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Anmäl frånvaro/närvaro via ST Forum 

 

Januari 

17/1  Uppstart info om terminen, arbete med kommande SPUR 
inspektion, kort dermatoskopi träning 
ORT: Digital 

Februari 

7/2-9/2  Norrländska läkemedelsdagar kl 13.00–16.30 digital   
Anmäl  tom 29/1: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnN
REleYyk21lGw3DTWesL8gFkf3nlBDsUmgiSLJ-yhUMVV-
FR1IyN0VRTFY2V05ETjRRUFhETlNGMC4u 
ORT: Digital 

14/2  UMO  Del 1: Information om Ungdomsmottagningen. Medi-
cinska tänket runtikring. 
Vad erbjuds. Tips och knep 
Däremellan kort avbrott för träning i dermatoskopi 
Del 2 Våld i nära relationer 
Ida-Maria Isaksson specialist i allmänmedicin och läkare vid 
Luleås ungdomsmottagning informerar. 
Inläsning: planera minst 2-4 timmar för inläsning om du har 
lite kunskap om våld i nära relationer!! Se särskilt mail/info på 
ST forum! 
ORT: på plats VIP matsal Regionhuset start 12.30 med social 
lunch utbildning start utbildning kl 13.15 

 

21/2  MHV Dag för ST allmänmedicin, ST gyn och specialister i 
allmänmedicin! OBS HELDAG! SÖK LEDIG! Anmälan ST i 
allmänmedicin - Insidan (nll.se) senast 230207 
ORT: Digital 

28/2   Mörk hud, STI, dermatoskopi träning, ST föredrag om han-
deksem, atopisk eksem, akne, svamp 
ORT: Digital 

Mars 

21/3  Inkontinens - Sexologi för ST i allmänmedicin gäster: ST gyn 
och ST urologi  kort träning dermatoskopi 
ORT: på plats på hotell Vistet lokal Norrskenet 

Tema 3 
Barn, BHV 
Gynekologi, MHV 
Hud, STD 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesL8gFkf3nlBDsUmgiSLJ-yhUMVVFR1IyN0VRTFY2V05ETjRRUFhETlNGMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesL8gFkf3nlBDsUmgiSLJ-yhUMVVFR1IyN0VRTFY2V05ETjRRUFhETlNGMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesL8gFkf3nlBDsUmgiSLJ-yhUMVVFR1IyN0VRTFY2V05ETjRRUFhETlNGMC4u
https://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/ST-lakare/st-lakare-allmanmedicin/
https://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/ST-lakare/st-lakare-allmanmedicin/
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29/3-31/3  ST internat Ungdomsmedicin anmälan kommer ST i allmän-
medicin - Insidan (nll.se) 
ORT: kommer 

11/4  Sårvård Margit Skeppar, salvor och krämer Adriana Herrera 
ST håller korta föredrag psoriasis, lichen, blåsdermatoser ljus-
terapi  
ST Piteå, Gällivare o Kiruna deltar digitalt 
ORT: på plats på hotell Vistet lokal Norrskenet 

18/4   Del 1) astma allergi barn Isabelle Carlsson fallbaserat arbete,  
Del 2) Hantering av sekretess och samtycke barn 
ORT: på plats på hotell Vistet lokal Norrskenet 

25/4  ALK DAG GYN 
ORT: Digital 

Maj 

2/5  Barnmagar Chaifa AL Tamprouri specialistläkare pediatrik 
ORT: på plats hotell Vistet lokal Norrskenet 

9/5  ALK DAG GYN 
ORT: Digital 

23/5  Att undersöka barn från topp till tå Steven Lucas Uppsala 
digital via zoom sedan undersökning av BVC barn på plats 
OBS anmälan krävs! Se tidigare mailutskick 
ORT: Björknäs HC BODEN BVC 

30/5  Undersökning av BVC barn på plats OBS anmälan krävs! Se 
tidigare mailutskick 
ORT: Björknäs HC BODEN BVC 

Juni 

13/6  Terminavslutning Norra Hamn ansvarar 

 

Litteratur: 

Gyn: 

 

 Janusinfo Janusinfo.se - Janusinfo.se för bla fosterpåverkan/amning 

sökbar per läkemedel 

 Tips om en bra 1 h utbildning om endometrios, för den som känner 

behov:  

Mycket mensvärk kan bero på endometrios – Socialstyrelsen 

 Bra podd på engelska om kronisk bäckensmärta: #311 Chronic Pel-

vic Pain  - 

Jag lyssnar oregelbundet på denna internmedicinska podcast Epi-
sode Lists - The Curbsiders som görs av en allmänläkare och en in-
ternmedicinare med mycket bra info, viss info dock helt USA fokuse-
rat och obrukbar.  

 Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) 

Välj  

  Prolaps: HÖK prolaps och prolapsringar (nll.se),  Prolaps - Viss.nu, 

https://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/ST-lakare/st-lakare-allmanmedicin/
https://insidan.nll.se/Kunskap--utveckling/Utbildningar/ST-lakare/st-lakare-allmanmedicin/
https://janusinfo.se/
https://thecurbsiders.com/podcast/311
https://thecurbsiders.com/podcast/311
https://thecurbsiders.com/episode-list
https://thecurbsiders.com/episode-list
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/H%c3%96K%20prolaps%20och%20prolapsringar.pdf
https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/prolaps
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 Inkontinens: Urininkontinens hos kvinnor - Viss.nu 

 Mödrahälsovård: A-Ö Mödrahälsovård - Insidan (nll.se) 

 Cellprov: HÖK gynekologisk cellprovskontroll (GCK) (nll.se) 

 Klimakteriella besvär: Levnadsvanors betydelse för lindring av kli-

makteriebesvär - Socialstyrelsen 

Hormonbehandling av kvinnor i klimakteriet – nya behandlings-

rekommendationer | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) 

Klimakteriebesvär - Viss.nu 

Riktlinjer för östrogenbehandling av klimakteriella besvär - Ja-

nusinfo.se 

Norrbottens från 2018: HÖK Hormonbehandling i klimakteriet (nll.se) 

 

Bårn: 

 Läkemedel barn bra APP: Läkemedel Gävleborg  

 Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) BHV och 

pediatrik finns här 

 Hantering av sekretess och samtycke när patienten är ett barn 

(nll.se) från intranätets hemsida jurister 

 MediPrep  På vårdsajten kan barn, ungdomar – och deras för-

äldrar – ta del av medicinsk, digital information som är likvär-

dig över hela landet. Den är åldersanpassad och tillgänglig. 

Allt innehåll har vetenskaplig grund och är granskat av pro-

fessioner inom barnhälsa och barnsjukvård. 

 

 Särskilt inläsningsinfo via mail alternativt på ST Forum kring ST ut-

bildning 14/2 UMO och Våld i Nära Relationer!! 

 

 Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) 

Hud: 

 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Venös sjukdom i be-

nen - varicer och venösa bensår (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)  

och Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer 

och venösa bensår (d2flujgsl7escs.cloudfront.net) 

 Dermatology for skin of colour learning plan - MIMS Learning mycket 

bra utbildning om mörk hud. Vanliga fynd. Normala fynd. Vanliga 

hudsjukdomar och hur de yttrar sig i mörk hud jmft med ljus hud. Tex 

eksem, psoriasis, seborroisk dermatit, rosacea och akne Du måste 

skapa ett inlogg men utbildningen är gratis. 8 timmar totalt indelat i 

flertal mindre avsnitt. Första timmens föreläsning ger bra översiktlig 

info som kan räcker. Det följer med 44 sidor nedladdningsbar bro-

schyr med sammanfattning av utbildningen. 

https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/urininkontinens-hos-kvinnor
https://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Primarvard/Modrahalsovard/a-o-modrahalsovard-sexuell-och-reproduktiv-halsa/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/H%c3%96K%20gynekologisk%20cellprovskontroll%20(GCK).pdf
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/hormonbehandling-av-kvinnor-i-klimakteriet---nya-behandlingsrekommendationer
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/hormonbehandling-av-kvinnor-i-klimakteriet---nya-behandlingsrekommendationer
https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/klimakteriebesvar
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforostrogenbehandlingavklimakteriellabesvar.5.6081a39c160e9b38731a1a.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforostrogenbehandlingavklimakteriellabesvar.5.6081a39c160e9b38731a1a.html
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/H%c3%96K%20Hormonbehandling%20i%20klimakteriet.pdf
https://www.rikshandboken-bhv.se/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-rgem-bas-stab/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Regeldokument/Hantering%20av%20sekretess%20och%20samtycke%20n%c3%a4r%20patienten%20%c3%a4r%20ett%20barn.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-rgem-bas-stab/Publicerade/Intern%20alla/Styrande/Regeldokument/Hantering%20av%20sekretess%20och%20samtycke%20n%c3%a4r%20patienten%20%c3%a4r%20ett%20barn.pdf
https://mediprep.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Venos_sjukdom.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Venos_sjukdom.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-venos-sjukdom-i-benen.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-venos-sjukdom-i-benen.pdf
https://www.mimslearning.co.uk/learning-paths/dermatology-for-skin-of-colour
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 Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) 
Välj Hud & kön 

 HÖK:ar hud Region Norrbotten https://www.nllplus.se/For-
vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Vardrutiner/ALK1/HUD/ 

Dermatoskopi 
 Regionala cancercentrum teledermatoskopi på 1 timme: Webbut-

bildning i teledermatoskopi - RCC (cancercentrum.se))  

 Gratis App för träning ”You Dermoscopy”   

 Atlas för självstudier, rek av John Paoli, kan köpas till HC: Dia-

gnostic Dermoscopy The Illustrated Guide , J. Bowling Wiley-

Blackwell 

 Atlas: www.dermoscopedia.org 

 Dermnet NZ hemsida av NZ dermatolog. Mycket bra dock kan be-

handlingsrekommendationer skilja sig väsentligt från svensk. Bra 

info och bilder om dermatoskopi och olika fynd: Dermoscopy. Intro-

duction to dermoscopy | DermNet (dermnetnz.org) 

 Finns även övrig dermatologi med.  

  

 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Vardrutiner/ALK1/HUD/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Vardrutiner/ALK1/HUD/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
http://www.dermoscopedia.org/
https://dermnetnz.org/cme/dermoscopy-course/introduction-to-dermoscopy
https://dermnetnz.org/cme/dermoscopy-course/introduction-to-dermoscopy

