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Ljuset är på väg tillbaka och det hjälper mot det mesta, även sträng kyla… Och lju-
set påminner oss om hur mycket vi uppskattar synen, vilket också påminner oss om 
hur viktigt det är med bra ögonsjukvård och kunniga ögonläkare.

Som vanligt vill vi uppmuntra alla medlemmar att se till att ha en plan för efterut-
bildning, som är väl dokumenterad och underskriven av både läkaren i fråga och 
verksamhetschefen, så att båda tar ansvar för att det blir av och blir bra. Som stöd, 
finns det t. ex. ”Meritportfolio” att ladda ner från vår hemsida. 

Planera gärna för att delta i årsmötet i Uppsala 24-26 augusti och bidra gärna med 
ett abstrakt. Vi vill särskilt peppa ST-läkarna att presentera sina ST-projekt på årsmö-
tet. Nytt för i år är att det blir ett pris för bästa poster och rapid-fire presentationer. 
Arbetet med att förstärka årsmötet och att stödja klubbarna fortsätter, men vi kom-
mer inte att tillsvidare flytta tidpunkten för årsmötet.

Vår hemsida har, som ni kanske redan har märkt, genomgått en ordentlig uppdate-
ring. På hemsidan får medlemmarna bland annat tillgång till värdefullt utbildnings-
material, information om möten och andra nyheter samt föreningens matrikel. För 
att nå hemsidans alla funktioner behöver du logga in med personligt användarnamn 
och lösenord (längst ut till höger, under ”medlemmar”). Du har fått ett email med 
dessa uppgifter i november och i samband med detta nummer av ett ögonblick så 
kommer en påminnelse. Du skriver själv vilka uppgifter du vill ha i matrikeln som 
akademisk titel, tjänstetitel och kontaktuppgifter. Gå in på http://swedeye.org/
logga-in/ redan idag!

Det är mycket glädjande att SPUR inspektioner har kommit i gång och att fortbild-
ningskurser fortsätter i god takt. Ett stort tack till alla som gör detta möjligt och ett 
stort tack också till alla som på olika sätt bidrar till föreningsarbetet, v.g. se listan på 
sidan 2.

Vi har försökt uppmärksamma frågan hur tillgången på ST-tjänster ska tillgodoses 
och fördelas över landet och med tanken på vårdval. Vi bjöd in SKL till en diskussion 
med utgångspunkt från den information vi får in årligen från Ögonläkarenkäten, 
som tydligt visar att de olika regionerna inte satsar lika på att utbilda fler specialis-
ter, trots behovet. Antalet ST-tjänster per invånarantal är t.ex. lägst i Stockholmsre-
gionen som sedan en tid har privata vårdgivare, däremot är ST-tjänster per offent-
ligt anställd ögonläkarspecialist genomsnittligt. När nu fler regioner och landsting 
inför vårdval är oron stor beträffande tillgång och regional fördelning av ST-tjänster. 
Tyvärr har SKL tackat nej till inbjudan och hänvisar till att de arbetar med frågan 
gällande dimensionering av ST ur ett övergripande perspektiv och att arbetet har 
påbörjats med en analys av nuläget. Ett märkligt svar när vi erbjöd just färska data 
om nuläget …
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Å andra sidan, om jag ska vara ärlig, så tror jag i alla 
fall inte vi kommer att ha för få läkare som vill bli 
ögonspecialister framöver. Jag kan till och med för-
utspå en ”peak” om ett par år… efter att jag såg hur 
tidigare ordförande Anders Behndig sjöng och rekom-
menderade specialiteten till de läkarstuderande som 
tog examen här i Umeå nu i januari… helt underbart 
spex och den perfekta reklamen för specialiteten!

Njut av dagarna som blir längre och längre och fort-
sätt att göra ert bästa för alla patienter!

Fatima Pedrosa Domellöf

Fatima 
Pedrosa Domellöf
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ÖGONLÄKARFÖRENINGENS  
EFTERUTBILDNINGSKOM-
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Bertil Lindblom
Kristina Tornqvist
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Anders Behndig
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I LÄKARFÖRBUNDETS AN-
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Lista över externa uppdrag för Sveriges ögonläkarförening 2016
Ett hjärtligt tack till alla medlemmar som hjälper till på olika sätt med föreningsarbetet!
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KOMMANDE
ÅRSMÖTE

Årsmötet som även i år är tre dagar långt kommer att 
hållas på Uppsala Konsert & Kongress i centrala Upp-
sala, 24-26 augusti 2016.

Under dessa tre dagar kommer vi att kunna avnjuta ett 
fullspäckat vetenskapligt program.  Onsdagen den 24 
augusti är utbildningsdag för ST-läkare men även fort-
bildningsdag för färdiga specialister. 

I år är temat för ST-dagen brett och det som bjuds är 
“Biometri inför kataraktoperation”, “Tromboser” samt 
en del som är döpt till ”Varför ser inte lilla Emma”. 
Mycket spännande. 

På fortbildningsprogrammet finns 8 spännande kurser 
och dessa lämpar sig särskilt för specialister med annan 
subspecialitet än den givna kursens tema. 

De kurser som planeras är:
• Hereditära retinala sjukdomar – kliniska och 
 genetiska aspekter 

• Skelningskurs för ”icke strabologer”  
 
• Screening, behandling och uppföljning av ROP  

• Tårvägar  
 
• Synskärpemätning
 
• Makula för den ”ovane”

Samt två kurser som hålls av våra gästföreläsare
• ”Trauma” med gästföreläsare Tamara Fountain  
 tillsammans med Guy Shanks

• “An update on pathology and current treatment  
 options for diabetic retinopathy, mainly based on  
 clinical studies and treatment guidelines 
 (DRCR.net)” med gästföreläsare Tom Gardner

Nytt för i år är att hela fortbildningsdagen bokas som 
ett paket. Man måste dock vid registreringen välja vilka 
kurser man önska delta på.

På torsdagen inleds mötet med förra årets nykomling 
“Frukost med Experterna”. I år har vi reducerat antal 
bord något och gjort “större teman” för respektive 
bord. Tanken är att man får frukost på plats som man 
äter samtidigt som man diskuterar medtagna fall och 
funderingar. Glöm inte att ta med fall, där kommer att 
finnas en fantastisk kompetens att diskutera med. 

Under årsmötet kommer vi att få äran att få lyssna på 
två gästföreläsare, Tamara Fountain samt Tom Gardner. 
De kommer att ge sina respektive Keynote-föreläsning-
ar på torsdagen och fredagen. En närmare presenta-
tion kommer i nästa nummer av Ett Ögonblick.

Både på torsdagen och fredagen kommer det att fin-
nas sessioner för att presentera sina vetenskapliga ar-
beten. Det kommer även finnas en posterdel där man 
får möjlighet att lägga upp sin poster samt en video 
“rapid fire” presentation i årsmötesappen.  Nytt för i 
år är att årsmötet kommer att dela ut pris för bästa 
posterpresentationen.  Under mötet kommer flertalet 
av klubbarna träffas. På fredagen kommer ett avslutan-
de spännande symposium  att hållas som handlar om 
AMD-logistik från olika synvinklar.

Jag hoppas att få se så många som möjligt i Uppsala i 
augusti 2016. 

Välkomna till  Sveriges Ögonläkarförenings årsmöte 
2016!

STEN KJELLSTRÖM
Vetenskaplig sekreterare 

ÅRSMÖTET I UPPSALA       24 - 26 AUGUSTI 2016

Året har precis börjat men jag vill redan nu passa på att välkomna er till 
Sveriges Ögonläkarförenings årsmöte 2016 som hålls i samarbete med 
Ögonsjukvården vid Akademiska sjukhuset.

http://swedeye.org
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www.ogonarsmote2016.se

SVERIGES  
ÖGONLÄKARFÖRENINGS 
ÅRSMÖTE 24–26 augusti  
UPPSALA 2016
Varmt välkomna till socialt kryddat vetenskapligt årsmöte i Gullstrands hemstad.

Mötet hålles i Sveriges Ögonläkarförenings regi på Uppsala Konsert & Kongress (UKK).

LOKALA ORGANISATIONSKOMMITTÉN 

Manochehr Amani • Eva Larsson • Gerd Holmström • Per Söderberg • Eva Landgren • Ulrich Spandau

http://swedeye.org
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AKADEMISKT NYTT
Ny professor i Göteborg

Madeleine Zetterberg har 2015-10-26 
utnämnts till professor i oftalmologi med 
inriktning mot ögats främre segment.

Ny professor i Göteborg

Madeleine Zetterberg är född 1969 i Göteborg. 
Avlade läkarexamen därstädes 1995 och disputerade fyra 
år senare vid Göteborgs universitet med en avhandling 
med titeln ”Proteolysis in lens epithelium - Basic studies 
and possible implications for cataract formation”. AT- och 
ST-tjänstgöring i Göteborg samt forskningsstudier hos 
professor Allen Taylor vid Tufts University, Boston, USA. 
Docent i experimentell oftalmologi 2008 och i klinisk 
oftalmologi 2011. Specialist i ögonsjukdomar 2011.

Madeleine Zetterberg är skattmästare i Sveriges  
Ögonläkarförening sedan 2015.

Fru Karin Sandqvists stiftelse bildades 1984 genom en donation av fru Karin Schultz-
Sandqvist. Stiftelsen kommer under våren 2016 att utdela ett antal resestipendier till 
svenska ögonforskare och till svenska kliniskt verksamma ögonläkare för utrikes resor. 

Ansökningstiden för dessa utgår den 1 april 2016. Ansökningarna kommer att bedö-
mas av en styrelse som utgörs av ordförande professor Bo Philipson, professor Anders 
Kvanta samt advokat Marika Rindborg Holmgren. 

Anvisningar för sökande samt ansökningsblankett rekvireras från Britt-Marie Karlhe-
den via e-postadress: britt-marie.karlheden@stockholmsogonklinik.se

 

http://swedeye.org
mailto://britt-marie.karlheden@stockholmsogonklinik.se
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Disputationen ägde rum i aulan på S:t Eriks Ögon-
sjukhus och avhandlingen utgår från Karolinska 
Institutet. 

Arbetet handlar om långtidsuppföljning av ut-
veckling av efterstarr och glistenings hos patien-
ter som är opererade för gråstarr, samt om opera-
tionstekniker för gråstarr.

AKADEMISKT NYTT
Disputationer

”Cataract surgery – 
complications and 
techniques” 

FAKULTETSOPPONENT
Professor Madeleine Zetterberg, 
Göteborgs Universitet.

HUVUDHANDLEDARE
Maria Kugelberg,

BIHANDLEDARE
Alexander Fridberg.

Dr Anthony Chang disputerade 
11 december 2015 på avhandlingen: 

ANSLAG & STIPENDIER TILL 
ÖGONFORSKNING 

Ögonfonden stödjer vetenskaplig ögon- och 
synforskning i syfte att förebygga och behand-
la ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja 
kvarvarande synförmåga.

Ögonforskare med anknytning till svenska  
lärosäten och kliniker är välkomna att söka 
forskningsstipendier á 25 000 kr och/eller pro-
jektanslag i storleksordning 50 000-250 000 kr. 

Synskadades Riksförbund har år 2015 skänkt 
en miljon kronor till ögonforskning och där-
med kommer flera projekt att få stöd 2016.

ANSÖKAN
Ansökan (original + 3 kopior) skall vara inkom-
men senast den 1 mars 2016 till:

Ögonfonden
c/o Fatima Pedrosa Domellöf
Oftalmiatrik, Umeå universitet
901 85 Umeå

Blanketter kan du ladda hem här nedan
2016_Stipendium_v3.pdf (231,0 kB)
2016_Anslag_v3.pdf (251,7 kB)

http://swedeye.org
http://www.ogonfonden.se/media/cms_page_media/47/2016_Stipendium_v3.pdf
http://www.ogonfonden.se/media/cms_page_media/47/2016_Anslag_v3.pdf
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Nya Icare ic100 handhållen tonometer för alla inom ögonvård!

För mera information gå till
www.icaretonometer.com

Medilens Nordic AB 
Drottninggatan 14

252 21 Helsingborg
Tel 042 – 14 12 25

www.medilensnordic.com
info@medilensnordic.com

http://swedeye.org
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UTLYSNING - 
BÄSTA AVHANDLING

Alla svenska avhandlingar som gavs ut under 
2015 och som behandlar ögonforskning kan 
nomineras. 

Förutsättningen för nominering är att ett ex-
emplar av avhandlingen skickas till var och 
en av medlemmarna i granskningskommittén 
senast den 31 mars 2016, i pappersformat 
eller elektroniskt. Utdelningen av stipendiet 
kommer att ske i samband med SÖF:s årsmöte 
i augusti.

Vid jäv kommer ytterligare granskare att anlitas. 

Sten Kjellström

Granskningskommittén utgörs av de tre 
senaste SOE föreläsarna:

Professor Madeleine Zetterberg, 
Ögonmottagningen, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, 
431 80 Mölndal 
madeleine.zetterberg@gu.se 

Professor Malin Malmsjö, 
Ögonklinik B, 
Klinikgatan 18, 
Skånes Universitetssjukhus, 
221 85 Lund
malin.malmsjo@med.lu.se

Med Dr Gauti Jóhannesson, 
Ögonkliniken,
Norrlands Universitetssjukhus,
901 85 Umeå
gauti.johannesson@umu.se

UTLYSNING – BÄSTA AVHANDLING INOM ÖGONFORSKNING 2015

Sveriges Ögonläkarförening utlyser härmed ett stipendium om 10,000 SEK 
till ”Bästa avhandling inom ögonforskning 2015”. 

För vidare information och anmälan, se
www.medret.se

VÄLKOMNA TILL MEDICINSKA RETINAKLUBBENS 
VÅRMÖTE I ALVIK DEN
7 - 8 APRIL 2016

Tema Diabetes

http://swedeye.org
mailto:madeleine.zetterberg%40gu.se%20?subject=
mailto:malin.malmsjo%40med.lu.se?subject=
mailto:gauti.johannesson%40umu.se?subject=
http://www.medret.se
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Svenska Glaukomsällskapets årsmöte 
hålls i år 22-23 september, lunch-lunch, 
på Väven i Umeå.

För mer information se:
www.glaukomsällskapet.se
Anmälan senast 21/6. Varmt välkomna! 

Efterutbildningskurs i Neurooftalmologi
20 - 21 OKTOBER 2016

S:t Eriks ögonsjukhus i samarbete med Sveri-
ges Ögonläkarförening inbjuder till efterut-
bildningskurs

PLATS: Bergendal meeting, Sollentuna
MÅLGRUPP: Specialister

KURSENS INNEHÅLL: 
Handläggning av neurooftalmologiska till-

stånd hos vuxna; opticusneuropatier (inflam-
mation, kompression, ischemi, mm), papillö-
dem, ptos, anisocori, ögonrörelsestörningar 
och diplopi. 

Mer information om kursen finns på 
www.swedeye.org/utbildning

http://swedeye.org
http://glaukomsällskapet.se
http://www.swedeye.org/utbildning
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Förskrivning/recept med 
viktig information 
Läkare utfärdar väldigt sällan förskrivning/recept på 
synkorrektion som patienten kommer med till opti-
ker. Men i de fall det förekommer vill vi framföra en 
önskan att de också är kompletterade med värden 
för visus utan och med korrektion. 

Det underlättar vid efterföljande synkontroller. Vid 
oväntade förändringar av synförmågan är denna 
ursprungliga informationen viktig som jämförelse. 
Därmed kan optiker lättare avgöra vad som bör re-
mitteras eller inte till läkare. Det motverkar att inte 
onödiga remisser skickas, som tar upp tid för de 
som verkligen behöver träffa läkare. 

Från optikerhåll ber vi om förståelse för detta. 

Paul Folkesson 
Ordförande Optikerförbundet 

FÖRFRÅGAN ANGÅENDE 
LEBERS OPTICUSNEUROPATI

• Har du patienter med diagnosen  
 Lebers hereditära opticusneuropati  
 (LHON)?

• Har du erfarenhet av att behandla  
 dessa patienter med Idebenone /  
 coenzym Q10 / annat?

Om ditt svar är ja på någon av dessa 
frågor, vänligen ta i så fall kontakt 
med: 

Fatima Pedrosa Domellöf
Ögonkliniken, NUS
901 85 Umeå
fatima.pedrosa-domellof@umu.se

•   Blockerar VEGF-A, VEGF-B och PlGF3 med högre affinitet 
än de naturliga receptorerna1

•   Motsvarande 1 rad förbättrad synskärpa efter första injektionen1-2

•   Upp till 1/3 av patienterna uppnådde förbättrad synskärpa 
motsvarande 3 rader, efter 52 veckor1-2

•   ≥2-stegs förbättring i Diabetic Retinopathy Severity Scale (DRSS) 
för nästan 30% av patienterna1

Eylea (aflibercept), 40 mg/ml injektionsvätska, lösning, är ett 
oftalmologiskt- /antineovaskulariseringspreparat. Rx, EF, S01LA05. 
Indikationer: neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration 
(AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal 
venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion), 
nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME) och nedsatt 
syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV). 
Dosering: Eylea är endast avsett för intravitreal injektion. Eylea får 
bara administreras av en kvalificerad läkare med erfarenhet av 
administrering av intravitreala injektioner. Den rekommenderade 
dosen Eylea är 2 mg aflibercept, motsvarande 50 mikroliter. Kontra
indikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen aflibercept 
eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller perio-
kulär infektion. Aktiv allvarlig intraokulär inflammation. Varningar 
och försiktighet: Intravitreala injektioner, inklusive injektioner med 
Eylea, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, 
regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen trau-
matisk katarakt. Korrekta aseptiska injektionstekniker måste alltid 
användas vid administrering av Eylea. Dessutom ska patienterna 
övervakas veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behand-
ling om en infektion uppstår. Patienter ska instrueras att omedelbart 
rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av 
ovanstående händelser. Ökat intraokulärt tryck har setts inom 60 
minuter efter en intravitreal injektion, t.ex. med Eylea. Särskild för-
siktighet krävs hos patienter med dåligt kontrollerat glaukom 
(injicera inte Eylea när det intraokulära trycket är ≥ 30 mmHg). 
Patienter bör instrueras att rapportera alla tecken eller symtom som 
tyder på intraokulär inflammation, t.ex. ögonsmärta, fotofobi eller 
rodnad i ögat som kan vara kliniska tecken på överkänslighet. 
Graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preven-
tivmetod under behandling och under minst 3 månader efter den 
sista intravitreala injektionen av aflibercept. Det finns inga data 
från användningen av aflibercept hos gravida kvinnor. Eylea rekom-
menderas inte under amning. Effekter på förmågan att framföra 
fordon och använda maskiner: Patienterna ska inte köra bil eller 
använda maskiner förrän synen är tillfredsställande återställd, 
efter injektionen. För fullständig information om varningar och 
försiktighet var god se www.fass.se. Förpackningar och förmån: 
100 mikro liter lösning i en injektionsflaska (typ I glas). Förpacknings-
storlek: 1st. EF. Datum för senaste översyn av produktresumén, 
28 oktober 2015. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på 
fass.se. Bayer AB, Box 606, 169 26 SOLNA, Telefon 08-580 223 00, 
www.bayerpharma.se  Detta läkemedel är föremål för utökad över-
vakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. L.SE.MKT.11.2015.1887
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EYLEA®  vid behandling av DME1

Referenser:  1. SPC.  2. Korobelnik JF, et al. Ophthalmology 2014;121:2247-2254.  3. Stewart MY. Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2013: 6(2), 103-113. 

Genomsnittlig förändring BCVA, till vecka 522 +10.7
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VISTA; EYLEA 2 mg varannan månad* n=151
VIVID; EYLEA 2 mg varannan månad* n=135
Laserbehandling vid behov, behandlingsintervallet fick ej understiga var 12 vecka; VIVID n=132, VISTA n=154

* Efter 5 inledande månatliga injektioner

 Figur modifierad av Bayer

http://swedeye.org
mailto:fatima.pedrosa-domellof%40umu.se?subject=F%C3%B6rfr%C3%A5gan%20ang%C3%A5ende%20Lebers%20Opticusneuropati
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Här till höger finner du schema för vårens och höstens 
ST-kurser 2016. Samtliga går att finna i Lipus kurskata-
log. För anmälan hänvisar vi till Lipus kurskatalog:
www.lipus.se 

Vi vill gärna inbjuda och påminna om att abstrakts från
ditt vetenskapliga arbete och titeln på ditt utvecklings-
arbete gärna kan skickas till Catharina Kuylenstierna: 
catharina.kuylenstierna@sankterik.se för publicering 
på SÖFs hemsida. Ett uppskattat inslag!

Bästa hälsningar 

Charlotta All-Ericsson
Kursansvarig, SÖF

ST-ÄRENDE
2016

INFORMATION TILL 
ST-LÄKARE

Bästa/e kollega!

SCHEMA FÖR 
VÅRENS KURSER 2016

Retinas sjukdomar 7 - 11 mars

Glaukom 12 - 15 april

Neurooftalmologi 9 - 12 maj

SCHEMA FÖR 
HÖSTENS KURSER 2016

Uveas sjukdomar 26 - 29 sep

Barnoftalmologi och skelning 3 - 6 okt

Diabetes 24 - 27 okt 

Ögononkologi, rekonstruktiv 14 - 18 nov 
ögonplastikkirurgi och 
orbitas sjukdomar  

Linsen och refraktiv kirurgi 21 - 23 nov

http://swedeye.org
http://www.lipus.se
mailto:catharina.kuylenstierna%40sankterik.se?subject=
http://www.nok2016.com
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Första dagen genomförs en skrivning som täcker hela 
området och vars nivå omfattas av målbeskrivningen. 
Skrivningen består av ett stort antal kortfrågor och 
skrivningstiden är 6 timmar med lunchuppehåll. Andra 
dagen hålls ett muntligt förhör som prövar förmågan 
att självständigt behandla kliniska problem och situa-
tioner inom området. Inga verkliga patienter förekom-
mer. Två censorer tenterar två deltagare samtidigt un-
der ca två timmar.

För godkänd examen fordras att både skriftlig och 
muntlig tentamen godkänns. För godkänt skriftligt 
prov krävs minst 2/3 av maximalpoäng. Rättning av 
skrivningen utförs av examinationskommittén och sker 
anonymt. Efter muntlig examen avger censorerna ett 
omdöme: Godkänd, Med tvekan godkänd eller Under-
känd. Det sammanlagda omdömet avgör resultatet.

Diplom över avlagd examen kommer att överlämnas i 
samband med ögonläkarföreningens årsmöte.

Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist  
eller vara i slutet av sin specialistutbildning. För den 
som ej är färdig specialist skall intyg från chöl/verksam-
hetschef angående praktisk tjänstgöring sändas in. Vi 
kommer att skicka ut ett särskilt formulär för detta när 
vi fått anmälan.

ANMÄLAN
Preliminär anmälan emotses före den 23/6 2016 och 
definitiv anmälan senast den 15/8 2016 till Kristina 
Tornqvist. Upplysningar om examinationen lämnas av 
examinationskommittén:

Kristina Tornqvist, Ögonkliniken, 
Skånes Universitetssjukhus Lund, 221 85 Lund.
Tel 042-406 25 77. 
kristina.tornqvist@skane.se

Björn Johansson, Ögonkliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping, 
581 85 Linköping

SPECIALISTEXAMEN
2016

SPECIALISTEXAMINATIONER    7- 8 NOVEMBER 2016

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar hålls måndagen den 7 och tisdagen den 8 
november 2016. Plats meddelas senare.

GRATULATIONER 
TILL AVLAGD SVENSK 
SPECIALISTEXAMEN!

Johan Ursberg, Helsingborg

Tobias Dahlgren, Uddevalla

Blanka Gogelová, Uddevalla

Anna Wiktorin, Sankt Erik

Peggy Piltan, Uppsala

Margareta Sköld, Kristianstad

Sara Pålsson, Mölndal

2015 ÅRS SPECIALISTEXAMEN 
I ÖGONSJUKDOMAR ÄGDE RUM 
I LUND 
19-20 OKTOBER

http://swedeye.org
mailto:kristina.tornqvist%40skane.se?subject=anm%C3%A4lan%20specialistexaminationer%202016
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Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, 
har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i 
Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Stiftelsen KMA har för avsikt att under år 2016 dela ut 2 miljoner kronor 
för medicinsk forskning. Medlen utgår i form av forskningsanslag till 
projekt, som håller hög vetenskaplig klass och bedöms vara till gagn för 
synforskningen i landet. 

Från och med år 2013 får även professorer söka anslag.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 maj 2016. 

Ansökningsblankett för forskningsanslag kan hämtas på hemsidan 
www.stiftelsenkma.com.

Ansökningarna granskas av en expertgrupp och beslut om anslag 
meddelas under hösten 2016.

Ansökan skickas till: 
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
Arbetsnämnd för synskadade

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Arbetsnämnd för synskadade, KMA, delar ut  
2 miljoner kronor år 2016

http://swedeye.org
http://www.stiftelsenkma.com


www.swedeye.orgTill start 14

MultiBit syntest är utvecklat för att upptäcka små förändringar i synfunktion. 
Patienterna kan göra testet hemma och synförändringar avslöjas bättre med 
MultiBit än ETDRS test1. Vi kommer gärna till er och berättar mer om MultiBit. 

LÅT PATIENTERNA TESTA SYNEN SJÄLVA

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

1.   Winther C and Frisén L, J Ophthalmol. 2015;2015:285463
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KONGRESS-
FÖRTECKNING

NOK 2016
Jun 8 - 12   2016
Århus, Danmark
www.nok2016.com

16th ESASO Retina Academy 2016
Jun 23 - 25   2016
Estoril, Portugal
www.esaso.org

2nd European Meeting of Young 
Ophthalmologists
Jun 24 - 25   2016
Oviedo, Spanien
www.oviedoemyo.com

Sveriges ögonläkarförenings  
Årsmöte 2016
Aug 24 - 26   2016
Uppsala
www.akkonferens.slu.se/sof2016

Framtidens specialistläkare
Sept 7 - 9   2016
Malmö
www.framtidenslakare.se

ESCRS (Congress of the European 
Society of Cataract and Refractive 
Surgeons)
Sept 10 - 14   2016
Köpenhamn, Danmark
www.escrs.org/Copenhagen2016

Svenska Glaukomsällskapets  
årsmöte
Sept 22 - 23   2016
Umeå
www.glaukomsällskapet.se

ISER (International Society for  
Eye research)
Sept 25 - 29   2016
Tokyo, Japan
www.iser.org

EPOS Annual Meeting 2016
Sept 23 - 25  2016
Zürich, Schweiz
www.epos-focus.org

Ophthalmic Imaging:  
from Theory to Current Practice
Sept 30   2016
Paris, Frankrike
www.soevision.org/events

EVER 2016
Okt 5 - 8   2016
Nice, Frankrike
www.ever.be

Medicinska retinaklubbens  
höstmöte
Okt 6 - 7   2016
www.medret.se

EUPO 2016
Okt 7 - 8   2016
Nice, Frankrike
www.ever.be

AAO 2016
Okt 15 - 18   2016
Info: Chicago, USA
www.aao.org

KONGRESSFÖRTECKNING Saknas event eller möte? Maila till web@swedeye.org.
An event missing? Please contact us.

SOMMAR & HÖST 2016

20th ESCRS Winter Meeting
Feb 26 - 28  2016
Aten, Grekland 
www.escrs.org/athens2016/

Medicinska Retinaklubbens 
vårmöte
Apr 07 - 08   2016
Stockholm
www.medret.se

2nd ESASO Anterior Segment 
Academy
Apr 28 - 30   2016
Milano, Italien
www.esaso.org

ARVO 2016
Seattle, Washington, USA
May 01 - 05   2016
www.arvo.org

VINTER & VÅR 2016

http://swedeye.org
http://www.nok2016.com
http://www.esaso.org
http://www.oviedoemyo.com
https://akkonferens.slu.se/sof2016/
http://www.framtidenslakare.se
http://www.escrs.org/Copenhagen2016
http://www.glaukomsällskapet.se
http://www.iser.org
http://www.epos-focus.org
http://www.soevision.org/events
http://www.ever.be
http://www.medret.se
http://www.ever.be
http://www.aao.org
mailto://
http://www.escrs.org/athens2016/
http://www.medret.se
http://www.esaso.org
http://www.arvo.org
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FÖRENINGSINFORMATION

MEDLEMSINFO
Adressförändring måste 
anmälas till:
Medlemsregistret
Sveriges Läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm
medlem@slf.se

Pensionärer som önskar erhålla föreningens medlems-
utskick, meddela läkarförbundet er mailadress på 
adress enligt ovan.

ANNONSERING & PRISER
Annonsering i Ett Ögonblick är välkommet.
För 2016 gäller följande priser:
Helsida 14.000:-
Halvsida  8.000:-
Kvartssida 4.500:-

Kostnad för udda format och radannonser kan disku-
teras med skattmästaren. Annonsering för kurser och 
möten som arrangeras eller förmedlas av medlem-
marna debiteras inte.  / Madeleine Zetterberg, 
Skattmästare

DEADLINE MATERIAL TILL NÄSTA NUMMER
Material till nästa nummer av Ett Ögonblick måste 
vara tidningens redaktör Catharina Kuylenstierna till-
handa senast 24 maj 2016. Sänd materialet i form av 
Microsoft Word-fil via e-post till:
catharina.kuylenstierna@sankterik.se

ANSVARIG UTGIVARE
Fatima Pedrosa Domellöf, ordförande
fatima.pedrosa-domellof@ophthal.umu.se

MEDHJÄLPARE
Ett stort tack från redaktionen till Peder Jahnberg för 
all hjälp med tidningen. 

PÅ HEMSIDAN
Läs ett äldre Ett Ögonblick genom att logga in på 
medlemssidan http://swedeye.org/logga-in.

ETT ÖGONBLICK
Information från Sveriges ögonläkarförening
mailas ut tre gånger årligen till alla medlemmar.

oavsett medlemskap i 
Läkarförbundet eller ej, 
då föreningen utnyttjar 
detta adressregister.

BLI MEDLEM I SVERIGES 
ÖGONLÄKARFÖRENING

Ansökan om medlemskap i Sveriges
Ögonläkarförening skickas till:
Eva Olofsson, 
Facklig sekreterare Ögonkliniken,
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

med skriftlig rekommendation från någon, som 
redan är medlem i föreningen. Ansökan kan även 
skannas och skickas med e-post till:  
eva.olofsson@ophthal.umu.se

Beslut om inval fattas vid styrelsemötena som årli-
gen äger rum i mars/april samt november/decem-
ber och vid årsmötet. Bekräftelse om medlemskap 
skickas efter varje styrelsemöte. Du kan ladda ner 
ansökan i PDF- format här.

Välkommen med Din ansökan!

STYRELSEN 2015-2016
Fatima Pedrosa Domellöf, ordförande
fatima.pedrosa-domellof@ophthal.umu.se

Maria Kugelberg, vice ordförande
maria.kugelberg@sankterik.se

Sten Kjellström, vetenskaplig sekreterare
sten.kjellstrom@med.lu.se

Eva Olofsson, facklig sekreterare
eva.olofsson@ophthal.umu.se

Charlotta All-Eriksson, ST-ansvarig 
charlotta.all-eriksson@sankterik.se

Beatrice Peebo, Utbildningsfrågor 
(Tjänstledig 2015-2016)
beatrice.peebo@liu.se

Ulf Dahlstrand, ST-representant
ulf.dahlstrand@skane.se

Karl-Johan Hellgren, ledamot (icke-universitetsklinik)

karl-johan.hellgren@liv.se

Madeleine Zetterberg, skattmästare
madeleine.zetterberg@gu.se

Sverker Hallin, ledamot privatläkare
sverker@hallin.se

http://swedeye.org
mailto:medlem%40slf.se?subject=Adressf%C3%B6r%C3%A4ndring%20medlem
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mailto:fatima.pedrosa-domellof%40ophthal.umu.se?subject=
http://swedeye.org/logga-in
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mailto:sten.kjellstrom%40med.lu.se?subject=
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mailto:charlotta.all-eriksson%40sankterik.se?subject=
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mailto:ulf.dahlstrand%40skane.se?subject=
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NY behandling vid Glaukom

SantenPharma AB · Solna Torg 3 · 171 45 Solna · Tel 08-444 75 60 · info@santenpharma.se · www.santen.se

Referenser: 1) Holló G et al. Adv Ther 2014;31:932-944. 2) SPC Taptiqom. 3) www.tlv.se.

Taptiqom ögondroppar (tafl uprost 15 µg/ml + timolol 5 mg/ml) S01ED51: Rx, F. Indikation: Sänkning av det intraokulära trycket hos 
vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension som inte svarar tillräckligt på topikal monoterapi med betablockerare 
eller prostaglandinanaloger och som kräver en kombinationsbehandling och kan ha nytta av ögondroppar utan konserveringsmedel. 
Varningar och försiktighet: Risk för ögonfranstillväxt, mörkfärgning av ögonlockshuden och ökad irispigmentering. Ingen eller 
begränsad erfarenhet av astma eller vid andra former av glaukom än öppenvinkelglaukom. Timolol kan ge systemiska biverkningar, 
vilket innebär att Taptiqom bör administreras med försiktighet till vissa patientgrupper. Graviditet och amning: Taptiqom får inte 
användas av kvinnor i fertil ålder, såvida inte adekvata preventivmetoder används. Förpackningar: Endosbehållare om 30 respektive 
90x0,3 ml. För pris och ytterligare information: se www.fass.se. Datum för översyn av SPC 141113.

Ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning3

NY behandling vid GlaukomNY behandling vid Glaukom

Referenser: 1) Holló G et al. Adv Ther 2014;31:932-944. 2) SPC Taptiqom. 3) www.tlv.se.Referenser: 1) Holló G et al. Adv Ther 2014;31:932-944. 2) SPC Taptiqom. 3) www.tlv.se.

Ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning

NY behandling vid Glaukom

Ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning3

KONSERVERINGSFRI KOMBINATION
I EN DROPPE

(ta� uprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)

•  God IOP reduktion1 och tolerans2 

•  En gång per dag

•  God behandlingsekonomi3
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