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Kursus for sekretærer afholdt
i forbindelse med nordisk
oftalmologisk Kongres 2006

Af Ole Lund Jensen

Udannelsesudvalget
under Danske Øjenlægers
Organisation(DØO) arrangerer
årligt efteuddannnelseskursus
for sekretærer beskæftiget i
øjenfaget og havde i år valgt at
lægge dette ind under Nordisk
Oftalmologisk Kongres, (NOK),
ud fra betragtningen om, at det
gav klinikpersonalet mulighed
for en bredere oplevelse af
øjenfagets facetter.

Til forskel fra tidligere år, hvor kurset
hovedsageligt har omfattet katedrale
foredrag for samtlige deltagere, havde
man fra udvalgets side valgt at opdele
kurset i flere og mindre parallelt
forløbende gentagne sessioner, hvor
deltagerne på forhånd kunne prioritere, hvilke de ønskede at deltage i.
Kurserne forløb over de to sidste dage
af kongressen.
Allerede fra udsendelsen af indbydelserne var interessen så stor,
at man af lokalemæssige årsager og
p.g.a. underviserhensyn måtte afvise
adskillige tilmeldte.
Deltagerne havde endvidere mulighed for at deltage i NOK´s øvrige
tilbud, opleve udstillernes stande og
deltage i frokoster og middage i forbindelse med kongressen.
Uddannelsesudvalget havde valgt
følgende emner: Kommunikation ved
Phillip Skafte-Holm, Øjenanamnese
og Øjenundersøgelse ved Jørgen
Villumsen, Visusbestemmelse ved
Kristina Knutson, Skelekursus
ved Lone Wolsing, Den Moderne
Øjenklinik ved Frank Theodorsen
og Lone Mørch, Refraktiv kirurgi
ved Jannik Boberg-Ans og Praktisk
Fundusfotografering ved Anja Surel,
Marianne Birch og Nicolaj Larsen.
Ved den efterfølgende skriftlige
evaluering var der overordentlig
stor tilfredshed med kombination
af sekretærkurset og NOK, og en
overvældende positiv holdning til de
forskellige undervisere og de valgte
emner med ønsker om gentagelse ved
senere nordiske møder.
Kommentarerne i forbindelse med
evalueringen hæftede sig bl.a. ved
de små hold og muligheden for aktiv
deltagelse i undervisningen samt udvalget af forskellige tilbud.
Der var en positiv holdning til mø-

det med de øvrige personalegrupper
i øjenfaget.
Men der var dog også et udbredt
ønske om bedre lokaler og bedre information før kurset.
Samlet gav evalueringen indtryk
af at man i fremtiden yderst gerne
så sekretærkurset kombineret med
de nordiske møder, hvilket måske
kan tjene til inspiration for planlæggerne af de kommende kongresser,
hvor man kunne overveje at tilbyde
lignende arrangement for klinikpersonale i alle nordiske lande.

Mindefonden for
lærerinde
Karen Svankjær Yde
I ovennævnte fond er der ledige
legatportioner, der kan søges til
forskning, som kan have betydning til konstatering af årsager til
blindhed og til bekæmpelse af sygdomme, der kan medføre blindhed, f.eks sukkersyge.
De enkelte legatportioner er af
mindre størrelse.
Ansøgningen fremsendes til
advokat Mads Thyregod,
Hammerensgade 6, 2.,
1267 København K.
Ansøgningsfristen er
1. november 2006.

