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Manglen på øjenlæger har i gennem tiderne bevirket, at læger flytter sig
over grænserne. Svenske studenter læser på universiteter i Danmark eller
Polen, danske læger får speciallægeuddannelsen i Norge eller Sverige, og
finske læger søger til England for specialistanerkendelse. I Danmark og
Sverige er der nu mangel på øjenlæger, og derfor søger man læger udefra,
og det gør, at vi får mange forskellige læger ind i sundhedsvæsenet.
I EBO (European Board of Ophthalmology) arbejdes der på at ensrette
uddannelsen til øjenlæge i de forskellige lande.
Det starter lige efter universiteterne, idet specialistanerkendelsen kræver
fire års uddannelse efter kandidateksamen, og hvor alle kandidater tilbydes at deltage i den europæiske specialisteksamen, så vi ved, at de kan
klare både ren teori og teoretisk patientkontakt.
Der er certificering af øjenafdelinger, så de lever op til en række fælles
krav om patientkontakter, teori og praktiske håndelag. Der skal for eksempel være adgang til computere, til operationsstuer og til at håndtere
akutte patienter.
EBO gennemfører et udvekslingsprogram, hvor både kandidater og ledere kan besøge andre afdelinger og blive inspireret til at ændre lidt i forholdene hjemme.
Der arbejdes med at få et velfungerende system (CME og PME) til at sikre
vedligeholdelse af uddannelsen, også når man har været med i mange år.
Selv inden for Norden er der forskel på vores uddannelser og vejen til
specialistanerkendelse, og de europæiske forskelle er helt klart større.
EBO arbejder med at finde minimumsgrænser for øjenlægers viden og
metoder, og kan vi leve op til dem alle sammen? Ville vores nye specialister kunne klare sig i Slovenien, der til årets eksamen havde 6 af de 19
dygtigste deltagere?
Du kan følge med i, hvad der sker på: ebo-online@org.
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