INV I TATI ON
Synoptik-Fondens Årsseminar
søndag d. 6. november 2016
Hvert år siden 1996 har Synoptik-Fonden uddelt sit hæderslegat på
100.000 kr. som en særlig anerkendelse til optometrister og oftalmologer, der har ydet en ekstraordinær indsats på det øjenfaglige område.
I år har fondens Bedømmelsesudvalg valgt et give legatet til gavn for
’Børneoftalmologien i Grønland’ – repræsenteret ved øjenlæge,
overlæge, dr.med. Hanne Jensen fra Kennedy Centret og øjenlæge,
overlæge, Ph.d. Hans Ulrik Møller fra Århus Universitetshospital.
Overrækkelsen markeres ved et fagligt seminar under temaet:

Øjenbetjeningen i Grønland

PROGRAM
TID & STED:
Søndag d. 6. november 2016 kl. 9.30-15.00
Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22,
2300 København S
NB! Gratis parkering i gaderne omk. koncertsalen, men visse steder kan der være
tidsbegrænsning.

TILMELDINGSFRIST: 21. OKTOBER
Send en mail med navn, adresse og
arbejdssted til fondens sekretær:
pnl@kromannreumert.com.
NB! Deltagerantallet er begrænset, og
Årsseminaret er fortrinsvis for optometrister
og øjenlæger.

9.00

Ankomst – kaffe, the og let morgenmad

9.30

Velkomst og introduktion til dagen v/ Synoptik-Fondens

		

bestyrelsesformand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen

9.40 Øjenlæger i Grønland i 100 år - fra hundeslæde til teleoftalmologi
		
v/ Øjenlæge, ph.d. overlæge, Nicolai Larsen, Øjenlægernes Hus, København
10.00 Grønlands Sundhedsvæsen, udfordringer og udvikling med særlig
		 henblik på den oftalmologiske betjening
		
v/ Cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Nuuk
10.30 Grønlands Synsregister.
		
v/ Øjenlæge, overlæge, dr.med. Hanne Jensen, Kennedy Centret
10.50 Kort pause
11.00 Optometri i Nuuk og på kysten
		
v/ Optometrist Lars Opstrup, Synoptik Nuuk
11.20 Øjenkonsulentrejser og moderne øjenkirurgi i Grønland
		
v/ Øjenlæge, dr.med. Knud Erik Sørensen, Isit Nakorsai APS, Nuuk
11.50 Teleoftalmologi og akut øjenkirurgisk service
		
v/ Øjenlæge, overlæge og teamleder, Louise Kim Hillerup Hansen,
		

Øjenklinikken, Rigshospitalet-Glostrup

12.10 Afrunding v/ Synoptik-Fondens bestyrelsesformand,
		

advokat Jørgen Kjergaard Madsen

12.20 Frokost
13.30 Motivation for tildelingen af årets Hæderslegat til øget indsats for
		
		
I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave
at være med til at sikre alle et så aktivt og godt syn som
muligt hele livet. Det gør vi ved at hjælpe viden på vej inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder – at viden bliver delt og anvendt til at skabe positive forandringer til gavn for borgere og samfund.

børneoftalmologien i Grønland
v/ Øjenlæge, professor, dr.med., dr.h.c. Jan Ulrik Prause

13.40 Børneoftalmologien i Grønland
		
v/ Øjenlæge, overlæge, ph.d. Hans Ulrik Møller, Øjenklinikken, AU
		

og øjenlæge, overlæge, dr.med. Hanne Jensen, Kennedy Centret

14.30 Afslutning med en let forfriskning

