SFAIM Nyhetsbrev

Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Nu är det dags att ansöka om
SFAIM:s resestipendium
Nu är det dags att skicka in ansökan till SFAIM:s resestipendium. Den 18 juli är sista ansökningsdag.
Avsikten med stipendiet är att stödja medlemmars
deltagande i kurser, konferenser eller kongresser såväl
nationellt som internationellt inom området fysisk aktivitets- och idrottsmedicin. Stipendiet kan användas för
resor, kurs- och kongressavgifter och uppehälle.
Totalt delas en till två stipendier ut en gång per år och
som mest 10 000 kr per år. Ansökan ska beskriva aktivitet fritt formulerat, samt bekräftelse på medlemskap i
Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.
Ansökan skall skickas i ett original med underskrifter
till:
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Stipendiekommitté
Tuna Industriväg 4
15330 Järna
Medlemmar som erhåller resestipendium ska efter
genomförd resa prestentera en reseberättelse lämplig
för publicering i Svensk Idrottsmedicin eller som referat
på Vårmötet.
Information om stipendiet hitttar du på
www.svenskidrottsmedicin.se

Svenska fotbollsförbundet söker läkare
Svenska fotbollsförbundet söker unga läkare med
intresse för idrottsmedicin som är intresserade av att
arbeta med deras landslagsverksamhet.
Intresserade läkare att kontakta Joakim Törn på SvFF
Kontakt: Joakim.Torn@svenskfotboll.se

Nästa vårmöte "Vinteridrott"
Åre den 26-27 mars 2020
Nu har du möjligheten att vara med och påverka programmet för nästa vårmöte! Temat är ”Vinteridrott”.
Passa på att lämna in förslag på ämnen till det vetenskapliga programmet på Vårmötet i Åre 26-27 mars
2020.
Förslag lämnas till anders.stalman@ki.se
Senast 19 juni behöver vi har era förslag!

Medicinsk personal sökes till
junior-EM i friidrott i Borås i juli!
Nu finns möjlighet att vara en del i det medicinska teamet på junior-EM i friidrott!
Är du läkare eller sjuksköterska och intresserad av att
delta i det medicinska arbetet på junior-EM i friidrott
som hålls i Borås den 16-21 juli?
Det kan erbjudas boende för personal samt arbetskläder och mat. All personal är försäkrad genom Borås
stad.
Kontakta Darko Sarovic via e-post.
Kontakt:
Darko Sarovic
Läkare och medicinskt ansvarig U20EM i friidrott
E-post på darko.sarovic@live.se

Steg 1 kurs i idrottsmedicin 30/9-4/10 2019 i Stockholm
Idrottsmedicin Stockholm bjuder in till kurs för läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor,
kiropraktorer, naprapater, idrottslärare samt studenter under grundutbildning inom dessa områden.
Kursen går igenom ämnen inom bland annat idrottstraumatologi, träningslära, näringslära, idrottsfysiologi,
skadeprevention och rehabilitering. Samtliga föreläsningar hålls av personer som jobbar eller forskar inom
området och det ingår en del praktiska moment.
Tid: Kursen omfattar 40 kurstimmar fördelade på 5 heldagar mellan den 30 september och 4 oktober
2019
Plats: Ejnarsalen på Sophiahemmet: Valhallavägen 91, ingång O, 3 tr.
Pris: 6700 kr för medlem och 7800 kr för icke medlem (ej momspliktig verksamhet).
I priset ingår lunch och fika ingår alla dagar samt frivillig Get together måndag och torsdag em.
Anmälan: Maila namn och kontaktuppgifter till idrottsmedicinstockholm@gmail.com senast 16
september. Ange ev allergier eller andra särskilda önskemål.
Efter bekräftelse på mottagen anmälan, sker betalning av kurskostnaden till pg 626227-3. Observera att
anmälan är bindande, antalet platser är begränsat till 50 platser, först till kvarn!
Logi: Boende ingår ej i avgiften utan ordnas på egen hand.
Vid frågor, vänligen kontakta idrottsmedicinstockholm@gmail.com

Varmt välkomna!

INBJUDAN TILL UTBILDNING
Fördjupningskurs i Idrottsmedicin med inriktning Ishockey
Datum: 17-18 augusti 2019
Plats: Coop Norrbotten Arena Luleå
Innehåll: Det medicinska team som arbetar inom Svensk ishockey har ett stort och i många fall svårt uppdrag.
Snabba akuta beslut blandas med efterfrågan om prognos samt återgång till träning och match vid skada. Ishockey
är dessutom en kraftsport där de akuta skadorna kan vara svåra att hantera i matchsituationen, erfarenhet och
medicinskt kunnande är avgörande för att vara trygg och säker i båset samt medicinrummet. Det medicinska teamets
sammansättning ser lite olika ut mellan olika klubbar samt på olika nivå i vårt seriesystem. Det är dock tydligt att
samarbete mellan olika professioner är avgörande för ett bra resultat.
Denna fördjupningskurs syftar till att ge en grundläggande inblick och kunskap i de moment som ingår i det
medicinska arbetet inom ishockey.
På schemat står bland annat ämnen som; ”akut behandling vid skada”, ”tidig rehabilitering” samt ”åter i träning och
match”.
Arrangörer och föreläsare:
Svensk Ishockey Medicinsk Förening - SvIMF
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin - SFAIM
Lokal arrangör: Luleå Hockey Medical Team
Målgrupp: Läkare, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, sjuksköterskor, massörer samt andra aktörer som
jobbar inom Svensk ishockey, oavsett nivå inom seriesystemet.
Fördjupningskursen lämpar sig även för de som arbetar inom juniorverksamhet J 18 och J 20.
Pris: 5500 kr, fika samt lunch ingår bägge dagar. Medlem i SFAIM betalar 5000 kr.
Anmälan: www.svenskidrottsmedicin.se sista anmälningsdag 26 juni.
Kontaktperson: Lars Lundgren, Luleå Hockey Medical Team, lars.lundgren@hermelinen.se

Fördjupningskurs i Idrottsmedicin med inriktning Ishockey

I samarbete med

för Svensk Ishockey

IDROTTSMEDICINSK
STEG 2-KURS
14 – 18 oktober 2019
Kursinnehåll:

Steg 2, Idrottsmedicin 41 timmar (enligt kursplan fastställd av Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin). Ämnen som ingår är bl.a: Träningslära, näringslära, överansträngning,
skadeprevention och rehabilitering, doping, funktionshinder & idrott samt idrottspsykologi
Riktar sig till: Läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, annan sjukvårdspersonal med
idrottsengagemang, idrottslärare, tränare, m.fl.
Förkunskap: Idrottsmedicinsk grundkurs, steg 1; rekommenderas, men ej obligatoriskt för deltagande
Tid & plats: Måndag 14 oktober – fredag 18 oktober 2019, på Scandic Elmia i Jönköping
Pris: 6700 SEK för medlem i SFAIM, 7600 SEK för icke medlem. Priset inkluderar kursmaterial (elektronisk tillgång),
fika, lunch och kaffe varje dag
Logi: Hotellrum finns reserverade på Scandic Elmia. Bokningskod till dessa hittar du i anmälningsformuläret
Anmälan: Via länk här: ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 31 augusti 2019. För mer information eller frågor,
kontakta Idrottsmedicin Högland på info@idrottsmedicinhogland.se

Idrottsmedicin Högland bjuder in till Steg 2-utbildning i idrottsmedicin, en
fortsättningskurs i ämnet som innefattar 41 timmars teori och praktik.

Anmälan senast 31 augusti. Varmt välkommen till Jönköping, och en
riktigt rolig kursvecka!

