Praktisk information om kursen
Hej,
Här kommer praktisk information om IMA-kursen nästa vecka. De sista detaljerna
avseende schemat meddelas senast på fredag 22 april. Kursdagarnas start och
sluttider respektive kursens avslut den 29 april kl 14.30 kommer inte att ändras.
Kurslokaler
Kurslokalerna ligger i eller i anslutning till Capio St: Görans sjukhus, St: Göransplan
1, 112 19 Stockholm. Vid kursstart på måndagen den 25 april kl 8.30 samlas vi i
konferensrum Draken som är en hörnlokal i bottenvåningen i en av de nybyggda
flyglarna på sjukhuset. Ingången till lokalen ligger vid hörnet (röd ring) och adressen
är vårdstigen 17.
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Olika kursmoment genomförs i olika lokaler på sjukhusområdet. Rundvandring och
detaljerad info om hur du hittar till lokalerna genomförs i samband med lunchen
måndag 25 april.
Respirations- och cirkulationsworkshops genomförs inne i IMA:s lokaler.
POCUS-workshop kommer genomförs på KKC (kliniskt träningscentrum) i lokaler
”Falken” och ”Gladan”.
Blodgasworkshopen genomförs på medicinexpeditionens konferensrum ”Lilla
Essingen”. Torsdagens moment genomförs i hörsalen (aulan) och på fredagen är vi
tillbaka i Draken igen. Rundvandring för att visa lokalerna sker i samband med lunch
på måndagen.
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Digital kursmapp på Google Drive
Alla föreläsningar kommer att tillgängliggöras i digital form på Google Drive. Vi
kommer koppla access till Drive-mappen till den e-post som du angav i samband
med kursregistreringen. Mappen kommer finnas tillgänglig under kursveckan och en
vecka efter kursen.
Lunch
Lunch ingår och är beställd på restaurangen ”Göranterassen”. Det finns en lista i
kassan där du uppger ditt namn och att du är deltagare på IMA-kursen. För info om
aktuell meny se
https://www.foodandco.se/restauranger/restauranger/goranterrassen/
Fika/kaffe
Fika ingår på för- och eftermiddagen alla kursdagar.
Kommunal resväg
Capio St: Görans sjukhus ligger centralt på Kungsholmen i Stockholm. Närmaste tbaneuppgång är Stadshagen (blå linje) eller Fridhemsplan (grön linje). Ladda ner SLappen för förslag på färdväg.
Kursintyg socialstyrelsen
För dig som är ST-läkare utfärdas kursintyg efter inlämnad kursenkät på fredagen
den 29/4. För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande på samtliga
kursmoment. I samband registrering på måndagen kommer vi att kontrollera
personuppgifter och avsedd specialitet på intygen stämmer med våra uppgifter.
Kläder
Du kommer inte att behöva sjukhuskläder under kursen.
Kontaktuppgifter
Vid försening eller förhinder kontakta i första hand
Daniel Towie (SIM:s representant) dhptowie@gmail.com II 0736-636385
Vid praktiska frågor om kursen kontakta
Mikael Birge (kursledare) mikael.birge@gmail.com II 0735-310345 eller
Mats Wistrand (kursledare) mats.wistrand@capiostgoran.se II 08-5870 3425
Vi ser fram emot att träffas på måndag!
Kursledningen

