Välkommen till
Kurs i lunginfektioner för ST-läkare
infektionssjukdomar och lungmedicin
3-6 oktober 2022 (v 40)
Kursen omfattar patofysiologi, diagnostik och terapi vid TBC och atypiska mycobakterier, CF och
andra bronkiektasier samt lunginfektioner vid primär och sekundär immunbrist. Diagnostik belyses
med hjälp av patientfall och undervisningen är delvis uppdelad i temadagar. Kursen är ett samarbete
mellan lungläkare, infektionsläkare och diagnostiska specialiteter.
Kursen är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMF:s styrelse och uppfyller för
blivande lungläkare kurskravet i a6, b3, c10 i SoSFS 2015:8 alternativt STc10 & STc14 i HSLF-FS
2021:8. För blivande infektionsläkare uppfyller kursen kurskravet i delmål a6, b3, c2, c5, c6, c8,
c11 och c12 i SoSFS 2015:8 respektive STc2,5,6,8,12 & STc14 i HSLF-FS 2021:8. Kursen riktar sig
framför allt till ST-läkare inom lungmedicin och infektionssjukdomar, men i mån av plats kan även
nyblivna specialister komma med, liksom deltagare från närliggande specialiteter.

Tid och plats:
2022-10-03 kl 12:00 – 2022-10-06 kl 14:00 på SU Kammaren, Blå stråket 5 (mellan målpunkt
H & L), Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Målgrupp:
Blivande specialister i lungmedicin och infektionsmedicin.
Anmälan:
Sista dag för anmälan är 2022-08-01. OBS! Att du i din anmälan ska ange år och månad för
när du beräknar att ta ut din specialistkompetens i lungmedicin resp. infektionsmedicin.
Anmälan görs via Regionkalendern på följande länk:
Anmälan till kurs i lunginfektioner för ST-läkare 2022-10-03-2022-10-06.
Antagning och avbokning: Sista dag för avbokning är 2022-08-01, därefter utgår full avgift.
OBS! Efter sista anmälningsdag görs ett urval med hänsyn till hur långt sökande har kommit i
sin utbildning samt när ansökan kommit in. Besked om antagning mailas senast 2022-08-15.
Antal deltagare: 24 platser
Avgift: 6700 kr, inkl kursmaterial och fika för- och eftermiddag. Utanför det obligatoriska
programmet planeras kursmiddag tisdag kväll.
Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.
Kursledning och kursansvariga: Margaretha Smith, Marita Gilljam och Mats Hemlin,
verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vanda Friman, verksamhetsområde Infektionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kurssekreterare: Pia Johansson,
e-post: pia.k.johansson@vgregion.se

