Inbjudan till konferens

Ögonsjukvård
2020
– För dig som allmänutbildad
sjuksköterska eller undersköterska
Diagnostisering och behandling av de
vanligaste ögonsjukdomarna

Datum

• Bedömning och hantering av akuta fall

3-4 november 2020

• Samtalsprocessen vid telefonrådgivning

Plats
Centrala Stockholm

• Torra ögon – symptom och behandlingsmetoder

Se teknologiskinstitut.se för mer info

• Grundsjukdomars påverkan på ögonen

Anmälan

• Grå starr och kirurgisk behandling vid
kataraktoperation

Urval av medverkande talare

www.teknologiskinstitut.se

Betyg 4
,5 av 5
förra åre
t

Torra ögon – symtom, handledning och framgångsrika behandlingsmetoder
Fredrik Källmark
Källmarkskliniken

Grå starr och kataraktoperationer
Marcelo Ayala
Skaraborgs sjukhus

Ögonkomplikationer vid diabetes – undersökningsmetoder och behandlingsstrategier
Niklas Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro

…och många fler

Program
Tisdag 3 november 2020
9:00 Registrering med kaffe och smörgås

14:20 – 15:10

9:30 Konferensen inleds

Synfältsundersökning – lär dig att förstå och
tolka synfält

9:35 – 11:00

•

Så ska du göra för att få mer tillförlitliga resultat

•

Vad är en avvikelse och varför uppstår den?

•

Praktiska tips på hur du tolkar testerna

•

Olika sjukdomsfall som kan upptäckas vid
synfältsundersökning

Samtalsprocessen och bemötande vid
telefonrådgivning
•

Samtalsprocessens fem faser

•

Samtalsmetodik och struktur i samtalet – så gör du saker i
rätt ordning i samtalet

•

Vanliga fallgropar och svårigheter i samtalet

Fredrik Källmark, med. dr och verksamhetschef,
Källmarkskliniken

•

Ett telefonsamtal kontra ett personligt möte – vad är viktigt
att tänka på?

15:10 Eftermiddagskaffe

•

Hur bemöter du en patient som ställt sin egen diagnos?

15:40 – 16:40

•

Konflikthantering – hur sätter du gränser i samtalet?

Torra ögon – symtom, handledning och
framgångsrika behandlingsmetoder

Charlotte Ahlström, leg. sjuksköterska, kvalitets- och
utbildningsansvarig, 1177 Vårdguiden, Region Uppsala

•

Vilka är typiska tecken för torra ögon?

11:10 – 12:10

•

Att diagnostisera torra ögon – hur går du tillväga?

Bedömning, hantering och behandling av akuta
ögonfall

•

Så hjälper du patienter med torra ögon på bästa sätt

•

Ta del av olika behandlingsmetoder

•

Lär dig att bedöma vilka fall som ska in akut och vilka som
kan vänta

Fredrik Källmark, med. dr. och verksamhetschef,
Källmarkskliniken

•

Exempel på hur du ska hantera de vanligaste akuta fallen

•

Öka dina kunskaper om spolning av frätande ämnen

•

Vad kan patienten själv göra hemma?

16:50 Konferensens första dag avslutas

Lena Ivert, medicinsk retinaspecialist, Akademiska sjukhuset
Ögonkliniken

12.10 Lunch
13:10 – 14:10

Tolka och bedöma tester vid OCT – undersökning
•

Vilka patienter ska undersökas med OCT?

•

Vad ska du tänka på när du granskar OCT-bilder?

•

Ta del av exempel på avvikelser vid en OCT-undersökning

•

Lär dig att tyda sjukdomar vid en OCT-undersökning

•

Praktiska övningar – bedöm, tolka och förstå vad du ser på
bilderna

Lena Ivert, medicinsk retinaspecialist, Akademiska sjukhuset
Ögonkliniken

www.teknologiskinstitut.se

Onsdag 4 november 2020
8:30 – 09:30

13:10 – 14:10

Systemsjukdomars påverkan på ögonen

Detta bör du veta om glaukom

•

Så påverkar reumatiska, inflammatoriska, och autoimmuna
sjukdomar ögonen

•

Vilka olika typer av glaukom finns det och vilka är
symptomen?

•

Vilka ögonsymptom får patienter med dessa sjukdomar?

•

•

Vad ska du tänka på vid behandling av patienter som har en
grundsjukdom som påverkar ögonen?

Vanliga biverkningar av medicineringen och hur du
motiverar patienten att fortsätta med behandlingen

•

Vilka undersöknings- och behandlingsmetoder finns det
samt hur ofta behöver dessa patienter uppföljning?

Leif Tallstedt, ögonläkare och docent, Ögonkliniken Vision
Sollentuna

Marcelo Ayala, överläkare, Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus

09:30 Förmiddagskaffe

14:10 Eftermiddagskaffe

10:00 – 11:00

14:40 – 15:40

Ögonkomplikationer vid diabetes – under
sökningsmetoder och behandlingsstrategier

Grå starr och kataraktoperationer
•

Vad beror grå starr på?

•

Hur påverkar diabetes ögonen?

•

Vilka är symptomen?

•

Vilka undersökningsmetoder används för att upptäcka
diabetesförändringar?

•

•

Ögonbottensbedömning – vad är det du ser och hur vet du
när du ska agera?

Hur ser den kirurgiska behandlingen ut och vad är viktigt
att tänka på vid förberedelse, under operation och vid
uppföljning?

•

Vilken behandling får dessa patienter efteråt?

•

Vilka behandlingsmetoder används vid diabetesretionopati
och makulaödem?

Marcelo Ayala, överläkare, Ögonkliniken Skaraborgs sjukhus

•

Före- och efterbilder på patientfall

15:40 Konferensen avslutas

Niklas Karlsson, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
Ögonkliniken

11:10 – 12:10

Fördjupa dina kunskaper inom våt AMD –
symtom och behandlingsmetoder
•

Lär dig att känna igen symptomen

•

Vilka undersökningsmetoder finns det för att upptäcka våt
AMD?

•

Vilka behandlingsmetoder är mest effektiva?

•

IVT-terapi vid våt-AMD – hur utförs injektionerna och vilken
effekt har det?

Niklas Karlsson, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
Ögonkliniken

12:10 Lunch

www.teknologiskinstitut.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg
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Centrala Stockholm
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Anmälan
För tredje året i rad har vi skräddarsytt en konferens
för dig som är sjuksköterska eller undersköterska
utan vidareutbildning inom ögonsjukvård. På denna
populära utbildning får du fördjupa dina kunskaper
inom bland annat bedömning och behandling av de
vanligaste ögonsjukdomarna, såsom glaukom, våt AMD
och diabetesretinopati. Allt under ledning av kunniga
ögonspecialister. Du får även fördjupa dina kunskaper
i vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva mot
torra ögon, hur du bedömer akuta ögonfall och inom
samtalsmetodik vid telefonrådgivning.
Missa inte att anmäla dig och dina kollegor till dessa
kompetensstärkande dagar där du får svaren du
behöver för att förbättra ditt dagliga arbete och
samarbete med läkare.
Varmt välkommen!

www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
Anja Ostojic
aost@teknologiskinstitut.se
076-527 55 25

För den som önskar
kommer det finnas
möjlighet att delta på
konferensen digitalt.

Anja Ostojic
Projektledare

Teknologisk Institut AB

Teknologisk Institut

Konferens

Information
T.o.m. 4 sep

T.o.m. 2 okt

Fr.o.m. 3 okt

6 550 kr

7 350 kr

8 350 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con430900-002

Pris

#TeknologiskInstitutAB

