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Vores erfaringer i forbindelse med den europæiske
oftalmologiske speciallægeeksamen i maj i år.

K

lokken er 13.30, og det er nu,
at den mundtlige del af eksamen skulle være startet. Ved
siden af os står andre lettere
nervøse europæiske oftalmologer, heriblandt en estisk pige med
næsen dybt begravet i ”Last minute
optics” og en italiensk fyr febrilsk
bladrende i ”Uveitis made ridiculously easy”. Vi har fundet det pæne tøj
frem og føler os alligevel underdressed blandt jakkeklædte syd- og midteuropæere. Endelig går dørene op, og
vi bliver ført ind til vores respektive
eksamensborde.
To timer forinden sluttede den
skriftlige del af eksamen. Denne
forløb på følgende vis: Formalia blev
indledningsvist læst op på engelsk
og derefter naturligvis også på

fransk. Det blev understreget, at vi
under de næste 2½ time ikke måtte
gå på toilettet, hvilket afholdt hovedparten fra at drikke af de opstillede
vandflasker. Foran os lå 260 udsagn,
til hvilke vi skulle svare sandt eller
falsk. Disse udsagn var fordelt inden
for 52 hovedemner med fem udsagn
i hver. Spørgsmålene var struktureret
som eksemplet nederst på denne
side.
Da den skriftlige del var overstået,
var det tid til frokost og debriefing
på en nærliggende café. Menuen bestod af pasta og et dejligt stort glas….
vand! Over måltidet gik snakken livligt om eksamensspørgsmålene. Efter
måltidet gik vi hver til sit for mentalt
at lade op til det afgørende slag: Den
mundtlige eksamen, også kaldet viva

Patients with the exfoliation syndrome (pseudoexfoliation) are more likely
to develop:
a.

Chronic open-angle glaucoma

true/false

b.

Hyphaemas

true/false

c.

Capsular rather than zonular rupture during cataract surgery

true/false

d.

Asteroid hyalosis

true/false

e.

Iris pigment dispersion

true/false

voce, som skulle foregå nogle timer
senere. Forinden havde vi hver især
fået tildelt vores eksaminationstidspunkter. Vi havde alle valgt engelsk
som hovedsprog, men fransk og tysk
er også en mulighed.
Dørene går op, og vi bliver ført
ind til vores eksamensborde. Synet
af Prause og la Cour får os til at føle
os en smule mere hjemme, end hvad
situationen ellers har lagt op til. Den
mundtlige eksamen er fordelt på
fire stationer med repræsentanter
for forskellige subspecialer. Der er
afsat præcist 15 minutter pr. station,
hvorefter man roterer. Der er en god
blanding af forskellige nationaliteter
blandt eksaminatorerne, man hilser
pænt på hinanden, stemningen er
venskabelig og afslappet, og man får
i det hele taget en fornemmelse af
international kollegialitet. Til hvert
bord bliver man præsenteret for tre
til seks kliniske problemstillinger.
Man bliver hurtigt sporet ind på
diagnostiske overvejelser og behandlingsmuligheder.
Tiden går hurtigt, og vi kan efter
en times ”oftalmologisk tour de
force” ånde lettet op.
Og så er det slut med vand! Kort
tid efter samles vi på Bar Panoramique på 33. etage med enestående
udsigt over byernes by. Alle er lettede, og stemningen er helt i top.
Senere på aftenen tager vi til den
store fælles EBO-fest med tre-retters
menu, fedt band og fri bar.
Alvoren indtræder næste dag kl.
12.30, hvor navnene på de beståede
eksaminander slås op på grædemuren. Jubelscener blandes med
nedslåede blikke – langt de fleste
består (88 % i år) heriblandt alle 6
danskere. Senere på eftermiddagen

rundes der af med ceremoni og højtidelig overrækkelse af
diplomer.
Tips og anbefalinger
Tlimeldingsblanket til EBO eksamen og ledsagende vejledning findes via European Board of Opthalmology´s
hjemmeside, www.ebo-online.org. Her finder man blandt
andet også flere eksempler på spørgsmål fra den skriftlige
del af eksamen.
Vi valgte alle at læse efter American Academy of
Ophthalmology´s (AAO’s) “Basic and Clinical Science
Course”, som består af 13 bind på hver ca. 300 sider. Bøgerne er generelt velskrevne og up-to-date. AAO har også
en glimrende hjemmeside, www.aao.org, som blandt andet byder på relevante interaktive multiple choice spørgsmål. Vi fandt også, at hjemmesiden www.emedicine.
com supplerer godt med detaljerede og velstrukturerede
artikler inden for et utal af oftalmologiske emner.
I månederne op til eksamen mødtes vi jævnligt i læsegruppe og gennemgik multiple choice spørgsmål samt
hørte hinanden.
Vi anbefaler varmt, at man indlogerer sig på Hotel
Concorde la Fayette, www.concorde-lafayette.com, som
ligger i forlængelse af centeret, hvor eksamen afholdes.
Lufthavnsbussen går direkte dertil. Husk at booke værelse i god tid, da det franske oftalmologiske selskab
afholder deres årlige kongres samme tid og sted.
Afrunding
Set i bakspejlet har EBO-eksamen været en positiv
oplevelse. Det hele var velorganiseret, og de praktiske
omstændigheder vedrørende transport og overnatning
fungerede upåklageligt. Efter eksamen havde vi nogle dejlige dage i Paris, som unægteligt er en fantastisk by. Gennem forberedelserne har vi fået et større fagligt overblik,
men det skal dog ikke nægtes, at eksamenslæsningen
har været tidskrævende og har trukket mange veksler på
hjemmefronten.
Til slut en stor tak til DOS, som også i år har ydet en
væsentlig økonomisk støtte til deltagelse i EBO-eksamen.
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