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Årsmøtet i EBO fant sted 21. – 23. juni 2019 i Valencia, Spania.
Møtet ble ledet av Christina Grupcheva (president) og Rimvydas Asoklis
(generalsekretær.
EBO er formelt en arbeidsgruppe under UEMS, seksjon Oftalmologi. Formålet er å
styrke europeisk oftalmologi gjennom en harmonisering av oftalmologutdannelsen. I
tillegg til sitt styre (Executive Committee) har EBO 4 faste underkomiteer. Av disse
er Education Committee den praktisk viktigste, idet den arbeider for felles
spesialistkriterier innen oftalmologi. Komiteen arrangerer også den årlige EBOeksamenen i Paris hvert år i begynnelsen av mai. De tre øvrige underkomiteene er
CME (Continuous Medical Education) Committee, Residency Review Committee og
Residency Exchange Committee.
Education Committee:
Den tradisjonelle, årlige EBO eksamenen i Paris i mai vil neste år feire sitt 25-års
jubileum. Eksamenen har de siste årene hatt bortimot sitt maksimale deltakerantall
(700-750). Årsmøtet i 2018 ga derfor klarsignal til at man i tillegg også vil arrangere
en tilsvarende eksamen hver høst i Berlin. Fra og med 2020 blir det derfor mulig å
delta i EBO eksamen i Paris i mai eller i Berlin 7-8 september. EBOs nåværende bank
av MCQ-oppgaver er imidlertid for liten for et slikt opplegg, og må dermed utvides
kraftig.
I mai 2019 hadde EBO eksamenen 667 deltagere fra i alt 27 medlemsland. I
tillegg deltok 318 eksaminatorer fra 27 land i den muntlige delen av eksamenen.
Eksamensopplegget var som tidligere, dvs 260 skriftlige MCQ oppgaver, hvor rett
svar gir 1 poeng, mens feil svar gir -0,5 poeng. Gjennomsnittscore i årets MCQ var
149,5 poeng. Den muntlige eksamensdelen (Viva Voce) består av 4 ”stasjoner”, og
ved bestått gir hver av disse 15% av total oppnåelig poengscore, slik at totalt gir Viva
Voce 60% og MCQ 40% av maksimalt oppnåelig poengscore. Nytt av året var at 12
tilfeldig utvalgte eksaminatorer ble trukket ut til å delta i en pilotstudie vedrørende
bruk av forhåndsgodkjente VV spørsmål. Denne standardiserte VV formen fikk meget
god mottagelse, og vil trolig bli fremtidens mal for Viva Voce delen av EBOD. Som
vanlig var prosentandelen kandidater som bestod EBO eksamenen meget høy,
nemlig like under 90%. Bestått EBO eksamen samt godkjent spesialist i hjemlandet
gir rett til å bruke tittelen FEBO (Fellow of the EBO). Polen har nå vedtatt at bestått
EBO eksamen er likeverdig med bestått nasjonal eksamen, slik flere andre EU land
tidligere har vedtatt.

Med den kommende utvidelsen til to årlige EBO eksamener trenger man både
flere MCQ oppgaver og flere eksaminatører. Man anbefaler at nye eksaminatører
helst bør ha deltatt på EBOD som observatør. For å sikre best mulig gjennomføring av
den muntlige delen av EBOD er det også viktig at alle potensielle eksaminatører
oppgir sin subspesialitet. Det enkelte medlemslands representanter kan nominere
egnede eksaminatører. I tillegg til spesialistgodkjenning skal disse kunne
dokumentere solid undervisningserfaring, noe som vil utelukke mange
privatpraktiserende leger. Kandidater til eksaminatørstilling bes også om å bidra med

minst 3 MCQ oppgaver samt 5 clinical cases. Målsettingen med de nye kravene er å
øke profesjonaliseringen ved alle sider av EBOD, og derfor må både eksaminatører,
kandidater og eksamensoppgaver kvalitetssikres. Hvert lands EBO delegater
oppfordres fortsatt til å bidra med 3-5 MCQ oppgaver årlig. Delegatene skal også gå
god for hjemlandets kandidaters og eksaminatørers formelle kvalifikasjoner. Liste
over foreslåtte eksaminatører bør foreligge innen 20.desember 2019.
Blant Education Committees øvrige oppgaver har den viktigste de siste 2 år
vært å revidere EBOs anbefalte ”curriculum” (”pensum”) på de aktuelle
oftalmologiske områder. Her har Norge vært involvert i utarbeidelsen av kravlisten til
fremre øyeavsnitt (konjunktiva, kornea, katarakt og refraktiv kirurgi). Hele EBOs
”curriculum” er nå godkjent og finnes på EBOs hjemmeside.
Subspeciality examination:
Mens den generelle EBO eksamenen som dokumenteres med utdeling av diplomet
EBOD i mer enn ti år har vært meget vel etablert, finnes det ingen formell EBO
subspesialitetseksamen eller –godkjenning. De fleste medlemslandene har heller
ingen nasjonale retningslinjer for godkjenning som subspesialist. Derfor har EBO de
senere år samarbeidet med andre aktuelle subspesialitetsorganisasjoner , slik som
EGS, ESCRS, ESO, EPO, for å komme frem til en formalisert
subspesialitetsutdannelse og –godkjenning. Den første EBO assosierte
subspesialitetseksamenen ble arrangert i 2015, og er senere etterfulgt av eksamener i
Katarakt og refraksjonskirurgi og Pediatrisk oftalmologi og Strabisme. Søkerne må
kunne dokumentere tidligere teoretisk og praktisk erfaring for å få delta i eksamenene.
Kun et mindretall av søkerne har kommet med på de hittil arrangerte subspesialitets,
men likevel har andelen beståtte kandidater vært så lav som 45-70%. De kommende
år planlegges også slike eksamener innen Orbita og Okuloplastisk kirurgi ,
Nevrooftalmologi og Retina. Alle disse subspesialistetseksamenen vil bestå av både
MCQ og muntlig eksaminasjon / diskusjon.
Formell godkjenning av disse subspesialitetseksamenene vil trolig tidligst foreligge i
2020. Bestått eksamen i for eksempel Glaukom vil gi rett til tittelen FEBOS
(Glaucoma).
I likhet med tidligere år var også denne gang spesialistkandidatenes muligheter til å få
adekvat kirurgisk trening oppe til diskusjon. Dette gjelder ikke bare krav til eventuelle
operaasjonslister , altså kirurgisk mengdetrening, men i økende grad muligheten til å
simulatortrening og deltagelse i dry- og wetlabs. Spesielt simulatortrening er
etterspurt, og møtedeltagerne fikk presentert en større undersøkelse som viste en
meget klar reduksjon i operative komplikasjoner hos kandidater som hadde
gjennomgått trening med Eyesi simulator.
EACCME / CME:
For internasjonale møter bør man som tidligere søke EACCME om godkjenning
(aksepteres overalt). For nasjonale møter søker man Dnlf om CME godkjenning.
Deltagelse i EACCME gir EBO inntekter, men er også forbundet med betydelig
arbeid og korte tidsfrister.

Recidency Review Comittee:
Godkjenning som EBO utdannelsesinstitusjon gjelder i 5 år, og må deretter
resertifiseres. Nasjonal godkjenning som utdannelsesinstitusjon er ikke overførbar til
EBO godkjenning, selv om vurderingsprinsippene i betydelig grad er de samme. Som
første norske øyeavdeling søkte Ullevål i 2017 om slik godkjenning, og ble høsten
samme år godkjent. Fortsatt er det 5 medlemsland (herunder Sverige) som ikke har
EBO sertifiserte avdelinger, og slik godkjenning er heller ikke en forutsetning for å
kunne motta utdanningskandidater som er innvilget støtte fra Recidency Exchange
Comittee.
Recidency Exchange Comittee:
Antall søknader om stipend for slik utveksling har de seneste årene vært sterkt
varierende. Således kom det for året 2017 bare 10 søknader, mot tidligere rundt 40. I
2018 mottok man 117 søknader (23 ble innvilget), og i 2019 innkom det 33 søknader,
hvorav 19 ble innvilget. Tidligere ble dette kalt ”fellowships”, noe som medførte
mange misforståelser og sammenblanding med langt mer omfattende utdannelser for
eksempel i England og USA. Innvilget stipend ble foreslått benevnt ”observerships”,
men den offisielle betegnelsen blir EBO Educational Exchange Grants.

26.08.2019
Gunnar Høvding

