
Välkommen till SK-kursen i Uveas
sjukdomar v̊aren 2020!

Kursen är 3,5 dagar. Vi börjar redan p̊a morgonen första dagen kl 0830, för att avsluta
till lunch sista dagen. Det är l̊anga dagar, men alternativet är att vi slutar sent torsdag
em. För att frigöra mer tid för föreläsningar och falldiskussioner har vi även i år bytt ut
immunologiföreläsningen mot självstudier och instuderingsfr̊agor, se nedan.

När

Kursen börjar i vecka 11, m̊andag 9 mars kl 0830 och avslutas kl 1200 torsdag 12 mars.

Resa

Till Lund tar man sig direkt med t̊ag eller med flyg via Sturup med buss/taxi till Lund.
Det finns gott om bilparkering i parkeringshus p̊a lasarettsomr̊adet, se karta.

Hotell

Det finns gott om hotell att välja p̊a i centrala Lund i olika prisklasser.

Kurslokal

Föreläsningarna h̊alls i föreläsningssal F2 p̊a bottenplan i huvudbyggnaden Blocket p̊a
sjukhuset SUS Lund. Fr̊aga i receptionen inne i entrehallen efter väg, se karta figur 1.
Lokalen kan vara kall. Tag med en extra tröja.

Kursmiddag

Kursmiddagen h̊alls 1800 – 2200 tisdag 10/3. Bindande anmälan per epost senast
m̊andag 10 februari kl 1300 tillsammans med inlämmning av instuderingsfr̊agor. Vi g̊ar
ifr̊an föreläsningarna tillsammans.
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Figur 1: Lund med t̊agstation och lasarettet. Vid Entregatans slut vid det cirkelformade
vägslutet ligger huvuding̊angen till Blocket.

Inlämning av instuderingsfr̊agor

Med detta brev utdelas instuderingsfr̊agor i immunologi. Svaren skall ha inkommit senast
tv̊a veckor innan kursstart m̊andag 10 februari innan kl 1300 till ola.rauer@skane.se.
Tänk p̊a att det tar tid att göra instuderingsfr̊agorna.

Immunologidelen kan man f̊a sig till livs i dels AAO:s bokserie, dels i Nussenblatts,
eller fr̊an immunologiböcker under läkarutbildningen, se litteraturlista. En del har nytta
av youtube, t.ex. Khan academy.

Förberedelser inför kursen

Uveiter är ett stort omr̊ade det tar tid att lära sig. En lättläst introduktion om uveiter,
som dock ibland är lite pratig är Nussenblatts bok, se nedan. Smith + Noziks bok är
tunnare, mer koncentrerad och fullspäckade med fakta. Den är p̊a s̊a sätt mer sv̊arläst,
vilket nog vägs upp med att den är sv̊ar att f̊a tag i begagnad. AAO:s uveitdel är lite
ojämn, men täcker mycket.

Pepose bok är det stora referensverket och inneh̊aller n̊astan allt som är värt att veta
om uveiter och skall mer ses som n̊agot för den som verkligen vill dyka ner i uveiter.
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Figur 2: Centrala Lund med domkyrkan

Albert & Jakobiecs stora verk inneh̊aller m̊anga uveitkapitel, vilka är lika heltäckande
som Peposes och ibland till och med mer djuplodande (ofta av samme författare som
i Pepose bok). Det är troligt att ni p̊a kliniken har antingen Pepose, Nussenblatt eller
Albert & Jakobiecs verk i biblioteket. Zierhuts tjocka bok utkom 2016 och kan sägas
vara en uppdaterad men förkortad version av Pepose stora verk.

Det finns ytterligare uveitböcker av kända uveitdoktorer som Herbort och Guptas bok,
Foster, Pleyer, etc, att välja p̊a, se Littereraturlista nedan.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända instuderingsfr̊agor eller ominstuderingsfr̊agor, godkänd
tentamen eller omtentamen, samt 100% närvaro vid föreläsningar.

Med detta brev utdelas instuderingsfr̊agor i immunologi. Svaren skall ha inkommit se-
nast tv̊a veckor innan kursstart m̊andagen 10 februari innan kl 1300 till ola.rauer@skane.se.

Vid kursens slut delas en hemtentamen ut via epost. Den epostas till den eposta-
dress ni uppgav vid anmälan (dvs den adress ni nu f̊att detta epostmeddelande till).
Den skall inlämnas senast tv̊a veckor senare, fredagen 27 mars kl 1300, via epost till
ola.rauer@skane.se.
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Vid ej godkända instuderingsfr̊agor, s̊a f̊as nya ut i samband med tentamen. De skall
inlämnas samtidigt med tentamen senast kl 1300 fredagen 27 mars. Ytterligare omten-
tamen av instuderingsfr̊agor medges ej.

Vid ej godkänd tentamen utlämnas omtentamen senast kl 1300 via epost fredagen 17
april, vilken skall inlämnas senast torsdag 30 april kl 1300.

Kursintyg över godkänd kurs hemsänds till den adress ni uppgivit vid anmälan. Har
ni bytt adress sedan kursanmälan, vänligen meddela detta.

Väl mött i Danmarks tidigare moder- och huvudstad, Lund!

Ola Rauer
Kursansvarig
Ögonkliniken SUS, Lund
epost: ola.rauer@skane.se

Bilagor

Schema
Instuderingsfr̊agor

Littereraturlista

• Sen, H Nida Basic and Clinical Science Course, Section 09: Intraocular
Inflammation and Uveitis, American Academy of Ophthalmology, 2019–2020

• Nussenblatt R., Whitcup S.M., Uveitis: fundamentals and clinical practice, 3rd
edition, Mosby 2004 eller den nyaste 4th edition, Mosby 2010

• Smith R.E, Nozik R.M, Uveitis: A Clinical Approach to Diagnosis and
Management, 2nd edition, William and Wilkins, 1989

• Pepose J.S. , Holland G.N., Wilhelmus K.R. , Ocular infection and Immunity,
Mosby, 1996

• Zierhut M., Ohno S., et al, Intraocular Inflammation, 1st edition, Springer,
2016-2017

• Foster S., Vitale A., Diagnosis and Treatment of Uveitis, 2nd edition edition,
Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013

• Albert D.M., Jakobiec F.A., Miller J.W., Azar D.T.,Blodi B.A., Principles and
Practice of Ophthalmology, 1–3 edition, W.B. Saunders, 1993–2008

• Gupta A., Gupta V., Herbort C.P., Khairallah M., UVEITIS Text and Imaging,
1st edition, Jaypee Brothers Medical Publishing, 2009

• Pleyer U., Mondino B., Uveitis and Immunological Disorders, Springer, 2014
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