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Oftalmolog recenserar:

DOS efterutdannelseskursus 2007
Av Håvard M. Arnljot

Fredag förmiddag 070302 flight SK
1421 bound for Copenhagen.
”Finns det någon doktor ombord?”. Jag vaknar abrupt från mitt
halvsovande, sköterskan – nej ursäkta – stewardessen tittar långt bakåt i
kabinen. Ingen svarar så jag petar lite
försiktigt på henne, och undrar om
jag kan vara till hjälp.
Det blir lite tvära kast ibland och
för en stund är jag ivrigt upptagen
med Abdoul i 65-årsåldern, kallsvettig, bröstsmärta och redan med flera
bypass-operationer bakom sig.
Nästa flight återställer dock ordningen i mitt huvud, vi går mot Aalborg och väntande kollegan Baggesen
som lågflyr mig till Kolding och

målet Dansk Oftalmologisk Selskabs
efterutdanneleseskursus 2007.
För min del infinner sig (nästan)
årligen två händelser i början av
mars, det ena är DOS-kursen, det
andra är min födelsedag – och ibland
inträffar båda samtidigt.
Årets kurs handlar om refraktiv
kirurgi, ett ämne som jag nog mest
har en teoretisk relation till, någon
större marknad för den typen av behandling finns inte här uppe i norr.
Men, våra patienter söker för råd före
operation och ibland tvingas vi ta
hand om komplikationer efteråt, så
jag känner tveklöst ett behov för en
uppdatering.
Som vanligt finns en rad kända
utländska auktoriteter bland undervisarna, denna gång Theo Seiler,
Gabriel van Rij, Jaime Aramberri
och Rudy Nuijts. Mer ovanligt är
en stark dansk representation med
Jesper Hjortdal, Thomas Olsen och
dansk refraktionskirurgis grand old
man, Niels Ehlers som även håller
inledningsföredraget fredag kväll.
På danska!!! Och detta är verkligen ovanligt, i regel är kursspråket
engelska. Men med engelsk Power

Point missar ingen poängerna i hans
expose.
Min sidoman (kvinna) viskar
dagens replik ”Det är första gången
jag hör en historisk översikt och kan
säga att jag varit med ända från början”. Tänkvärt, speciellt som hon är
betydligt yngre än undertecknad.
Sedan rullar det på – fredag byts
mot lördag och en lång dag börjar
där intressanta föreläsningar byter av
varandra och med kaffepauser bland
utställarna som mangrant ställt upp.
Lördag kväll är vigd festmiddag
- dansk middag – och det säger
nog allt. Med utdelning av pris till
”Årets undervisningsklinik” samt
underhållning och dans därtill, är
successen säkrat och konversationen
går lätt mellan nordiska bröder och
systrar, gamla som unga.
”De danske” överväger givetvis
till antalet, det är ju en dansk kurs
vi deltar i, men en och annan svensk
och norsk hittar jag och så min goda
vän Kaj Willumsen från Färöarna, en
annan trogen kursdeltagare i alla år.
Efter denna trevliga kväll är det
nog något glesare på söndag morgon,
men förvånansvärt många är på plats
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Deltagere i DOS efterutdannelseskursus 2007.

i tid och kan lyssna till praktiska
utövare av eximerkonsten och deras
tanker kring nutid och framtid.
Det är uppenbarligen stora skillnader mellan de nordiska länderna
när det gäller offentlig betalning för
behandlingen.
Vad tänker jag så på när jag skall
uppsummera denna kurs?
Den följer samma pedagogiska
princip som alla DOS-kurser i Kolding, med en mycket basal start (införing) där alla kan hänga med, fort-
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sätter med att tränga in på djupet och
när det hela är över har vi verkligen
fått en ”update” inom ett väldefinierat
område av oftalmologin.
I en tid av ”snuttifiering”, dvs
korta informationsblixtrar från olika
områden känns detta sammanhållet,
gediget och pedagogiskt välplanerat
och man lämnar verkligen Kolding
med en känsla av att ha fått med sig
antingen ny eller bekräftande kunskap i bagaget. Att behandla bara ett
ämne i taget och använda gott om

tid är fortfarande en mycket gångbar
pedagogisk princip.
Stämningen är lätt och då DOSkurserna rekryterar deltagare i alla
åldrar och steg på karriären ger de ett
utmärkt tillfälle att bekanta sig med
dansk oftalmologi.
Kurserna har fungerat väl även för
mina egna ST-läkare, och kan därför
rekommenderas för alla som söker
bred och djup kunskapsförnyelse.
Vi syns i Kolding 2008 !
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Kursspråk
CME-poäng
Kurskostnad inkl.
hotell och alla måltider
Medlemskap DOS
(obligatorisk)

Engelska
Ja
DKK 4.000
DKK    700

Enklaste resvägen for oss ”utifrån”
Flyg till Köbenhamn –
tåg till Kolding – taxi till hotel
Kursstart (registrering)
Första föreläsning börjar
Sista föreläsning slutar
Lunch

fredag  18.00
fredag  19.30
söndag 12.30
söndag 12.30
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