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Årets ST-dagar kommer att äga rum i historisk miljö på Långholmen, den gröna ön  mitt i
Stockholm. På Långholmen har man i de gamla mytomspunna fängelsebyggnaderna byggt
vandrarhem, hotell och en modern konferensanläggning. Dessutom finns numera en restaurang
som inte bara serverar vatten och bröd Miljön är således spännande, omgivningen grön och
ändå är det mitt i stan...

Temat för årets ST-dagar blir spondartriter ur olika perspektiv. Som ni säkert vet har vi nya
nationella riktlinjer för behandling av dessa sjukdomar och med nya terapimöjligheter behöver
vi alla lära oss mer för att behandla denna patientkategori på bästa sätt. Vi planerar framförallt
inriktning på klinik men även forskningsaspekter kommer att beröras. Dessutom hoppas vi på
mycket diskussioner och alla som vill är förstås välkomna att ta med patientfall för diskussion.
Meningen är att vi ffa ska belysa diagnostik och behandling av led-och ryggsymtom, men
också diskutera övriga organsystem som ofta engageras vid dessa sjukdomar såsom hud och
ögon mm.
 På fredagen har vi bjudit in Merete Mazzarella, litteraturprofessor vid Helsingfors Universitet.
Hon är också författare, debattör och undervisar och föreläser i olika sammanhang bl a i
Uppsala för läkarstudenter. Föreläsningen kommer att handla om mötet/samtalet läkare-patient
och Merete ser fram emot en dialog med Er efteråt. Vi kommer också ha lite tid för diskussion
runt utvärdering av ST mm. Vi hoppas även kunna diskutera den nya ST-utbildningen med
representant från Socialstyrelsen.
Schemat för det hela är inte helt klart men planen är att vi börjar ca 10.00 på torsdagen och
håller på till ca 14.00 på fredagen. Detaljschema kommer!

Vi hoppas nu att så många som möjligt kan komma och att detta kan bli några riktigt fängslande
dagar för oss alla!!

Kost och logi betalas av Svensk Reumatologisk Förening, resan får era respektive kliniker stå
för.

Varmt välkomna

Lena Björnådal och Agneta Zickert, Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Solna respektive Huddinge,
Cecilia Carlens, ST-läkarrepresentant i SRFs styrelse
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