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Sommaren är här och de flesta av oss tycker allt blir lättare 
med lite sol och värme…

Förutom en välförtjänt semester har vi att se fram emot årsmötet i Uppsala 
24-26 augusti, med ett mycket lovande program. Vi kommer att ha två 
mycket välrenommerade gästföreläsare, dels professor Tamara Fountain 
(Chicago) som kommer att tala om blefaroplastiker och tillsammans med 
Guy Shanks även hålla en kurs i trauma; och dels professor Thomas Gardner 
(Ann Arbor, Michigan) som kommer att prata om diabetes påverkan på det 
komplexa samspelet mellan näthinnans nervvävnad och blodkärl. Förutom 
ett stort antal nyttiga och spännande kurser och föreläsningar så tror jag 
att symposiet ”AMD: aspekter på logistik för uppföljning och behandling” 
kommer att vara en mycket bra grund för fortsatta diskussioner om hur vi 
bäst kan hjälpa våra maculapatienter.
Hela årsmötets program finns på https://akkonferens.slu.se/sof2016/pro-
gram/

Styrelsen har haft internat och bl a diskuterades frågor kring fortbildning, 
ST-kurser och delmål. Läkarförbundets rekommendationer för allmänna 
kompetenser i ST inkluderar även palliativ vård i livets slutskede (delmål 
b5). Vi har fortsatt argumentera för att våra ST-läkare inte ska behöva ägna 
sig åt detta delmål, men det verkar tyvärr omöjligt att få undantag. Arbe-
tet med att utveckla ST-kurserna och utbildningsplattformen på hemsidan 
fortsätter. Linskursen kommer att vara först ut med kombinationen av strea-
made och live föreläsningar samt förkunskapsprov. Målet är att möjliggöra 
plats för flera ST-läkare och underlätta distributionen av undervisningsmate-
rial.
 
Det är mycket glädjande att våra kursgivare är så entusiastiska och klarar 
av att även ha fortbildningskurser och att våra färdiga specialister fortsät-
ter att uppdatera sina kunskaper i områden som de inte har som huvudin-
tresse. Efter glaukomkursen som gick i våras kommer nu neurooftalmologi-
kursen i slutet av oktober, så anmäl er gärna (http://swedeye.org/utbildning/
utbildningsinfo/). 

Vi bjöd in Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till styrelsemötet i 
våras och framförde vår oro över vårdvalet och dess inverkan på utbildning 
av specialister. Heidi berättade om SLFs arbete med frågan och vi hade en 
mycket givande diskussion. Båda SÖF och SLF delar uppfattningen att all 
offentligt finansierad vård ska dela på ansvaret att utbilda framtida specia-
lister. Vi alla inser att ett gediget arbete krävs för att detta ska vara möjligt 
och för att kvalitén på utbildningen ska garanteras.
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Jag önskar er alla en skön sommar, med tid för 
återhämtning och inspiration! 

Själv, längtar jag efter lata varma dagar i Algarve 
och en utflykt till El Prado för att se Hieronymos 
Bosch utställning.

Vi ses i Uppsala på årsmötet!

Fatima Pedrosa Domellöf 

Fatima 
Pedrosa Domellöf

•   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. 
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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
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KALLELSE
ÅRSMÖTE 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

FÖR ÅRSMÖTET:
Ärende

1  Mötets öppnande

2  Val av mötesordförande och sekreterare

3  Val av två justeringspersoner

4  Fastställande av dagordning

5  Frågan om mötets behöriga utlysande

6  Meddelande från styrelsen

7  Rapport från kassaförvaltningen

8  Revisionsberättelsen

9  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10  Årsavgift

11  Val av vissa styrelsemedlemmar

12  Val av fullmäktigemedlemmar  

 och suppleanter vid SLS 

13  Val av revisorer mm

14  Val av valberedning

15  Övriga ärenden

16  Mötets avslutande

Medlemmarna i Sveriges 
Ögonläkarförening kallas till ordinarie 
årsmöte på:

PLATS: 
Uppsala Konsert & Kongress,
Mötet äger rum i Sal B.  

TID: 
Torsdag 25 augusti 
kl. 16.15–17.00. 

Kallelse till Sveriges 
Ögonläkarförenings 
Årsmöte i Uppsala 
torsdag 25 augusti, 2016

Förslag till val av styrelsemedlemmar och funktionärer

Ordförande Maria Kugelberg  nyval 2016-2018 
Vice Ordförande  Sten Kjellström nyval 2016-2018 
Vetenskaplig sekreterare Eva Olofsson nyval 2016-2018 
Facklig sekreterare Stefan Löfgren nyval 2016-2018
ST-ansvarig Beatrice Peebo omval 2016-2018
ST-representant Cu Dinh Nguyen nyval 2016-2018

Revisor  Svante Böös  omval 2016-2017 
Revisor  Anders Kvanta omval 2016-2017 
Revisorssuppleant Göran Olivestedt omval 2016-2017
Klubbmästare  Elin Bohman omval 2016-2017
Klubbmästare Maria Wyon omval 2016-2017

Fullmäktigerepresentanter i SLS

Ordinarie representant Maria Kugelberg (nyval)
Suppleant Sten Kjellström (nyval)

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

Anmäl dig till låg avgift 
innan den 16 juni!

http://swedeye.org
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GÄSTFÖRELÄSARE 
ÅRSMÖTET 2016

är professor i oftalmologi och i molekylär 
och integrerad fysiologi vid Kellogg Eye 
Center, Ann Arbor, Michigan. 

är oculoplastik- och orbitakirurg vid Rush University 
Medical Center, Chicago, USA.

Thomas W Gardner 

Professor Tamara Fountain

Han fick sin medicinska utbildning vid Jefferson Medi-
cal College, Philadelphia, specialistutbildning i oftal-
mologi vid Northwestern Memorial Hospital, Chicago, 
och vitreo-retinala kirurgiska utbildning vid Bascom 
Palmer Institute, Miami. 

Thomas Gardner har intresserat sig speciellt för diabe-
tes såväl kliniskt som forskningsmässigt och är verk-
sam som vitreo-retinal kirurg vid Kellogg Eye Center. 
Hans kliniska engagemang beskrivs bäst med hans 
egna ord: “Prevention, treatment and clinical research 
of diabetic retinopathy” liksom syftet med hans forsk-
ning: “Our research is directed at understanding why 
diabetes damages the retina with the goal of helping 
persons with diabetes maintain their vision”. 

Thomas Gardners hypotes är att diabetes orsakar 
mätbar dysfunktion i det komplexa samspelet mellan 

näthinnans nervvävnad och blodkärl, den s.k. neuro-
vaskulära enheten. Han har visat att diabetes tidigt 
försämrar nervcellernas överlevnad via förändrad sig-
nalering av tillväxtfaktorer i kombination med inflam-
mation. Han har också demonstrerat att näthinnan har 
en aktiv insulinreceptor och ett insulinsignalerande 
system som båda är nödvändiga för att hålla neuronen 
vid liv. Hyperglykemi och diabetes leder till reducerad 
aktivitet i detta signalsystem vilket i sin tur orsakar 
neuronal apoptos medan insulintillförsel normaliserar 
aktiviteten och minskar apoptosen. I sin gästföreläs-
ning kommer han att berätta mer om hur diabetes 
påverkar näthinnans neurovaskulära enhet.  

/ Elisabet Agardh    

Hon är vice president i ASOPRS (amerikanska ögonplastiksällskapet) och 
även aktiv inom AAO. Professor Fountain är en mycket inspirerande före-
läsare, vi hade förmånen att bjuda in henne till SK-kursen i ögononkologi, 
rekonstruktiv ögonplastikkirurgi och orbita hösten 2010. Under mötet 
kommer hon i sin gästföreläsning tala om blefaroplastiker och tillsammans 
med Guy Shanks även hålla en kurs i trauma.  / Eva Dafgård Kopp

http://swedeye.org
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AKADEMISKT NYTT
Disputationer

”Aspects on Function in 
Age-Related Macular 
Degeneration”

Den 29 januari 2016 försvarade överläkare 
Christina Winther vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet sin avhandling:

År 2007 kom det första läkemedlet som kan bromsa 
en försämring av synen vid våt makuladegeneration. 
Läkemedlet verkar inte på synen utan på patologin. 
Därmed inleddes en ny era som innebar att förhåll-
ningssättet till diagnostik av makulasjukdom helt 
förändrades.

Sjukdomen är nu att betrakta som kroniskt förlöpande 
med återkommande skov, som kräver förnyad behand-
ling.  Därmed ställs helt nya krav på sjukvårdsresurser 
för diagnostik och behandling av dessa tillstånd.

Det viktiga för all framgångsrik behandling är att för-
ändringarna i gula fläcken upptäcks i ett tidigt skede, 
innan någon permanent skada på det retinala sub-
stratet uppstått.  I dagsläget råder en kösituation till 
sjukvården för dessa patienter och under kötiden ris-
kerar de drabbade personerna att förlora synfunktion 
irreversibelt. Det finns således ett behov av metoder 
för att tidigt upptäcka skador, helst på ett sådant sätt 
att patienterna själva ska kunna testa sin synfunktion.

Ett stort problem i klinisk diagnostik är att de syntester 
som används idag har mycket begränsad känslighet. 
Den vanligaste undersökningen är synskärpemätning. 
Sådana synskärpetest är inte idealiska för att upptäcka 
tidig skada. Orsaken är att testbokstäverna innehåller 
ett stort överskott av information. Ett skadat öga kan 
ofta prestera ett normalt resultat genom att patien-
ten scannar av bokstäverna flera gånger. Det är också 
lätt att gissa rätt även om man bara ser delar av en 
bokstav.

En målsättning med avhandlingen var att skapa syn-
tester som är bättre på att upptäcka tidiga skador i 

gula fläcken än de tester som används idag. Om ett 
sådant test ska bli riktigt användbart bör det kunna 
användas av patienten själv i sin hemmiljö.

Studier genomfördes på AMD-patienter och kontroll-
personer där helt nya syntester utvärderades. Syntes-
terna förfinades successivt i de olika delarbetena, från 
minidataprojektorer (MacuBit test) och persondatorer 
(DigitStep test) till en unik applikation för smartphone 
(MultiBit test). Det senare ger möjlighet till självtest i 
hemmiljö och direkt överföring av resultat till ögonkli-
niken.

De nya syntesterna visade sig kunna fånga tecken på 
funktionsnedsättning i gula fläcken som nuvarande 
konventionella syntester kan avslöja först i ett sent 
stadium av sjukdomen.

MultiBit-testet visade sig även ha utmärkt potential 
för självtest i hemmiljö. Det skulle därför kunna er-
sätta en del av de kliniska kontroller som görs idag. På 
så sätt skulle sjukvårdsresurser kunna frigöras och an-
vändas för att minska skadliga väntetider för patienter 
med makulasjukdomar.

FAKULTETSOPPONENT
Docent Christina Frennesson, 
Ögonkliniken, 
Universitetssjukhuset, Linköping.

HANDLEDARE
Professor Lars Frisén och professor 
Bertil Lindblom, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet.

http://swedeye.org
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Ögonläkares Förening, SPÖF
Sveriges Privata

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE:
torsdag 25 augusti 2016 kl 17.00, 
direkt efter SÖF´s årsmöte i Uppsala. 

PLATS: Uppsala Konsert & Kongress
LOKAL:  K2, samma våning som SÖF’s 
 huvudlokal

Hoppas många möter upp!

SPÖF är en specialistförening inom Sveriges 
Läkarförbund med nära relation till Sveriges 
Privatläkarförening.  Vi värnar om alla privata 
ögonkliniker såväl småskaliga gruppmottagningar 
som kollegor som är anställda av icke offentlig 
arbetsgivare. Våra huvudfrågor är bl a ekonomi inom 
nationella taxan och vårdval, arbetsmiljö, medicinsk 
kvalitet/revisioner och vår viktiga efterutbildning. 

Vår förening är ung och vi välkomnar alla unga 
entreprenörer, som startat upp i vårdval eller 
privatprivata ögonmottagningar. Tillsamman gör 
vi skillnad och kan lobba våra frågor.

Kontakta alexander.fridberg@ptj.se för ev 
medlemskap. Blygsamma kr 250 till 
plusgiro 504929-1

Välkommen till
Barnoftalmologiskt klubbmöte 
i samband med Ögonläkarföreningens årsmöte i Uppsala

FREDAGEN DEN 26 AUGUSTI KL 13.15 – 15.15

Bland annat kommer följande punkter att tas upp:

• JRA - register
• incontinentia pigmenti
• uppföljning av Sabrilexbehandladade barn

Tag gärna med ett fall!

Gerd Holmström och Eva Larsson

http://swedeye.org
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GULDÖGAT
EFTERUTBILDNING/KURSER

”För att du genom ditt 
outtröttliga engagemang 
ständigt kämpar för och 
förbättrar utbildningen för  
ST-läkarna på plastikkliniken, 
S:t Eriks ögonsjukhus”.

Guldögat 2015
Guldögat 2015, ST-läkarna på S:t Eriks Ögon-
sjukhus pris till årets handledare, har tilldelats 
Eva Dafgård Kopp med motiveringen: 

Efterutbildningskurs i Neurooftalmologi
20 - 21 OKTOBER 2016

S:t Eriks ögonsjukhus i samarbete med 
Sveriges Ögonläkarförening inbjuder till 
efterutbildningskurs

PLATS: Bergendal meeting, Sollentuna
MÅLGRUPP: Specialister

KURSENS INNEHÅLL: 
Handläggning av neurooftalmologiska 
tillstånd hos vuxna; opticusneuropatier 
(inflammation, kompression, ischemi, 
mm), papillödem, ptos, anisocori, 
ögonrörelsestörningar och diplopi. 

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

http://swedeye.org
http://www.swedeye.org/utbildning
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Nils utbildade sig till läkare och tog sin läkarexamen 
1956 vid Karolinska institutet. Han var därefter under-
läkare på ögonkliniken, Södersjukhuset 1956-1960 och 
arbetade också kortare perioder på Akademiska sjuk-
huset, Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset 
1960-1961. Därefter var han enda privatpraktiserande 
ögonläkaren i Södertälje och var då också ögonkon-
sult på Södertälje sjukhus. Under en tjänstgöring hos 
arméöverläkaren kom han att bidraga till att laser blev 
känt i Sverige genom att placera en av oss (B.T.) på 
Försvarets forskningsanstalt. Detta resulterade bland 
annat i att på svenskt initiativ FN och WHO förbjöd la-
servapen i krig. Nils avslutade sin ögonläkarverksamhet 
på Sabbatsbergs sjukhus (1985-1992) och därefter på 
Sophiahemmet. 

Under tiden i Södertälje var Nils under många år läkare 
för Södertälje ishockeylag och för landslaget Tre Kronor 
(1971-1976). Efter sin pensionering flyttade Sonja och 
Nils till Bromma och senare till Östermalm.

Under 25 år var Nils klubbmästare för Sveriges ögonlä-
karförening och höll, tillsammans med Ann Österman, i 
den sociala delen av alla ögonläkarföreningens möten 
inklusive Nordiska möten med stor briljans. Nils utsågs 
till generalsekreterare för Europeiska ögonläkarmötet i 

Stockholm 1999 – ett möte med 3 500 deltagare. Han 
bidrog i hög grad till att mötet blev en stor succé både 
vetenskapligt och socialt.

Nils hade ett stort kulturellt intresse. Han var släkt med 
den store gustavianen och slotts-arkitekten Jean Eric 
Rehn, som kom att prägla inredningen i många bemärk-
ta byggnader, bland annat Klara kyrka, Stora Väsby slott 
och delar av Kungliga slottet i Stockholm. Nils intresse 
bidrog till att det Rehnska arkivet räddades till National-
museum. Nils organiserade också det Ögonhistoriska 
museet som nu finns på S:t Eriks ögonsjukhus. Det är 
värt ett besök. Nils var förutom till medicinhistoriska 
skrifter även författare till skrifter om anfadern.

Vi beundrade familjen Rehns goda familjesammanhåll-
ning med alla barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Vi kommer att minnas alla trevliga besök i Nils och Son-
jas hem och våra gemensamma utflykter till Drottning-
holms slottsteater och allt trevligt samarbete under 
åren. 

Bo Philipson, Björn Tengroth, 
Peder Jahnberg, Stefan Seregard

Doktor Nils Rehn, Stockholm, har avlidit i en ålder av 89 år efter en tids sjukdom. 
Nils efterlämnar hustru Sonja samt sönerna Jöran, Magnus och Henrik med familjer.

NILS O. REHN

In memoriam

http://swedeye.org
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Här till höger finner du schema för höstens ST-kurser 
samt kurserna som är inplanerade för 2017. Samtliga 
kommer, varefter,  att hittas i Lipus kurskatalog. 

För anmälan hänvisas till Lipus kurskatalog: 
www.lipus.se 

Jag vill påminna om att abstrakts från ditt vetenskapliga 
arbete och titeln på ditt utvecklingsarbete gärna kan 
skickas till catharina.kuylenstierna@sankterik.se för pu-
blicering på SÖFs hemsida. 

Jag hoppas att ni får en trevlig sommar!

Charlotta All-Eriksson
Utbildningsansvarig, SÖF
charlotta.all-eriksson@sankterik.se

ST-ÄRENDE
2016

INFORMATION TILL 
ST-LÄKARE

Bästa/e kollega!

SCHEMA FÖR 
HÖSTENS KURSER 2016

Uveas sjukdomar 26 - 29 sep

Barnoftalmologi och strabism 3 - 6 okt

Diabetes och ögonkomplikationer 24 - 27 okt 

Ögononkologi, rekonstruktiv 14 - 18 nov 
ögonplastikkirurgi och 
orbitas sjukdomar  

Linsen och refraktiv kirurgi 21 - 23 nov

VÅRENS KURSER 2017
Kornea och konjunktivas 
sjukdomar 30 jan-3 feb

Retinas sjukdomar 6-10 mars

Uveas sjukdomar 20-23 mars

Glaukom 25-28 apr

Praktisk optik 15-19 maj

HÖSTENS KURSER 2017
Barnoftalmologi och strabism 11-15 sept

Neurooftalmologi 18-22 sept

Diabetes och ögonkomplikationer 23-26 okt

Ögononkologi, rekonstruktiv 14 - 18 nov 
ögonplastikkirurgi och 
orbitas sjukdomar  

Linsen och refraktiv kirurgi 20 - 22 nov

http://swedeye.org
http://www.lipus.se
mailto:catharina.kuylenstierna%40sankterik.se?subject=
charlotta.all-eriksson@sankterik.se
http://www.soe2017.org
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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 I LUND

Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar hålls måndagen den 7 och tisdagen den 8 
november 2016 i Lund

GRATULATIONER TILL AVLAGD EUROPEISK 
SPECIALISTEXAMEN!
GRATULATIONER TILL AVLAGD EUROPEISK 
SPECIALISTEXAMEN!

2017

Karolina Aronsson

Georgios Chatzithanasis

Moa Eriksson

Otto Fricke

Ásbjörg Geirsdóttir

Elin Gunnlaugsdottir

Lykke Iacobaeus

Urzula Kulik

Pia Kvickström

Nakul Mandal

Cecilia Norin

Dýrleif Pétursdóttir

Peggy Piltan

Behrad Samadi

Daniel Samuelsson

Simon Shamoun

Henrik Strandbygaard 

Arvidsson

Panagiotis Sundin

Panagiotis Tsigkris (Panos)

EBO-EXAMEN – 6-7 MAJ
SVENSKA SPECIALISTEXAMEN – 7-8 NOVEMBER

http://swedeye.org
mailto:kristina.tornqvist%40skane.se?subject=anm%C3%A4lan%20specialistexaminationer%202016
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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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För vidare information och anmälan, se
www.medret.se

VÄLKOMNA TILL MEDICINSKA RETINAKLUBBENS 
HÖSTMÖTE DEN
6 - 7 OKTOBER 2016

Tema Imaging

Carmen och Bertil Regnérs Stiftelse för 
Forskning rörande Ögonsjukdomar
Carmen och Bertil Regnérs Stiftelse bildades 
1975 genom en donation av direktör Bertil Reg-
nér och med ytterligare donation 2008 enligt  
Fru Carmen Regnérs testamente.

Stiftelsen skall med stipendium till enskilda  
vetenskapsmän verksamma vid svenska vetenskap-
liga institutioner främja forskning rörande ögon-
sjukdomar och dessas uppkomstmekanismer.

Stiftelsen kommer att utdela årets stipendier 
på S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm 2016-
12-06. Tillgängligt belopp för utdelning är  
1 000 000 kronor.

Ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda  
senast torsdagen den 15 september 2016.

Ansökningarna bedöms av sakkunniga (profes-
sorer i oftalmologi) som också är medlemmar av 
styrelsen.

Stiftelsen förvaltas av SEB Wealth Management, 
Institutioner & Stiftelser, Stockholm. Ansöknings-
blanketter och anvisningar rekvireras från C. och 
B. Regnérs Stiftelse, c/o SEB Wealth Management, 
Institutioner & Stiftelser,106 40 Stockholm, eller 
per telefon 08-763 72 20.

Kataraktkirurg/ögonläkare
Vill du jobba på eller ta över/köpa verksam-
heten av min väletablerade, privata praktik i 
Hudiksvall? Själv börjar jag att närma mig pen-
sionsåldern och har för avsikt att trappa ned.

Vår huvudverksamhet är kataraktkirurgi för 
vilket vi har avtal med landstinget.

Intresserad? 
Ring/maila mig

Marianne Kockum 
070-339 40 50
marianne.kockum@ogoncentrum.se
www.ogoncentrum.se

http://swedeye.org
http://www.medret.se
marianne.kockum@ogoncentrum.se
http://www.ogoncentrum.se
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Välkomna til l Rosengrenklubbens möte  
i Umeå den 10-11 november 2016 

 
 
Härmed har ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus nöjet att inbjuda 
till årets Rosengrenmöte som hålls på Väven, Umeås nya kulturhus som ligger 
centralt och vackert beläget intill Umeälven. 
 
Gästföreläsare är Professor Susanne Binder, Department of Ophthalmology, 
Rudolf Foundation Clinic, Wien, som ska föreläsa om intraoperativt OCT.  
 
Vi inleder mötet med lunch kl.12 på torsdagen och avslutar med lunch på 
fredagen. 
 
Abstracts, ämnesförslag och anmälan skickas till Eva Olofsson 
(eva.olofsson@umu.se). Glöm inte att ange om specialkost önskas. 
 
I Väven finns två hotell där vi har reserverat rum till förmånliga priser för 
Rosengrenklubbens deltagare. Enkelrum på Stora Hotellet 
(Book@storahotelletumea.se, tel. 090-690 33 08) kostar 1400kr inklusive 
frukost. Enkelrum på U&Me (info@umehotel.se, tel. 090-690 33 08) kostar 
890kr inklusive frukost. Rummen bokas via respektive hotell senast 10/10. 
Ange Rosengrenklubben vid bokning. 
 
Ett detaljerat program kommer att finnas på Ögonläkarföreningens hemsida 
efter sommaren (www.swedeye.org). 

 
Hjärtligt välkomna til l Umeå!  

 
Daniel Kjellgren, Mikael Andersson, 

Marju Kuusik och Eva Olofsson 

http://swedeye.org
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KONGRESS-
FÖRTECKNING

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

VINTER & VÅR 2017

8th International course on ophthalmic and oculoplastic reconstruction and trauma surgery
Jan 11 - 13  2017     Wien, Österrike
www.ophthalmictrainings.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

9th International Symposium on 
Uveitis
Aug 18 - 21 2016
Dublin, Irland
www.uveitis2016.ie

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

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

16th Euretina Congress
Sept 8 -11 2016
Köpenhamn, Danmark
www.euretina.org

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

ESOPRS (European Society of 
Ophthalmic Plastic and 
reconstructive Surgery)
Sept 15 - 17 2016
Aten, Grekland
www.esoprs.eu

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

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

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

Efterutbildningskurs Neurooftal-
mologi
Okt 20 - 21 2016
Bergendal Meetings, Sollentuna
www.swedeye.org/utbildning/ut-
bildningsinfo

Rosengrenklubbens årsmöte
Nov 10 - 11 2016
Umeå
www.swedeye.org/klubbar/rosen-
grenklubben

2nd Trends in Glaucoma
Nov 18 - 19 2016
Barcelona, Spanien
www.imo.es

ISOPT Clinical 2016
Dec 1 - 3 2016 
Rom, Italien
www.isoptclinical.com

SOMMAR & HÖST 2016

http://swedeye.org
mailto://
http://www.ophthalmictrainings.com
http://www.esaso.org
http://www.oviedoemyo.com
http://www.uveitis2016.ie
https://akkonferens.slu.se/sof2016/
http://www.framtidenslakare.se
http://www.euretina.org
http://www.escrs.org/Copenhagen2016
http://www.esoprs.eu
http://www.glaukomsällskapet.se
http://www.epos-focus.org
http://www.iser.org
http://www.soevision.org/events
http://www.ever.be
http://www.medret.se
http://www.ever.be
http://www.aao.org
http://www.swedeye.org/utbildning/utbildningsinfo
http://www.swedeye.org/utbildning/utbildningsinfo
http://www.swedeye.org/klubbar/rosengrenklubben
http://www.swedeye.org/klubbar/rosengrenklubben
http://www.imo.es
http://www.isoptclinical.com
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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 20 september 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@umu.se

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

PÅ HEMSIDAN
Om man ska läsa äldre Ett Ö måste man nu vara med-
lem och logga in 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@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@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@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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fatima.pedrosa-domellof@umu.se
http://swedeye.org/logga-in
Eva.olofsson@umu.se
http://swedeye.org/wp-content/uploads/medlemskap2014.pdf
fatima.pedrosa-domellof@umu.se
mailto:maria.kugelberg%40sankterik.se?subject=
mailto:sten.kjellstrom%40med.lu.se?subject=
Eva.olofsson@umu.se
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mailto:beatrice.peebo%40liu.se?subject=
mailto:ulf.dahlstrand%40skane.se?subject=
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Vid Glaukom

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

Vid GlaukomVid 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

Vid Glaukom

Ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning3

KONSERVERINGSFRI KOMBINATION
I EN DROPPE

(ta� uprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)

•  God IOP reduktion och tolerans1,2 

•  En gång per dag

•  God behandlingsekonomi3
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