Neuro-oftalmologi
Kursdatum 2017-09-18 – 2017-09-22
Kursort Skåne
Sista ansökningsdag 2017-03-31

1. Målgrupp
1a. Nivå
Läkare under specialistutbildning/ST och andra med behov av neuro-oftalmologisk
utbildning.

1b. Specialitet
Ögonsjukdomar

2. Kort sammanfattning av kursen
Kursen i neuro-oftalmologi fyller en viktig funktion vid utbildningen av blivande
ögonläkare. Motsvarande utbildning kan vanligen inte erbjudas lokalt eller regionalt.
Kursen täcker helt kursmomentet under ST 2008 och ST 2015, av Socialstyrelsen
fastställda delmålen för ST-utbildningen inom ögonsjukdomar.
Kursen behandlar vanligt förekommande sjukdomar som varje ögonläkare bör kunna
handlägga. Kursen är även lämplig för blivande neurologer, neurokirurger och
neurofysiologer som vill fördjupa sig inom neuro-oftalmologi.

3. Kursmål
3a. Övergripande mål
Kursen lär ut diagnostik och handläggning av de vanligaste neuro-oftalmologiska
sjukdomstillstånden. Differentialdiagnostik gentemot orbitala och retinala sjukdomar

samt andra sjukdomar kommer att belysas. Speciell vikt läggs vid handläggning av
akuta tillstånd.

3b. Delmål
Ögonläkare: ST 2008 och ST 2015 alla delmål för neurooftalmologi

4. Program
4a. Schema
Schema skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

4b. Kurslitteratur
Neuro-Ophthalmology Illustrated 2nd Edition
av Valerie Biousse och Nancy J. Newman

5. Metodik
5a. Pedagogisk metod
Undervisningen sker huvudsakligen i föreläsningsform och i form av grupparbete.

5b. Kursmaterial
Föreläsningsmaterial och annat material kommer att finnas tillgängligt via kursens
web-sida.

5c. Förberedelser
Litteraturanvisningar skickas ut före kursen.

5d. Kunskapskontroll
I slutet av kursen.

6. Kursutvärdering
Utvärderingsformulär i slutet av kursen.

7. Praktisk information
7a. Antal deltagare
40

7b. Språk
Huvudsakligen svenska, men vissa föreläsningar på engelska

7c. Avgift
3000 kr ex. moms per dag

7d. Kringkostnader
Resa och logi betalas av kursdeltagarna själva

7e. Anmälningsförfarande
Anmälan sker via kursens web-sida. Ansökningsformuläret finns på följande länk
http://ansokan.neuro-oftalmologi.se .
Du kommer via e-post att få en bekräftelse på att din ansökan är mottagen inom ca
en vecka.

7f. Intyg
Ja. Erhålles efter genomgången kurs och godkänt slutprov

7g. Kontaktperson
Rafi Sheikh
E-post: rafi@neuro-oftalmologi.se
Tel: 073-623 47 07

8. Antagning
8a. Antagningsförfarande
Vid antagningen prioriteras den som har kortast tid kvar till uttag av
specialistkompetens.
Antagningsbesked skickas till din angivna e-postadress.
För att få söka en kurs ska du vid tidpunkten för ansökan antingen vara medlem i
Sveriges ögonläkarförening eller ha ansökt om medlemskap.

8b. Bekräftelse
Antagningsbesked skickas via e-post efter ansökningstidens slut och kursplatsen
bekräftas med betald kursavgift.

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

9. Kursansvariga
9a. Initiativtagare
Sveriges Ögonläkarförening

9b. Ansvarig för innehåll
Björn Hammar, Överläkare VE Ögonsjukvård, Skånes Universitetssjukhus
Rafi Sheikh, Specialistläkare, VE Ögonsjukvård, Skånes Universitetssjukhus

9c. Kursadministration
Rafi Sheikh
E-post: rafi@neuro-oftalmologi.se
Tel: 073-623 47 07

10. Finansiering
10a. Finansiering
Utbildningen finansieras via kursavgifter.

10b. Kringarrangemang
Utbildningen bedrivs i en kurslokal.

