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1. PSYKIATRI  MED OCH FÖR ALLMÄNLÄKARE 
Kursledare: Dl Sandra af Winklerfelt   
Datum och plats: 13–14 mars i Stockholm   
 
Kursbeskrivning: Många läkare i primärvård upplever den ökande psykiska ohälsan bland våra patienter som ett stort 
problem. Vad är vad i detta flummiga begrepp? Vad är normal reaktion på besvärliga livsomständigheter? Vad är 
behandlingsbara sjukdomar? Gör det någon skillnad om det är ångest-depression UNS som behandlas med 
”allkryddorna” SSRI och KBT eller om man är mer specifik och strukturerad i sin diagnostik? Tillför screenings- och 
skattningsinstrument något i primärvård eller är det bara något som tar onödig tid från konsultationen och det fria 
berättandet? Vill du ha verktyg för bättre struktur på psykiatrisk diagnostik och behandling? Anmäl dig till kursen! 
 
2. ENDOKRINOLOGI FÖR ALLMÄNLÄKARE 
Kursledare: Dl Jonas Tovi och Dr Mats Palmér, m.fl.  
Datum och plats: 19–20 mars i Stockholm 
 
Kursbeskrivning: Avsikten med kursen är att ge en uppdatering av den endokrinologi, exklusive diabetes, som en 
allmänläkare möter i sin kliniska vardag. Kursen är till stor del uppbyggd som diskussion kring fall relevanta för 
allmänläkarens vardag. Huvuddelen av kursen kommer att ägnas åt de endokrina sjukdomsgrupper som är vanligast 
inom primärvården det vill säga tyreoideasjukdomar, kalciumrubbningar och andrologi. I anslutning till kalcium-
rubbningar kommer senaste nytt inom osteoporosområdet också att beröras. Vidare kommer binjurens sjukdomar 
inklusive Addisons sjukdom och endokrin hypertoni samt hypofyssjukdomar att gås igenom. Kursdeltagarna kommer 
genom att medföra egna fall i hög grad kunna påverka kursinnehållet. 
 
3. ALLMÄNLÄKAREN OCH SJUKINTYGET 
Kursledare: Dl Monika Engblom, Dl Lars Englund, Dl Renée Vickhoff, Dl Tinas Nyström Rönnås 
Datum och plats: 21–22 mars, Internat Steningevik, Stockholm  
Kursavgift: 6 000 kr inklusive Internatkostnad  
 
Kursbeskrivning: Problemområdet kommer att belysas utförligt med föreläsningar och genomgång av tillämpliga delar 
av gällande försäkringsmedicinska regelverk och riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen kommer 
att tränas i rollspel och diskussioner i små grupper. Deltagarnas förväntningar och behov inventeras vid kursstart. Det 
övergripande målet är att läkaren ska bli mer medveten om komplexiteten i sjukskrivningsuppdraget och bli mer nöjd 
med sitt sätt att sjukskriva. 
 
4. UROLOGI FÖR ALLMÄNLÄKARE  
Kursledare: Allmänläkare Astrid Lundevall och urolog Lennart Wagrell  
Datum och plats: 19 – 20 april, Internat Skepparholmens konferens 30 min med buss från centrala Stockholm 
Kursavgift: 6 000 kr inklusive Internatkostnad 
 
Kursbeskrivning: Urologi på längden och tvären utlovas! Kunskapsinhämtningen sker mestadels med hjälp av 
interaktiva patientfall och diskussioner kring dessa. Emellanåt blir det en del katedrala dragningar med Powerpoint för 
att fylla på med evidens och fylla i våra kunskapsluckor. En stor del av våra patienter i primärvården har urologiska 
bekymmer av varierande grad. Kursen tar vi upp allt du behöver kunna för att handlägga och hjälpa dessa patienter. 
Inte minst skingrar vi en del dimma inom PSA- och farmakologiområdet. Fokus på praktisk tillämpning. Kursen passar 
både nya och mer erfarna specialister i allmänmedicin. Under kursen kommer följande att tas upp: Utredning och 
aktuell behandling av prostatabesvär, LUTS, överaktiv blåsa, urininkontinens, cancersjukdomar, recidiverande 
urinvägsinfektion, erektil dysfunktion och uretärsten/njursten. Förutom anatomi avhandlas också signalsubstanser, 
receptorfunktioner och innervation av urinblåsa, urinrör samt olika sfinktrar. Det ges även en översikt av urodynamik, 
KAD-behandling och RIK samt olika inkontinenshjälpmedel. Vi går igenom olika typer av formulär, som kan användas 
vid utredningen, inkontinenshjälpmedel och hur arbetet kan fördelas på vårdcentralen. Tid finns att diskutera egna 
erfarenheter. Kursansvarig för utbildningen är allmänläkare med lång erfarenhet och specialintresse inom detta 
område i samarbete med en kliniskt orienterad urolog, som medverkar under delar av kursen.  
 



 
 
5. RELATIONEN, SAMTALET OCH LÄKARENS SJÄLVKÄNNEDOM 
Kursledare: Professor Carl Edvard Rudebeck m.fl 
Datum och plats: 25–27 april i Borgholm 
 
Kursbeskrivning: En relationscentrerad kurs där samtalet står i fokus. Syftet är att ge praktiska insikter i hur samtalet 
kan bli levande och väsentligt och genom detta bidra till ökad självkännedom i läkarrollen samt att belysa 
patientläkarrelationen som allmänläkarens arbetsform. 
 
6. NÄR DET GÅR FEL – OM VÅRDSKADOR, MISSTAG OCH ANMÄLDA ALLMÄNLÄKARE I PRIMÄRVÅRDEN  
Kursledare: Dl Christer Olofsson, Dl Kennert Lenhoff 
Datum och plats: 2–3 maj i Karlskrona 
 
Kursbeskrivning:  
Det sker misstag och det går ibland fel i vården. Varför blir det fel och vad gör man för att minska riskerna? Hur 
hanterar man besvärliga patienter? Läkare som anmäls – vad man göras för att stödja och rätta till problemen? 
 
7. KLINISK KEMISK DIAGNOS I PRIMÄRVÅRDEN 
Kursledare: Prof. Gösta Eggertsen och Dl Christer Olofsson m.fl.   
Datum och plats: 17 – 18 maj i Stockholm 
 
Kursbeskrivning: Tillgången till klin.kemiska analyser i primärvården är idag mycket stor och omfattande. Något som i 
sin tur medför ett behov av noggrann eftertanke och planering innan lab.prover beställs. Vilka analyser behöver göras 
för att ställa rätt diagnos, och ordinera rätt behandling? Hur begränsa provtagningen till de mest relevanta analyserna 
och inte förvillas av ovidkommande provsvar? Vilka analyser kan vara av värde vid ev. malignitetsmisstanke? Osv. Den 
klinisk.kemiska analysdiagnostiken är ett kraftfullt instrument men behöver användas korrekt för att komma till sin 
rätt. Syftet med denna kurs är att visa på möjligheter till att utnyttja den klin.kemisk diagnostiken mer optimalt. 
 
8. NÄR DOKTORN TAR AV SIG SKORNA – EN UTBILDNING OM SJUKVÅRD I HEMMET 
Kursledare: Dl Lena Pomerleau och Dl Gunnar Carlgren  
Datum och plats: 23 – 24 maj Internat Skeviksgård, Stockholm 
Kursavgift: 6 000 kr inklusive Internatkostnad  
 
Kursbeskrivning: Kursen kommer att både väcka intresse för vård i hemmet och bibringa deltagarna verktyg och  
kunskap för att framöver kunna erbjuda patienterna trygg och säker sjukvård i det egna hemmet. Ämnesområden som  
berörs: Allmänläkarens roll i hemsjukvården, anhöriga/närstående, etik, information/dokumentation, kulturmöten,  
kvalitet/utveckling, lagar & regelverk, läkemedelsbehandling, samverkan, brytpunktsbedömning, vård i livets  
slutskede, hembesöket som arbetsverktyg.  
 
Kursen förutsätter deltagarnas personliga engagemang och aktiva medverkan samt intresse för etiska frågor. Före 
utbildningen: Skaffar man sig kunskap om hemsjukvård och hembesök i det egna vårdcentralsområdet. Under 
utbildningen: Med fallbeskrivningar som bas åskådliggörs väsentliga förutsättningarna för en fungerande basal 
hemsjukvård och palliativ vård och de möjligheter som hemsjukvården gömmer. Detta sker via diskussioner stödda av 
presentation av fakta som berör diskussionen. Kursen avslutas med en reflektion över situationen på den egna 
arbetsplatsen och planering av hur man kan göra för att utveckla arbetet med hemsjukvård när man kommer hem. 
 
 

Obs! Anmälan är bindande! 
 

Kursavgift: Kurserna kostar 5 000 kr (inkl moms). Kaffe och lunch ingår i kursavgiften. Kostnad för resa och logi 
tillkommer. I internatkurserna ingår logi. Kursavgift 6 000 kr. Reskostnad tillkommer. 
 
Om Du har några frågor om kurserna kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli,  
Tel: 08-790 33 91 eller e-post: helena.gronbacke@slf.se  

 
Anmälan skall vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda  

 
senast den 15 januari 2018 


