SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING
YOUNG INTERNIST SWEDEN
Är du ST-läkare i Internmedicin
eller nybliven specialist? Välkommen
på Sveriges första

MELLANJOURSKURS

Young Internist Dagarna 2020!
TEMA: kardiovaskulära jourfall bortom ABCDE
19-21/3 2020 på Södertuna slott
Anmälan öppnar 26/9 på www.sim.nu – först till kvarn
Den 19-21 mars arrangerar SIM, Svensk Internmedicinsk Förening, YI-dagarna för tredje
gången. Mötet kommer att innehålla fallpresentationer från deltagarna, föreläsningar med
mellanjoursfokus, gruppdiskussioner och middag med fest. Tillsammans bygger vi en grund för att
utveckla vår specialitet och gemenskap. Alla ST-läkare samt specialister under 40 år är välkomna!
Kursen har reducerat pris för medlemmar i SIM. Medlem blir du på www.sim.nu och det kostar
300:- per år. För medlemskap krävs just nu att du är medlem i någon av våra moderorganisationer,
Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet.
Aktivt deltagande krävs och varje deltagare kommer att bidra med en fallpresentation, ensam eller i
par, som presenteras i smågrupp eller för hela auditoriet. Mer information om detta kommer med
antagningsbeskedet. Kursen uppfyller enligt SOSFS 2008:17 del av delmål 2, 4, 9, 14 och 15 och
enligt SOSFS 2015:8 del av delmål a1, c1, c6, c11 för ST-läkare Internmedicin. Kursintyg lämnas
endast för Allmän internmedicin och dess grenspecialiteter.
Nätverk för Unga Internister finns i många länder och i Sverige grundades Young Internist 24 mars
2018 på de första YI-dagarna. Vid årets YI-dagar kommer nästa arbetsgrupp att utses med fokus
på att fortsätta utveckla ett nätverk för oss unga internister, organisera YI-dagarna 2021, förbättra
ST inom internmedicin och knyta internationella kontakter. Välkommen att kandidera!
Plats: Södertuna slott, utanför Gnesta
Tid: Start torsdag19/3 med lunch kl 12, avslut lördag 21/3 kl 11.
Arrangör: Svensk Internmedicinsk Förening
Kostnad: 3995:- för medlem i SIM, 5995:- för övriga. Enkelrumstillägg 1500:Boende i dubbelrum, alla måltider och fest ingår i kursens pris.
Anmälan öppnar den 26/9 2019 och sker via länk på www.sim.nu
52 platser: först till kvarn!
Mer information hittar du på www.sim.nu och i Facebookgruppen ”Young Internists Sweden”
Välkommen med din ansökan! Vi ses i mars 2020!
Arbetsgruppen för YI och Styrelsen för SIM
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