EN KURS FRÅN EXPO MEDICA

Temadag

Ögat & synen
hos barn
– en kursdag för BVC-personal
Stockholm 7 april 2022
Målgrupp: BVC-läkare, BVC-sköterskor och skolsköterskor

Inom BVC och i skolan görs olika typer av
ögonundersökningar hos barn vid olika
åldrar. Detta är en del av den screeningverksamhet som görs på alla barn för att i
tid kunna upptäcka och behandla olika
typer av synhotande tillstånd såsom
skelning och brytningfel.
Upptäcks inte detta i tid kan det ge bestående
synnedsättning som således kan finnas för all
framtid. Sjuksköterskorna på BVC och i skolan
har därför en nyckelroll när det gäller ett barns
syn för hela livet!
Syftet med kursen är att ge en förståelse för
varför det är så viktigt att hitta ögonåkommor i
rätt tid, och att förmedla kunskap, verktyg och
praktiska tips för att kunna göra en adekvat
ögonundersökning på alla barn.
Vi kommer under kursen att gå igenom hur
synen utvecklas hos barn, och vad som är
normalt synmässigt i olika åldrar. Att undersöka
ögon och att pröva syn på barn i olika åldrar är
Plats & datum: centrala Stockholm 7 april 2022.

ofta en utmaning. Vi kommer bl.a att förklara
och visa hur man upptäcker skelning, hur man
gör en tillförlitlig synprövning och vilka fallgropar
och felkällor som finns.
Vi kommer även att belysa andra ögonsjukdomar och skador som kan drabba barn såsom grå
starr, tårkanalsförträngning, vaglar, samt ögoninflammationer av olika slag och ge riktlinjer för
vilka som kan behandlas inom primärvården och
vilka som skall remitteras till ögonläkare och när.
Under dagen kommer vi bland annat att gå
igenom:
• Synutveckling – normal syn i olika åldrar
• Skelning
• Hur gör vi en tillförlitlig synprövning
• Grå starr
• Tårkanalsförträngning
• Vaglar
• Olika ögoninflammationer
• När skall vi remittera till ögonläkare?
• Ögonskador
• Patientfall

Tid: 09.30–16.00
Pris: 3 100 kronor exkl moms.
Föreläsare: Ylva Friberg Riad, överläkare på ögon
kliniken i Skövde, där hon framför allt arbetar med
allmän oftalmologi och barnoftalmologi. Hon arbetar
även på neurooftalmologiska sektionen på S:t Eriks
ögonsjukhus i Stockholm. Hon har en bred klinisk
erfarenhet och undervisar regelbundet AT-läkare,
ST-läkare och distriktsläkare, och är även sedan
många år en uppskattad förläsare på Högskolan i
Skövde där hon undervisar blivande skolsköterskor
och distriktssköterskor.
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg.

Sagt av tidigare deltagare
”Mycket bra upplägg” Barnsjuksköterska
”Klart och tydligt budskap, bra kurs”
Avancerad specialistsjuksköterska
”Toppen, bra nivå” BVC-sköterska

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

Jag anmäler mig till: Ögat & synen hos barn
Centrala Stockholm 7 april 2022, 3 100 kronor exkl moms.
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Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes
personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar
själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så
påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.
se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reserverar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

