SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING
www.sim.nu

Är du ST-läkare i Internmedicin
eller ung specialist?
Välkommen på Sveriges första

Young Internist dagar!
23-24/3 2018 – GRATIS för medlemmar i SIM
Plats för 70 deltagare – först till kvarn!
Anmälan öppnar kl 08.00 den 1/11 2017 på www.sim.nu
Den 23-24 mars 2018 arrangerar SIM, Svensk Internmedicinsk Förening, för första gången en
träff för ST-läkare och yngre specialister. Mötet kommer innehålla fallpresentationer från
deltagarna, gruppdiskussioner och middag med fest. Fokus ligger på att diskutera Internmedicin,
knyta kontakter och bygga en grund för att utveckla vår specialitet och gemenskap.
De flesta länder i Europa har sammanslutningar för yngre internister och nu är det dags för oss i
Sverige att skapa ett eget nätverk. Dessutom har vi möjlighet att såväl organisera utbyten med
andra länder som att delta i kurser och Europeiska utbildningar; Summer och Winter School.
Mötet, inkl alla måltider och övernattning, är gratis för medlemmar i SIM och medlemskap krävs för
att delta. Medlem blir du på www.sim.nu och det kostar 260:- per år för ST-läkare, 400:- för
specialister. Som yngre specialist räknas i Europa du som är under 35 år, någon åldersgräns i
Sverige är inte fastslagen så kom med om du känner dig som yngre specialist!
Young Internist dagarna är en kurs. Aktivt deltagande krävs och varje deltagare kommer att vara
delaktig i att förbereda en fallpresentation. Kursen uppfyller enligt SOSFS 2008:17 del av delmål 1,
2, 4, 9, 14, 15 och enligt SOSFS 2015:8 del av delmål a1, c1, c6, c11 för ST-läkare Internmedicin.
Plats: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv (ca 20 minuter från Göteborg)
Tid: Start 23/3 med lunch kl 12, avslut med lunch 24/3 kl 13
Arrangör: Svensk Internmedicinsk Förening
Kostnad: Gratis inkl måltider och boende i dubbelrum. Medlemskap i SIM krävs.
Ingår inte: Resor betalas av arbetsgivare eller deltagare
Anmälan öppnar kl 8 den 1/11 2017 och sker via länk på www.sim.nu. 70 platser.
Mer information kommer på www.sim.nu och på Facebook i gruppen ”Young Internists Sweden”

Välkommen med din anmälan!
Vi ses i Kungälv mars 2018.
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SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING  SWEDISH SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

