
Fallseminarium	  på	  Teleborgs	  slott	  i	  Växjö	  	  
4-‐5	  februari	  2019	  

	  

 
	  
Svenska	   Infektionsläkarföreningens	   Specialistutbildningskommitté	   (SPUK)	   inbjuder	   ST-‐läkare	   inom	  
infektionssjukdomar	   till	   utbildning	   som	   baseras	   på	   autentiska	   fall.	   Den	   4-‐5	   februari	   anordnas	   ett	  
seminarium	  för	  18	  deltagare.	  Fallen	  presenteras	  med	  s.k.	  case-‐metodik	  och	  utbildningen	  skall	  ses	  som	  
ett	  komplement	  till	  SK-‐kurser.	  I	  checklistan	  rekommenderas	  att	  man	  deltar	  i	  fallseminarium	  en	  till	  två	  
gånger	  under	  sin	  ST.	  	  
	  
Kurslokal:	  Teleborgs	  slott	  i	  Växjö	  (10	  minuter	  med	  buss	  från	  Växjö	  centrum).	  
Kurstid:	  4-‐5:e	  februari	  2019	  (start	  cirka	  10.30	  på	  måndagen	  och	  avslut	  cirka	  15.00	  på	  tisdagen,	  exakta	  
tider	  meddelas	  senare)	  
Pris:	  4400	  kr	  exklusive	  moms.	  Priset	  inkluderar	  boende	  i	  enkelrum	  samt	  alla	  måltider.	  	  
	  
Varmt	  välkommen	  med	  anmälan	  senast	  den	  15:e	  november	  via	  mail	  till	  
maria.menonen@hansen.se.	  
	  
Anmälan	  skall	  innehålla	  namn,	  klinik,	  adress,	  telefon	  (inkl	  mobil),	  mailadress,	  ev.	  specialkost,	  hur	  många	  månader	  du	  har	  
kvar	  till	  specialistkompetens,	  vilken	  ST	  målbeskrivning	  du	  går	  efter	  (2008	  eller	  2015)	  samt	  hur	  många	  Fallseminarium	  du	  
har	  deltagit	  i	  tidigare	  och	  när.	  	  
Skriv	  också	  om	  du	  har	  din	  verksamhetschefs	  godkännande	  och	  faktureringsadressen	  inkl	  referensnummer.	  	  
Märk	  mailet:	  Fallseminarium.	  	  
Bekräftelse	  och	  faktura	  skickas	  efter	  att	  anmälningstiden	  har	  gått	  ut.	  Vår	  målsättning	  är	  att	  snarast	  efter	  att	  
anmälningstiden	  har	  gått	  ut	  ge	  besked	  om	  vilka	  som	  har	  antagits.	  Vi	  kommer	  att	  prioritera	  de	  som	  inte	  har	  varit	  med	  
tidigare	  och	  de	  som	  har	  kort	  tid	  kvar	  till	  specialistkompetens	  samt	  att	  sträva	  efter	  god	  spridning	  mellan	  olika	  kliniker.	  	  
	  
Varmt	  välkomna!	  
	  
Lena-‐Maria	  Söder	  
Yngreläkarrepresentant	  SILF	  
lena-‐maria.johansson.soder@regiongavleborg.se	  


