Provinsialläkarstiftelsen önskar dig
välkommen till kurser för och med
allmänläkare – våren 2019
Anmäl dig till en eller fler av kurserna för utökad kunskap inom flera områden.
Se länken till höger för att läsa mer om kurserna och anmäla dig.

Fyra kurser som är viktiga för ditt
dagliga arbete som läkare

Om oss
Provinsialläkar
stiftelsen

Sjukskrivning – Allmänläkarens svårigheter och möjligheter
Varför är det så jobbigt med sjukskrivning? Vad är det som utmanar läkaren? Kan
sjukskrivning bli en möjlig arbetsuppgift? Tillsammans sätter vi ord på problemet
och hittar sätt att hantera det.
Datum
Plats
Kursledare
Kursavgift

Lär dig
mer om
reglerna

25–26 februari
Internat Steningevik i Stockholm
Dl Monika Engblom, Dl Lars Englund, Dl Renée Vickhoff, Dl Tinas Nyström Rönnås
6 000 kr inkl. moms. Internatkostnaden är inkluderad. Resan tillkommer.

Urologi för allmänläkare
Många patienter i primärvården har urologiska besvär. Den här kursen är pragmatisk och ger
kunskap för att utreda och behandla överaktiv blåsa, inkontinens, prostataassocierad sjukdom,
ED och infektioner. Patientfall varvas med teori.
Datum
Plats
Kursledare
Kursavgift

28–29 mars
Kungstornen konferens i Stockholm
Allmänläkare Astrid Lundevall och urolog Lennart Wagrell.
5 000 kr inkl. moms. Resa och övernattning tillkommer.

Vanligt
inom
vården

Kardiologi för allmänläkare
Kardiologin är under ständig utveckling. En kurs för att uppdatera allmänläkarnas kunskaper
inom kardiologi för exempelvis utredning av bröstsmärta, behandling med blodförtunnande
läkemedel, uppföljning och behandling efter hjärtinfarkt m.m.
Datum
Plats
Kursledare

Kursavgift

6–7 maj
Scandic Hotell i Karlskrona
Dl Christer Olofsson, Andreas Borsiin ST Thoraxcentrum Karlskrona,
Överläkare Mikael Ringborn Thoraxcentrum Karlskrona,
Överläkare Malin Persson Thoraxcentrum Karlskrona
5 000 kr inkl. moms. Resa och övernattning tillkommer.

Många
nyheter inom
kardiologi

Klinisk kemisk diagnos i primärvården
Tillgången till klinisk-kemiska analyser är idag mycket stort och utvecklas ständigt.
En utveckling som medför att det finns ett stort behov av att planera sin provtagning för att
utnyttja det stora utbudet på ett så optimalt sätt som möjligt.
Datum
Plats
Kursledare
Kursavgift

16–17 maj
Spårvagnshallarna i Stockholm
Prof. Gösta Eggertsen och Dl Christer Olofsson m.fl.
5 000 kr inkl. moms. Resa och övernattning tillkommer.
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Hur
ser labbehovet
ut

Är en stiftelse som trots
det ålderdomliga namnet
(härstammar från stiftelsens
grundande på 1960-talet)
har som målsättning att
anordna fortbildningskurser
för allmänläkare. Kurserna
utformas tillsammans med
allmänläkare för att vara till
nytta för den kliniskt verksamma allmänläkaren.

Svenska
Distriktsläkar
föreningen
Svenska Distriktsläkar
föreningen (DLF) är en
yrkesförening inom Läkar
förbundet för specialistläkare
inom primärvården, främst
specialister i allmänmedicin.
DLF verkar för att utveckla
allmänläkarnas villkor i
primärvården genom att
ta tillvara medlemmarnas
intressen gällande arbetsmiljö,
arbetsvillkor, löneutveckling,
fortbildning m.m.
DLF bedriver egen kurs
verksamhet genom Provinsial
läkarstiftelsen. Föreningen
har 24 lokalavdelningar med
lokala styrelser och medlems
antalet är ca 5 000.

Sista anmälningsdag 15 januari 2019. Anmälan är bindande.
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