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Ophthalmology Update
EDUCATIONAL MEETING Bornholm

Af Karen Skjødt
Øjenklinikken, Frederiksberg Hospital

Bornholm var i pinsen 25. til 27.
maj sæde for et spændende og
yderst instruktivt møde med
internationale og nordiske
foredragsholdere.
Mødet var arrangeret af Jane og
Svend Sparholt og var et co-arrangement mellem Dansk Medicinsk Kontaktlinse Selskab og Skandinavisk
Oculoplastisk Selskab
Alcon Danmark stod for den
praktiske del af arrangementet og
sørgede for, at alt klappede perfekt.
Dan Milea, Glostrup Hospital,
startede med en musikalsk velkomst
på saksofon, men kunne også underholde med spændende neurooftalmologi. Vi fik først en grundig indføring

i differentialdiagnostiske problemer
ved ikke-glaucomatøs ekscavering
af papillen – specielt hvornår man
bør mistænke en intracraniel læsion.
Under foredraget om neurooftalmologiske akutte tilstande blev vi
mindet om, hvornår man skal henvise patienten til akut behandling,
med spændende cases som reference
punkt
Michele Beaconsfield fra Moorfields gav en gennemgang af rekonstruktion af øjenlåg, ikke kun hos
cancer patienter, men også hos den
herhjemme kirurgisk noget forsømte
gruppe af TAO patienter. Ligeledes
dækkede hun de nye, men efterhånden veletablerede behandlingsmetoder af ek- og entropion. Specielt fik
vi atter understreget vigtigheden af at
behandle både mediale som laterale
ligamenter. Herudover er retraktorkirurgi af både ek- og entropion et
væsentligt supplement hos de fleste
patienter, hvis recidiv skal undgås.
Geoffrey Rose fra Moorfields
gennemgik meget oplagt og vittigt
interessante orbitale problemer hos
TAO patienter, deres vurdering såvel
som behandling. Ligeledes fik vi en
systematisk gennemgang af årsager
til epifora fra stenoser på forskellige
niveauer til måske lidt mindre kendte
som Conjunctivochalasis eller Centurions syndrom.
Fra Skt. Eriks viste Sven Sahlin
en film med en elegant 3-vægs de-

kompression af en TAO patient med
et yderst smukt resultat. Ligeledes
gennemgik han årsager til, symptomer på og behandling af øjenlågs og
orbitale infektioner. Vi fik set ikke
kun mere almindelige, men også
sjældnere sygdomsenheder.
Under titlen ”fotodokumentation
i øjenplastikkirurgi” fortalte Steen
Hagen Petersen fra Holbæk om
1) Brug af anatomiske plancher af
øjenregionens normal anatomi til
uddannelse af patienter
2) Brug af billeder af patienter for at
vise dem, hvordan deres problem
får dem til at afvige fra normalanatomien
3) Brug af postoperative billeder af
andre patienter med lignende
problemer, så de kan se, hvad de
kan forvente efter kirurgi
Herefter gennemgik Hagen Petersen sin ”standard 6 foto procedure”,
som er udviklet til at sikre en systematisk tilgang til samtlige oculoplastiske problemer.
Kommunikation med patienten
øges og produktanalyse og uddannelsesformål bedres.
Et imponerende arbejde, ikke
mindst set i lyset af at Michelle Beaconsfield fra Moorfields anførte at
80% af alle ikke optimale postoperative resultater skyldes ikke optimal
forundersøgelse. Det er af afgørende

Trioen. Arrangørerne Henrik Laursen (Alcon)
og Jane Sparholt og multitalentet Dan Milea.

betydning, at kirurg og patient har
de samme forventninger.
Herudover havde flere medbragt
spændende cases, og diskussionerne
var informative og interessante.
Emnerne bredte sig fra neurooftalmologi, over behandling af atypisk pterygium med Mitomycin, problemer
med en inficeret spacer i orbita efter
enucleation, patomimi og dysmorfi
hos kosmetiske patienter
Vejret var fantastisk, med blikstille
hav, og blå himmel. Havudsigten,
maden og selskabet sublimt. På nethinden ligger billeder af legende børn
og glade voksne, og alle fik en rigtig
dejlig og inspirerende weekend ud
af det.
Tusind tak til alle og ikke mindst
Jane Sparholt og Alcon!

Moderator og arrangør Svend Sparholt
og Michele Beaconsfield og
Geoffrey Rose ved skrivebordet.

