
  v 2018-10-29 PB  

   

ST-kurs i Endokrinologi och Klinisk kemi v 12 2019  
 

Välkommen till vår sjätte ST-kurs i detta ämne! Denna gång är vi i Västerås! Nedan finns 

information om kursen.  
 

Varmt välkommen önskar Per och Mattias!  

 

Arrangör: Laboratoriemedicin Västmanland, på uppdrag av Svensk Förening för Klinisk 

Kemi (SFKK). 
 

Kursansvarig: Per Bjellerup, överläkare och Mattias Karlman, överläkare, Klinisk kemi, 

Laboratoriemedicin Västmanland, Västmanlands sjukhus, 721 89 Västerås  
 

Tid: Måndagen den 18 mars 2019 11.30 till fredagen den 22 mars 2019 13.30.  
 

Plats: Steam Hotel i Västerås (https://www.steamhotel.se/)  
 

Kursbeskrivning: Kursen fokuserar på diagnostik av endokrina sjukdomar ur både ett 

kliniskt och ett laboratoriemässigt perspektiv. Vi har därför valt att bjuda in både erfarna 

kliniker med forskningsintresse och kliniska kemister som föreläsare. För varje ämnesområde 

kommer viktiga laboratoriemässiga aspekter som metodologi, preanalytiska faktorer och 

interferenser att diskuteras. Spännande och illustrativa patientfall tas upp för varje delmoment. 

Deltagarna får i uppgift att ta med sig och presentera patientfall från hemmalaboratoriet som 

har varit lärorika. Kursen avslutas med en hemtentamen. 
 

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST- och underläkare i klinisk kemi i Norden, 

men alla med intresse för ämnet är välkomna i mån av plats. Kursen hålls på svenska.  
 

Kursprogram: Är ännu inte helt färdigt.  
 

Kursavgift: 9 500 SEK (exklusive moms). I kursavgiften inkluderas luncher och förmiddags- 

och eftermiddagskaffe.  
 

Logi: 6 700 SEK (exklusive moms). Inkluderar boende på hotellet (fyra nätter), frukost, en 

middag och social kvällsaktivitet. 
 

Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast 14 december 2018. Du kan maila till vår kurs-

sekreterare Susanne Ström (susanne.strom@regionvastmanland.se) så får du 

anmälningsformulär och regelbunden uppdatering av information. Antalet platser är begränsat 

och prioriteras efter ansökningsdatum. 
 

Fakturering: Fakturering och betalning görs i förskott.  
 

Avbokningsregler: Vid avbokning före 2019-01-01 återbetalas hela beloppet med en 

administrativ avgift på 500 kr. Därefter sker ingen återbetalning, men platsen kan överlåtas till 

annan deltagare.  
 

Frågor och idéer: Maila mig på per.bjellerup@regionvastmanland.se  
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