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Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för geriatriska sjukdomar
bjuder in till

Update geriatrik: Hörsel och äldre
Datum:

Tisdag 2 februari 2016 kl 12:30 -16:30
Samling med lunch kl 12.30, föreläsning börjar kl 13.15

Plats:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A,
Lokal Fataburen, ingång genom receptionen på gatuplan

Målgrupp:

Geriatriker, ST-läkare i geriatrik

Delmål:
		

För ST-läkare som går gamla ST gäller del av delmål 1, 2, 4, 8 och 10			

Arrangör:

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för geriatriska sjukdomar

Avgift:

Kostnadsfritt

Anmälan:

Senast 28 januari 2015. Anmälan sker via www.janusinfo.se/fortbildning

Bekräftelse:

Du får en bekräftelse via e-post

För ST-läkare som går nya ST gäller delmål c4, c6, c7, c8, c9

Stöd för evidensbaserad medicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Stockholms läns läkemedelskommitté

Hörsel och äldre
Välkommen till Update Geriatrik som är en kontinuerlig, två gånger per halvår återkommande
fortbildning för geriatriker i Stockholm. Syftet med Update Geriatrik är att genom föreläsningar
och seminarier ge en bred medicinsk uppdatering inom relevanta ämnesområden.
Update Geriatrik är en viktig satsning för att upprätthålla den medicinska kompetensen och har
blivit verklighet tack vare ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet
för geriatriska sjukdomar och de geriatriska klinikerna i Stockholms län.
För ST-läkare finns möjlighet att få kursintyg i enlighet med delmålen i målbeskrivningen för ST.
Dagens föreläsning tar upp del av delmål för ST-läkare som går gamla ST delmål 1, 2, 4, 8 och 10
och för ST-läkare som går nya ST delmål c4, c6, c7, c8, c9.
Vi tar tacksamt emot önskemål och idéer angående ämnen för kommande Update Geriatrik.

Program
12.30

Samling med lunch

13.15

Hörselrehabilitering - så funkar det
Jeannette Hägerström, leg audionom, universitetsadjunkt, Karolinska Institutet,
Enheten för audiologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

15.00

Fikapaus

15.30

Presbyacusis - aspekter avseende epidemiologi och kognition
Ulf Rosenhall, professor emeritus, överläkare, Hörsel- och Balanskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset

16.30

Avslutning

Varmt välkommen!
Viktoria Bäck Jerlardtz		
Violeta Bucinskaité Ulfendahl
ST-läkare				överläkare
Jakobsbergsgeriatriken		 Stockholmsgeriatriken
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