SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING
www.sim.nu

INBJUDAN TILL Primärjourskurs
1-3/2 2021 i Örebro
Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och leg. läkare
som vikarierar på medicinklinik med jourtjänstgöring
Anmälan öppnar den 1/10 på www.sim.nu
Den 1-3/2 2020 arrangerar SIM, Svensk Internmedicinsk Förening, återigen en kurs för dig som
är eller snart ska börja gå primärjour på en medicinsk akutmottagning. Kursen består av tre dagar
med intensiv träning i simulatormiljö, workshops och fallscenarion kring akuta, medicinska och
etiska frågor. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande på plats. Kursen har modifierats
utifrån riktlinjer för sammankomster under Covid 19.
Fokus i kursen är att träna hands on med interaktiva scenarier enligt ABCDE, introduktion till
ultraljud på akuten, non-invasiv ventilation och andra hjälpmedel på akutrummet. Syftet är att du
ska få den träning som du behöver för att känna dig trygg i den akuta medicinska miljön!
Kursen kräver ett aktivt deltagande och vänder sig i första hand till nyblivna ST-läkare i
internmedicin. Kursen uppfyller enligt SOSFS 2015:8 del av delmål a1, c1 för ST-läkare
Internmedicin. Kursintyg lämnas för Allmän internmedicin och dess grenspecialiteter.
OBS För att kunna träna hands on på plats kommer du att få obligatoriskt inläsningsmaterial cirka
4 veckor före kursstart. Vi rekommenderar en dags schemalagd inläsning utöver kursdagarna.
Plats: Kliniskt Träningscentrum, Örebro
Tid: Tre dagar på plats från kl. 9:30 1/2 till 15:00 3/2. Därtill ca en dags inläsning före kursen.
Arrangörer: SIM tillsammans med KTC Örebro
Kostnad: 8000:- inkl. kursmaterial och vissa måltider. Resa/boende ingår ej.
Anmälan öppnar enligt ovan och sker via www.sim.nu. 20 platser (reducerat p g a Covid 19).
Mer information finns på www.sim.nu där du även kan läsa om förra årets kurs.
Välkommen med din ansökan!
Vi ses i februari 2020.
Styrelsen för SIM
Exempel från tidigare kursutvärderingar:

”Fantastisk kurs. Lärorika, relevanta fall, bra
feedback. Engagerade instruktörer med stort
tålamod. Tar med mig massor med ny kunskap.”
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