
I vår erbjuder vi följande kurser:  

 Grundkurs i diagnostik 20 februari för primärvården.  

Kursen går igenom hur man systematiskt kan intervjua för de vanligaste psykiatriska diagnoserna och lägger särskilt fokus på de 

diagnoser som är vanliga i primärvården. Vi avslutar med en diskussion om hur arbetet med psykisk ohälsa kan organiseras på 

vårdcentraler. Målgrupp är sådan personal nom primärvården som arbetar med bedömning och diagnostik av psykisk ohälsa i 

primärvården. 

 Plats och lokal: World Trade Center, Klarabergsviadukten, lokal Manhattan   

 Teamkurs 12 mars    

På denna kurs diskuterar vi modeller för hur man kan organisera och finansiera diagnostik och behandling av psykisk ohälsa vid 

vårdcentral.  

Plats och lokal: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Atlanta  

 Fördjupningskurs i psykiatrisk diagnostik 27 mars  

Denna kurs är till för dem som gått grundkursen i psykiatrisk diagnostik. Kursen fokuserar på intervjuteknik för att kunna skilja 

episodiska och attackvisa tillstånd från kroniska diagnoser samt hur man gör en bra intervju för att upptäcka 

utvecklingsrelaterade tillstånd och personlighetssyndrom. 

 Plats och lokal: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Atlanta  

 Grundkurs för Care manager psykisk ohälsa – sjuksköterskor  i primärvården 9 april  

Care manager är en ny uppgift för sjuksköterskor i primärvården enligt modeller som utvecklats inom primärvården i Göteborg 

och Dalarna. Även inom psykiatrin har sjuksköterskor fått allt mer kvalificerade uppgifter inom vården. Denna kurs lär ut 

grunder för Care Managers i primärvården och är inriktad på sjuksköterskor. 

 Plats och lokal: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Stockholm  

  

HSF sponsrar dessa kurser som är kostnadsfria. Tid för alla kurser 9:00-16:30. Lunch ingår. 

ANMÄLAN görs genom att svara på detta mail eller genom att maila till - diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se 

Uppge eventuell matallergi/önskemål. 

Mailet går ut till alla verksamhetschefer varför vi är tacksamma om ni delger era medarbetare. 

Ansvariga för kursen är: 

Kompetenscentrum psykisk ohälsa Gustavsberg, SLSO. 

Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare samt psykologer på Gustavsberbergs vårdcentral. 

Välkomna! 

Kersti Ejeby, verksamhetschef för Kompetenscentrum psykisk ohälsa 


