDNING. Fortbildningsplanerna ska
kompletteras med ett regleringssystem
som ägs av professionen och som bygger
på att varje sektion tar fram kriterier för
kontinuerlig kompetensutveckling.
En gemensam organisation skapas för
granskning av fortbildningsportföljer som
leder till certifiering från SLS.

SLS arbetar tillsammans med SLS
vetenskapliga sektioner för en mer
kunskapsorienterad hälso- och
sjukvård och har utvecklat en fortbildningsmodell*som ska säkerställa att alla läkare har erforderlig
kompetens för nuvarande och
framtida verksamhet. Det menar vi
är avgörande för att nå målet om en
god och jämlik vård. För att kunna
implementera fortbildningsmodellen som en naturlig
del i alla verksamheter
ser SLS fyra avgörande
utvecklingsområden.

4. SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH
EXTERN GRANSKNING. Genomförd
fortbildning bör redovisas i öppna jämförelser. Verksamheter bör även genomgå
en extern granskning. SLS har utvecklat en
modell för professionsbaserad medicinsk
kvalitetsrevision*, som bygger på att läkare
med representanter för andra yrkeskategorier inom vården regelbundet granskar
kliniker och vårdcentraler runt om i landet.
SLS vill se denna revisionsmodell implementeras i hela hälso- och sjukvården.

*www.sls.se/utbildning/lakares-fortbildning/

Läs mer om vårt arbete om läkares fortbildning
på www.sls.se/utbildning/
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*www.sls.se/halsa--sjukvard/ledning--styrning/professionsbaserad-klinisk-revision/

ÅLDRANDE I FOKUS
GERIATRIK & RADIOLOGI
Korsika 28/9-5/10 2019
Den första premiumresan vänder sig till alla
specialiteter och sker i samarbete med Svensk
förening för gastrointestinal radiologi och
äger rum den 28/9-5/10 på Ile Rousse,
Korsika. Åldrandet står i fokus och kursprogrammet kommer att belysa åldrande och
sjukdom liksom kroppens homeostatiska
förmåga utifrån de biologiska åldersförändringarna.
Kursen omfattar runt 30 timmar och stor vikt
läggs vid att ta upp olika modaliteter (MRdiagnostik, digital bildteknik, CT, ultraljud,
Doppler och bariumundersökning).
Kursen är LIPUS-granskad och
godkänd och SLS fortbildningsintyg
utfärdas till alla specialister samt
som delmålsintyg till ST-läkare för
aktuell specialitet.
För mer information & anmälan:
Kontakta kursansvarig Sölve Elmståhl,
solve.elmstahl@med.lu.se senast den
15/6 2019.
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SLS KURS

THE SWEDISH GLOBAL HEALTH

14–17/10 och 16/12 2019
KURS I KLINISK ETIK
Kurs för handledare/lärare i hälsooch sjukvården om klinisk etik.
Arrangeras av SLS delegation för
medicinsk etik i samarbete med
Sjuksköterskornas etiska råd.

PODCAST
-A Podcast about Global Health
and Sustainable Development

SLS LEGE ARTIS
SEMINARIESERIE

URVAL AV KOMMANDE AKTIVITETER

2019-2020

SLS BERZELIUSSYMPOSIER
11-12/9 2019 UMEÅ
BZ 101 OBESITY AND TYPE 2
DIABETES: UNDERSTANDING THE
ROLE OF ETHNICITY
Leading researchers will present
an up to date view from different
perspectives, including genetics and
interactions between genes and the
environment. They will furthermore
elaborate on differences between
specific geographical/ethnic populations, including Australia, SubSaharan Africa, African Americans
and Pima Indians in the US, East Asia,
Greenland, and African migrants in
Europe.
23-24/4 2020 MALMÖ
BZ 102 DYSFAGI
Dysphagia-Difficulty swallowing.
A point of care clinical quide.

11-12/11 2020 MALMÖ/LUND
BZ 103 SWEDISH GLOBAL HEALTH
CONFERENCE - Achieving the SDGs
through social innovation and multidisciplinary action.

SLS PÅ TURNÉ
4/11 2019 LINKÖPING
BAKOM KULISSERNA PÅ CMIV
(Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering). Kliniska
undersökningar med morgondagens
teknik.

SLS PÅ SEKTIONERNAS
ÅRSMÖTEN/VECKOR
8-10/5 2019 BORÅS
SFAM’S KONGRESS
SLS medverkar i program om
prioriteringar/resursfördelning vid
omställning till god och nära vård.

SLS FORTBILDNINGSDAGAR
SEP 2019 UTMATTNINGSSYNDROM
OKT 2019 ETIKDAG
OKT 2019 PROPP OCH BLÖDNING
NOV 2019 GLOBAL HÄLSODAG
DEC 2019 KANDIDAT/UNDERLÄKARDAG
FEB 2020 PREVENTIONSDAG
MARS 2020 EHÄLSODAG
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LANSERAS 2019 HJÄRTSVIKT
Fortbildningsfilmer på webben i
samarbete med SLS sektion för
kardiologi. Följs upp med en fortbildande fördjupningsdag på SLS.

SLS kommitt
é för global
hälsa
och Kandidat
- och underl
äkarföreningen la
nserar podc
ast!
I första prog
rammet mö
ter vi
The Right Ho
norable Hele
n Clark
och Sir Micha
el Marmot i
ett samtal o
m jämlik häls
Du hittar po
dden på Soun a!
dcloud!

SLS PREMIUMRESOR
28/9-5/10 2019 KORSIKA
FORTBILDNINGSKURS I
GERIATRIK & RADIOLOGI
FÖR ALLA SPECIALITETER
I samarbete med Svensk förening
för gastrointestinal radiologi. Kursen
fokuserar på åldrandet och omfattar
30 timmar. Anmäl ditt deltagande
omgående. Läs mer www.sls.se/
om-oss/aktuellt/kalendarium.

SLS PÅ FSL
1-4/9 2020 MALMÖ
FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE
Sveriges största kongress med ST
och fortbildning i fokus. SLS medverkar med fler programpunkter för
ST-läkare och som fortbildning till
specialister. www.framtidenslakare.
se.

Ta del av all
a
SLS program
aktiviteter
på www.sls
.se.
Vill du få dig
itala inbjudn
ingar
till våra aktiv
iteter & eve
nt
kontakta
jaana.logren
@sls.se

25/9 2019 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
UTMATTNINGSSYNDROM – UPPDATERING AV
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

20/11 2019 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
FORTBILDNINGSDAG OM GLOBAL HÄLSA OCH
HÅLLBAR UTVECKLING

Utmattningssyndrom ökar bland både unga och medelålders
och drabbar också i ökad utsträckning vår egen yrkesgrupp
läkare. Diagnosen accepterades av Socialstyrelsen 2005 och
tillståndet anses orsakat av långvarig stress.
Kunskapsläget idag, en personlig upplevelse av sjukdomstillståndet, differentialdiagnostik och tillgängliga behandlingssätt
kommer att presenteras.

Global hälsa och hållbar utveckling angår alla - men på vilket
sätt är det relevant för svenska läkare? Under en intensiv
eftermiddag har ni möjlighet att uppdatera er kring hälsans
utveckling globalt, FN:s globala mål för hållbar utveckling och
hur vi alla kan bidra till att de uppfylls. Särskilda fokusområden
kommer att vara katastrofberedskap, klimatförändringar och
hälsa samt ökande ojämlikhet inom länder.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
BLI MEDLEM & TA DEL AV VÅRA
PROGRAMAKTIVITETER
Ansök om medlemskap på
www.sls.se
KALENDARIUM
Svenska Läkaresällskapets
programaktiviteter presenteras
på www.sls.se

NYHETSBREV
Vill du prenumerera på SLS
nyhetsbrev kontakta
jaana.logren@sls.se

FACEBOOK
www.facebook.com/svenskalakaresallskapet
TWITTER
www.twitter.com/sls_sv

DIGITALA INBJUDNINGAR
Vill du få digitala inbjudningar
till våra aktiviteter & event
kontakta jaana.logren@sls.se

YOUTUBE
www.youtube.com/user/Lakaresallskapet
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LÄS MER OM SLS
www.sls.se
KONTAKT
Vill du komma i kontakt med
SLS programkommitté
kontakta program@sls.se

VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE
1-4 SEP 2020 MALMÖ

Sveriges största kongress med ST och fortbildning i fokus
Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister,
verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att
kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet.
Svenska Läkaresällskapet är på plats och erbjuder utbildning och fortbildning i
ett flertal programpunkter under kongressen.
Läs mer på framtidenslakare.se

Sätt ett krys
si
kalendern re
dan nu
den 1-4 sep
tember 202
0.
Då välkomn
a
r
v
i
a
ll
a
– till Sverige
s största kon
gress
med ST i fok
u
s
.
Utbildning, fo
rtbildning oc
h
möten som
ger
mersmak!

