Inbjudan till nordisk kurs i ryggmärgsskaderehabilitering
för läkare under specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin och
andra relevanta specialiteter
Kursgivare:

Kursen ges av Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US i Linköping i
samverkan med NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) och
Ryggmärgsskadekompetenscentrum i Göteborg.

Tid:

Kursen hålls under v 20 dvs. den 14-18 maj 2018.

Plats:

Universitetssjukhuset i Linköping och Clinicum, Vrinnevisjukhuset i
Norrköping

Kostnad:

Max 6.000,- SEK (luncher, fika och konferensmiddag ingår).
Fakturering sker efter genomförd kurs.

Anmälan:

Görs via länken: https://goo.gl/forms/kbyYqasVy3GzXVX82 Sista
anmälningsdag är 15 februari 2018. Avbokning är möjlig fram till 30
april, vid senare avbokning tas halva deltagaravgiften ut.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i rehabiliteringsmedicin
men ST-läkare i närliggande specialiteter är också välkomna. Viss egen
klinisk erfarenhet av patienter med ryggmärgsskada är en fördel.
Läkare i slutet av sin specialistutbildning som behöver kursen för att
kunna avsluta utbildningen prioriteras om anmälda > platser (32
stycken). Väntelista tillämpas.

Lärande:

Sker i form av seminarier, fallpresentationer, färdighetsträning.
Kompletterande lärandematerial, kurslitteratur, åhörarkopior mm
kommer att finnas tillgängliga via nätet.

Examination: Fallbaserad examination utifrån kursmålen sker i slutet av kursen.
Aktiviteter:

Utöver själva kursen planeras för guidad tur på
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, och sociala kvällsaktiviteter
(stadsvandring, pubbesök, konferensmiddag).

Kursspråk:

Nordiska språk (föreläsare från Sverige, Danmark och Norge)

Boende:

Här finns en förteckning över hotell i Linköping. I princip alla hotell i
innerstaden har gångavstånd till sjukhuset, Ekoxen och Cityhotellet
ligger närmast.

Frågor:

Till kurssekreterare Anette Engström eller kursansvarig Wolfram
Antepohl

Kursen är anmäld för granskning via Lipus och konceptet är sedan tidigare godkänt av
Socialstyrelsen (genomförd SK-kurs 2012 och 2015). Fullständig kursbeskrivning kommer att
finnas på www.lipus.se när kursen är formellt godkänd. Kursen förväntas också bli godkänd
av ”Norsk legeforening”.
Kursen täcker innehåll och kurskrav enligt Socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2008:17
och SOSFS 2015:8) och Svensk Rehabiliteringsmedicinsk förenings (SRMF’s)
rekommendationer/checklista för specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin:
•

delmål 7/c7 ”Att behärska rehabilitering vid ryggmärgsskada” (kursen täcker
Socialstyrelsens kurskrav för detta delmål)

och valda delar av:
•

delmål 1/c1 (anatomi och neurobiologi), delmål 2/c2 (utredning av funktion, förmåga
och delaktighet), delmål 3/c3 (kunskap om övriga professioner i rehabteamet),
delmål 4/c4 (psykologiska faktorers inverkan på rehabiliteringsprocessen), delmål
5/c5 (andra rehabiliteringsaktörer)

Godkänd kurs kräver full närvaro.

Varmt välkomna till Linköping i maj
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