Glaukom för ST-läkare i oftalmologi
Kursdatum 25 -28 April, 2017
Kursort Stockholms län
Sista ansökningsdag 09 Dec, 2016

1. Målgrupp
1a. Nivå
Läkare under specialistutbildning/ST

1b. Specialitet
Ögonsjukdomar

2. Kort sammanfattning av kursen
Glaukomsjukvården omfattar totalt ca. 25% av all ögonsjukvård i Sverige och behovet av nya
glaukomintresserade ögonläkare är stort med tanke på kommande pensionsavgångar. Nya
nationella riktlinjer publicerades i början av 2011 efter uppdrag från Sveriges
Ögonläkarförening. Tillämpning av dessa riktlinjer innebär en mer individualiserad
behandling av glaukompatienter och en effektivisering av glaukomvården.
Kursen avser delar av delmål c2, c9, c12,c13 i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd
om läkarnas specialiseringstjänstgöring, och målbeskrivningar för ögonsjukdomar: "Att kunna
handlägga olika typer av glaukom". Kursen täcker hela detta delmål.

3. Kursmål
3a. Övergripande mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna ha fått en övergripande uppfattning om
handläggning av glaukompatienter enligt delmål 9 i Socialstyrelsens Föreskrifter och fått
insikt om individualiserad glaukombehandling enligt de nationella riktlinjer som publicerades
2011.

Resultat för deltagaren
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna kunna förstå och tillämpa innehållet i de
nationella riktlinjerna genom att
1) känna till rekommendationer för omhändertagande av individer med okulär hypertension,

glaukomhereditet, glaukom
2) förstå betydelsen av progresshastighet för behandling och besöksfrekvens av
glaukompatienter
3) känna till olika behandlingsalternativ
4) förstå när ökad behandling krävs
5) inse när fortsatta kontroller kan slopas eller glesas ut
6) kritiskt reflektera över den egna glaukomverksamheten

Resultat för patient och samhället
Möjlighet för ST-läkaren att under viss handledning bedriva rutinmässig glaukomsjukvård
och därmed utgöra ett produktionsstöd för verksamheten, samt att med ny kunskap kunna
tillföra moderna idéer om rationell glaukomsjukvård.

3b. Delmål
För 2015 års målbeskrivning täcks del av delmål C2, C9, C12, C13

4. Program
4a. Schema
Tisdag den 25/4
10:30-11:00 Registrering
11:00-11:20 Introduktion (Enping Chen)
11:20-12:00 Patogenes, epidemiologi (Gauti Jóhannesson)
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Synfält - diagnos och progress (Dimitrios Bizios)
14:00-14:05 Bensträckare
14:05-14:35 Tryck och tryckmätning (Gauti Jóhannesson)
14:35-15:05 Kaffepaus
15:05-15:45 Gonioskopi (Enping Chen)
15:45-17:00 Grupparbete patientfall*

Kursmiddag kl 18:00

Onsdag den 26/4
08:40-08:50 Rapportering angående grupparbete patientfall från grupperna (gruppledare och
Enping Chen)
08:50-09:25 Riskfaktorer (Gauti Jóhannesson)

09:25-10:10 ”Vanliga” glaukom (Christina Lindén)
10:10-10:40 Kaffepaus
10:40-11:40 Trångvinkelglaukom (Enping Chen)
11:40-12:05 Uveitglaukom (Leif Tallstedt)
12:05-13:00 Lunch
13:00-14:10 Medicinsk behandling (Christina Lindén)
14:10-14:40 Paus
14:40-15:50 Papillbedömning och imaging (Bertil Lindblom)
15:50-16:30 Papill OCT (Gauti Jóhannesson)

Torsdag den 27/4
08:40-09:40 Laserbehandling (Enping Chen)
09:40-10:10 Kaffepaus
10:10-10:35 Pigmentglaukom (Christina Lindén)
10:35-11:00 Neovaskulära glaukom och traumatiska glaukom (Anders Bergström)
11:00-11:10 Bensträckare
11:10-12:00 Barn glaukom (Anna Lundvall)
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:10 Kirurgisk behandling (Anders Bergström)
14:10-14:30 Paus
14:30-15:30 Livskvalitet och körkortsfrågor (Bertil Lindblom)
15:30-17:00 Grupp arbete och förberedelse för fallpresentation*

Kursmiddag kl 18:00

Fredag den 28/4
08:00-08:10 Uppladdning av presentationer (gruppledare och Enping Chen)
08:10-11:50 Fallpresentation med fikapaus (Fall 1-x)
11:50-12:00 Sammanfattning (Enping Chen)
12:00 Lunch

*Grupparbete patientfall: Varje kursdeltagare ska slumpmässigt välja ett fall av
öppenvinkelglaukom med minst 3 års uppföljningstid på sin mottagning och göra en ppt
presentation före kursstarten. Kursen kommer att delas upp i tio grupper. Fallet ska
diskuteras och granskas inom gruppen enligt följande mall:
•

Individuella arbetet: Analys av ett slumpmässigt utvalt patientfall med minst 3 års
uppföljning.

•

Diagnos och kriterier för diagnosen?

•

Behandling: är den rimlig med tanke på patientens tillstånd?

•

Uppföljningsmetoder och resultat: visus? tryck? synfält? papillfoto? imaging?
Kontrollintervall. Motivering!

•

Skäl att justera behandlingen?

•

Förbättringsförslag med nuvarande resurser på din klinik?

•

Vad i handläggningen stämmer och vad stämmer inte med Riktlinjer för
Glaukomsjukvården (Sveriges Ögonläkarförening, 2010)

**Ett fall från varje grupp presenteras fredag den 28/4

4b. Kurslitteratur
Riktlinjer för glaukomsjukvården-Sveriges Ögonläkarförening 2011

5. Metodik
5a. Pedagogisk metod
Föreläsning, grupparbete, allmän diskussion

5b. Kursmaterial
Åhörarkopior

5c. Förberedelser
Kursdeltagare bör ha viss egen erfarenhet av glaukomsjukvård och vara bekanta med
innehållet i de nationella riktlinjerna (publicerade januari 2011)

5d. Kunskapskontroll
Redovisning av det individuella arbetet

6. Kursutvärdering
Ja, utvärderingsinstrument kommer att användas

7. Praktisk information
7a. Antal deltagare

50

7b. Språk
Svenska

7c. Avgift
8000kr/deltagare

7d. Kringkostnader
Resa och logi betalas av kursdeltagarna själva

7e. Anmälningsförfarande
Via Ögonläkarförenings hemsida

7f. Intyg
Socialstyrelsens särskilda kursintyg för ST läkare efter genomgången kurs

7g. Kontaktperson
Carina Spolnik
S:t Eriks ögonsjukhus, Polhemsgatan 50, 112 82 Stockholm
carina.spolnik@sll.se
08-6723018

8. Antagning
8a. Antagningsförfarande
Vid antagningen prioriteras den som har kortast tid kvar till uttag av specialistkompetens.

8b. Bekräftelse
Antagningen bekräftas den 3/2, 2017 via epost

8c. Krav för deltagande
Medlemskap i Sveriges Ögonläkarförening samt godkännande av verksamhetschef.

9. Kursansvariga
9a. Initiativtagare
Sveriges Ögonläkarförening

9b. Ansvarig för innehåll

Enping Chen, Överläkare, docent, sektionschef, Glaukomsektionen, S:t Eriks Ögonsjukhus

9c. Kursadministration
Enping Chen: kursansvarige
Carina Spolnik: kurssekreterare

10. Finansiering
10a. Finansiering
kursavgifter betalas av deltagarnas landsting

10b. Kringarrangemang
Inga kringarrangemang

