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Frem til i år har Norges ambisiøse øyeleger vært nødt til
å dra til det store utland for å kunne trene på praktiske
ferdigheter innen traumatologi. Høsten 2016 ble det første
offisielle traumekurset arrangert i Stavangers universitetssjukehus' egen våtlab.
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urset skal arrangeres to ganger
årlig, med kun seks plasser hver
gang. Kurset er godkjent som del
av spesialistutdannelsen i oftalmologi i
Norge. Hver deltaker har en fast arbeidsstasjon med operasjonsmikroskop.
Kurset består av to intensive dager, der
mesteparten av tiden tilbringes bak
operasjonsmikroskopet. Det trenes
hovedsakelig på primær lukning, det vil
si sutur av kornea og sklera, men også
irissuturer. Med få antall deltakere er
det mulig å skreddersy kursinnholdet
til hver enkelt, etter nivå og interesse.
Den teoretiske undervisningen gis
av overleger fra øye-avdelingen ved
Stavanger universitetssjukehus samt
gjesteforelesere innen traumatologi.
Professor Sven Crafoord fra Örebro er
vår første gjesteforeleser ved vårens
kurs. Mange av avdelingens leger, både
ferske og mer erfarne, har vært engasjert
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Kursdeltakerne Anders Thomassen
(Førde Sjukehus) og Dag Holmquist
(Sankt Eriks Ögonsjukhus)

Undervisning ved
mikroskopet

i planleggingen av kurset. Det har vært
et motiverende prosjekt, som har ført til
en generell kompetanseheving for avdelingen innen traumatologi.
Selve våtlaboratoriet er for tiden lokalisert i lokalene til Vetrinærhøgskolen
i nabobyen Sandnes. Fra årsskiftet 2018
vil det flytte inn i de nye lokalene til
Sandnes Education and Research Centre
Hoyland (SEARCH). Dette er et ideelt
foretak som utspringer fra Universitetet
i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).
SEARCH bygger for tiden et forsknings- og undervisningssenter på 250
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kvm. Dette senteret blir liggende vegg i
vegg med dagens kurslokaler. Her vil det
være egne operasjonsstuer hvor våtlaben etter hvert får plass.
Fra et nærliggende, stort slakteri
har vi tilnærmet ubegrenset tilgang på
ferske griseøyne. I første omgang arrangeres kun traumekurs, men våre våtlab
fasiliteter har absolutt potensialt til
mer. Kurs i glaukom-, katarakt- og bakre
segmentkirurgi kan tilkomme over de
neste år.
Målgruppen for kurset er først og
fremst leger i slutten av sin spesialisering og spesialister i vakttjeneste. Kurset
er relativt kostbart sammenlignet med
de øvrige obligatoriske kursene for

norske leger i spesialisering. Dette på
grunn av at våtlaben ikke er sponset av
industrien. Vi håper avdelingsledere ser
nytteverdien av å sende sine ansatte til
kurset. Også for erfarne spesialister vil
det være nyttig, da det kan gå lang tid
mellom hver gang man må håndtere en
traumepasient som bakvakt. Kurset gir
kunnskapen og tryggheten man trenger.
Også kursdeltakere fra våre naboland er
velkomne til å delta.
Påmelding gjøres gjennom følgende
link: http://legeforeningen.no/
Community/kurskatalogen/?specialities
Categoryid=68 		
n

Kursinformasjon
Kursavgift: 9500 NOK
Maks antall deltakere: 6
Kursvarighet: 2 dager
Arrangeres maks 4 kurs i året.
Godkjent som 11 valgfrie kurstimer i spesialistutdannelsen for
øyesykdommer i Norge.
Påmelding på Den norske
legeforeningen sine nettsider
www.legeforeningen.no

