Kursprogram
Allmänmedicinskt arbetssätt
för ST-läkare
Kursdagar: 29- 31 mars 2023
Plats: Westmanska Palatset, Stockholm

Efter kursen skall deltagaren kunna:
•

Exemplifiera hur man kan integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn
tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens miljö.

•

Tillämpa redskap för att urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda
patientmötet.

•

Redogöra för strategier för att hantera komplexa bedömningssituationer i ett oselekterat
patientflöde där fullständigt beslutsunderlag ofta saknas.

•

Tillämpa ett patientcentrerat arbets- och förhållningssätt, med kontinuitet, exspektans och
med tiden som redskap.

•

Analysera sin egen roll som del i ett team med delade och skilda ansvarsområden.

•

Redogöra för de centrala epidemiologiska begreppens roll i kliniskt beslutsfattande.

Kursintyg: Kursen uppfyller för ST-läkare under utbildning Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17
delmål 3 respektive SOSFS 2015:8 delmål c3.
Referenslitteratur: www.socialstyrelsen.se www.viss.nu
Adress och kontaktuppgifter till hotellet: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.
Telefon: 08-517 533 00 www.scandichotels.se/victoriatower
Om kursplatsen: Scandic Victoria Tower ligger i hjärtat av Kista Science City. Granne med
Kistamässan och nära pendeltågen som bara tar 20 minuter till Arlanda och 15 minuter till Stockholm
city. På våning 34 hittar du hotellets Skybar som erbjuder goda drycker och fantastisk utsikt över hela
Storstockholm. Du hittar också gym och bastu på våning 22, naturligtvis med samma härliga utsikt.

Kursinnehåll dag 1. kl 9.00-17.00
Kursstart kl 09.00 med introduktion och presentationer. Allmänmedicinens historia. Genomgång av
Socialstyrelsens krav på ST-läkare enligt den gamla och nya målbeskrivningen. Grupparbeten.
Kursinnehåll dag 2. kl 9.00-17.00
Allmänmedicinskt arbetssätt, hur arbetar vi idag, vad är vi bra på och vad kan vi förbättra?
Seminarium och grupparbeten utifrån kliniska fall och problemsituationer.
Kursinnehåll dag 3. kl 9.00-16.00
Seminarium och grupparbeten utifrån kliniska fall och problemsituationer.
Genomgång av förberedelseuppgift och sammanfattning.

Vissa programpunkter kan komma att byta plats eller ändras något inför eller under kursens gång.

