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INBJUDAN 

Möt din framtida 
arbetsgivare 
Investera i din framtid och kom den 22-23 augusti till Stockholm för att träffa och knyta 
kontakter med representanter från landsting och regioner i Sverige. Vi berättar om hur det 
kan vara att arbeta inom specialiteterna psykiatri och allmänmedicin, där det finns stora 
möjligheter till ett spännande och utvecklande arbete i framtiden.  
 
 
 
 
Datum. 22-23 augusti 2013, med möjlighet till att mingla med representanter för arbetsgivare. 

Ange plats. Bonnier Conference center, Torsgatan 21, Stockholm 

Målgrupp. Läkarstuderande i Europa med ett eller två års studier kvar till examination. Språk svenska. 

Anmälan. Anmälan görs via denna länk. 
Begränsat antal platser. Studenter med ett år kvar av utbildningen prioriteras. Ingen 
deltagaravgift tas ut, men anmälan är bindande och en avgift på 500 kr tas ut om avbokning 
sker efter den 23 juli. 

Information För frågor om dagens innehåll kontakta: 
Carin Renger, mail carin.renger@skl.se, tfn 08-452 75 09 
 
För frågor kring anmälan kontakta: 
Konstella, mail konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86 

 

 
 
 
 
Dagen anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Värmland, Västerbottens läns 
landsting, Landstinget Västmanland, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Gävleborg, 
Örebro läns landsting, Landstinget Sörmland, Norrbottens läns landsting, Sveriges Läkarförbund, Svenska 
Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Distriktsläkarföreningen, MSF-utland och 
Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri 
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Torsdag 22 augusti 
 
09.30-10.00 

 
10.00-10.10 
 

Kaffe och smörgås 
 
Inledning 
Caroline Olsson och Carin Renger, arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKL 

10.10.11.10 
 

Allmänmedicin 
Att arbeta som familjeläkare – Hur förändra patienters levnadsvanor och livsstil? 
Mattias Damberg, docent och specialist i allmänmedicin  
 
Erfarenheter av att arbeta inom allmänmedicin, med utbildning från Europa  

Framtiden inom allmänmedicin utifrån satsningar för bättre vård för de mest sjuka äldre 
Maj Rom, projektchef för satsningen ”Bättre vård för sjuka äldre” 
 

11.15-12.15 Psykiatri 
Att arbeta som specialist inom psykiatri – Psykiater, ett yrke som aldrig blir långtråkigt 
Els den Teuling, Studierektor Division Psykiatri, FoU-enheten/överläkare BUP  
 
Erfarenheter av att arbeta inom psykiatri, med utbildning från Europa 

Framtiden inom psykiatri utifrån satsningar inom området psykisk ohälsa  
Ing-Marie Wieselgren, projektchef för satsningen ” Stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2012-2014” 
 

12.15-13.50 Lunch och mingel 
 

13.50-14.20 Regleringar rörande arbete i Sverige efter studier utomlands?  
Helena Scarabin, Socialstyrelsens behörighetsavdelning 

14.20-14.40 Hur blir man specialist? 
Tove Janarv, SLUP 

14.40-15.00 Att söka AT och ST 
Astri Bartel, HR-konsult 

15.00-16.00 Kaffe och mingel 
 

16.00-16.30 
 
 
16.30-16.45 

Vad gör MSF och Läkarförbundet för utlandsstudenter? 
Joel Hellstrand, Internationell samordnare, SLF och Ulrika Berglund, ordförande MSF-
utland 

Avslutning 
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Fredag 23 augusti 
Denna dag finns möjlighet att välja mellan två sommarskolor som fokuserar på specialiteterna allmänmedicin 
respektive psykiatri. 
 

Sommarskola i allmänmedicin 

En dag kring att  
- arbeta som allmänläkare i Sverige från fjällbygd till storstad  
- genomgå den gedigna utbildningen till färdig specialist i allmänmedicin 
- hitta sin allmänläkarroll i samhället 
- forska som allmänläkare 

Vi som utbildar är aktiva allmänläkare med erfarenhet av yrket kortare och längre tid och gillar vad vi gör. 
 
Anordnas av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) tillsammans med landsting och regioner.  

 

Sommarskola i psykiatri 

En dag kring att 

- veta mer om möjligheterna med psykiatri som karriärsval 
- förstå vikten av att kunna koppla biologi och psykologi som psykiatriker 
- ta reda på mer om psykiatrins mångfald 
- undersöka om psykiatrin kan vara ett val för dig? 

Med allt från psykiatrins historia, neurobiologi, psykiatrins mångfald till psykiatri på film, önskar vi dig 
välkommen till en inspirerande dag.   

 

Anordnas av Svensk Psykiatrisk Förening(SPF) och Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri.  

 

Tider för dagen 

09.00-11.30 Sommarskola, psykiatri eller allmänmedicin utifrån eget val 

11.30-13.00 Lunch och mingel 

13.00-15.00 Sommarskola inklusive avslutning 
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