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Kongresser
Kongresser er mangeartede. De store
internationale, såsom den nys afholdte Verdenskongres i Brasilien, præges
af oversigtsforedrag og symposier, hvor
ny og kendt viden præsenteres. Disse
kongresser har samtidig store udstillinger med nyheder og workshops. De
store kongresser er derfor attraktive for
praktiserende oftalmologer. De mindre, subspecialerelaterede kongresser
giver typisk opdatering i kliniske og
forskningsmæssige grænseområder,
og yngre kollegaer har mulighed for at
præsentere egne resultater i videnskabelige sessioner. Ved disse kongresser
er udstillinger af mindre betydning,
og samlet er subspecialekongresserne
mest attraktive for hospitalsoftalmologer og øjenforskere. De rent nationale
efteruddannelsesmøder ligner i form
de store kongresser, men har p.g.a. den
meget store mødeprocent en væsentlig
interkollegial, social funktion.
De nordiske kongresser er i deres
form lidt af alt. Der er derfor en fare
for, at der bliver for lidt af det gode og
for meget af det ligegyldige.
Facetteret og spændende program
Ved den Nordiske Oftalmologiske
Kongres 2006; 17.-20. juni - i Falkoner Centret i København, har vi søgt
et nordisk præg. Da øjenlæger ikke
kan udføre deres virke uden medhjælp
af adskillige paramedicinske specialister, har vi valgt og fået stor hjælp til at
gennemføre Total Nordisk Oftalmologi med deltagelse af sygeplejersker, sekretærer, orthoptister, sundhedsansatte optikere og protesemagere. Flere af
disses organisationer har henlagt deres
nordiske kongres til at være en del af
NOK 2006. Dette skulle sikre en frodig vekselvirkning mellem de forskellige aktører i øjenhelsetjenesten.
Vi har samtidig haft den opfattelse,

at deltagelse i Nordiske Oftalmologiske Kongresser er en slags faglig forpligtelse. Derfor er der ved dette møde
ikke lovet honorar til foredragsholdere
eller symposiearrangører. Vi må med
stor glæde og taknemmelighed over for
vore nordiske kollegaer konstatere, at
denne opfattelse deles bredt. Programmet, som nu er på kongressens hjemmeside www.NOK2006.dk, er blevet
sammensat af scientiﬁc steering committees, som er nordisk sammensatte
grupper af specialister. Disse komiteer
har haft stor opbakning, meget materiale og har udvist stor opﬁndsomhed.
Derfor er programmet blevet stort, facetteret og spændende.
Keynote speakers og forelæsninger
Kongressen kommer til at fylde hele
Falkoner Centret, og der vil almindeligvis være 5 - 6 parallelsessioner hver
dag. Der kommer keynote speakers også fra ikke-nordiske lande, og keynote forelæsninger vil blive afholdt uden
samtidige parallelsessioner.

Mere effektiv koordinering
Ved det Nordiske Plenarmøde vil vi
blive præsenteret for et oplæg til større og mere effektiv koordinering af det
nordiske oftalmologiske samarbejde. I
første række vil vi søge at bevare opsamlet viden om NOK-samarbejdet og
-kongresserne i et permanent sekretariat. Dette tænkes at blive en del af det
ligeledes fælles nordiske Acta sekretariat. Et sådant fælles sekretariat kunne
udvikle sig i fremtiden til et fælles Nordisk Akademi. Dette og fællessekretariatet bliver temaet for plenarforsamlingen, som vi håber, mange vil finde
tid til at deltage i.
København i juni
Samlet håber vi, at alle i oftalmologien vil finde inspiration til at deltage i
NOK 2006 i København. Vi i organisationskommitteen har gjort vort bedste,
og vi håber, at også vores ”dans med
vejrguderne” har været vellykket. København er dejlig i sol i juni.

Nordiske øjenlæger med interesse
for oculoplastik?
Vi mødes uformelt i forbindelse med NOK, søndag den 18. juni kl. 19.00.
Stedet er Restaurant La Rocca, Vendersgade 23-25, 1363 København K
(nærmeste S-togstation er Nørreport).
Prisen er 450 dkr for en treretters menu med vine og kaffe.
Tilmelding foregår ved at indsætte beløbet på konto 8010 270117,
IBAN-nummer DK1880100000270117,BIC-adresse(SWIFT-adresse)
SYBKDK22.
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmeldingen inden
den 12. juni.
Mærk indbetalingen med dit navn og din adresse.
Har du spørgsmål, så skriv til Marianne Berthelsen ovl,
Øjenafdelingen Sønderborg
Sygehus
E-mail:
marianne_berthelsen@sbs.sja.dk

