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Jag vill härmed tacka hjärtligt för min tid som ordförande. Det har varit utvecklande 
och utmanande och inte lika farligt som jag befarade. Jag hoppas föreningen fortsätter 
växa och att medlemmarna aktivt hjälper till att forma framtiden. Tillsammans kan vi 
bl. a. fortsätta att se till att hålla hög kvalitet på ST-utbildningen och på kontinuerlig 
efterutbildning av alla specialister, utveckla årsmötet och klubbarna samt värna om 
det bästa för våra patienter och inspirera varandra. Jag vill önska Maria Kugelberg all 
lycka till som ny ordförande.  Fatima Pedrosa Domellöf

Bästa medlemmar,

Tack för förtroendet att låta mig leda vår ögonläkarförening under de kommande 
två åren. För er som inte känner mig är jag ögonläkare och kataraktkirurg på  
S:t Eriks Ögonsjukhus och subspecialiserad inom barnkatarakt. Jag har varit aktiv 
i ögonläkarföreningens styrelse sedan fem år, först som ST-ansvarig, sedan som 
vetenskaplig sekreterare och nu senast som vice ordförande. Det är en ära att få 
tillträda som ordförande.

För ett par veckor sedan hade vi vårt senaste årsmöte i Uppsala. Ett stort tack 
till den lokala organisationskommittén för ert stora arbete med mötet! Det var 
mycket lyckat sett såväl till det vetenskapliga programmet, med två prominenta 
gästföreläsare från USA, som det sociala programmet med den oförglömlige 
komikern som närvarade lite vid vårt möte och sedan var konferencier under 
banketten. Jag har heller aldrig sett så mycket aktivitet efter middagen som detta 
år, ben och armar och hela ögonläkare for upp i luften när Lindy Hop gruppen 
undervisade oss i dans. Välkomna nästa år till Umeå för 2017 års möte, ska då bli 
spännande att se hur starrstickarna i norr klarar sig i träsket… treket menar jag. Vi 
fick under årsmötet se en mycket fin reklamfilm för mötet, ”Starr Trek 2”.
 
Jag kommer under mina år som ordförande 
tillsammans med styrelsen arbeta för fortsatt 
utveckling av ST-kurser och efterutbildningskurser, 
samt fortsätta utveckla våra årsmöten. En stor 
fråga att arbeta med är hur vi ska behålla våra 
erfarna ögonläkare i offentlig vård. 

Det var mycket glädjande att vi på medlems-
mötet beslutade att instifta flertalet rese-
stipendier till kongresser/auskultationer för 
yngre ögonläkare. Hoppas ni får en fin höst med 
bra möten, kongresser och intressant arbete!

Maria Kugelberg
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Utan konserverings-

medel och hållbara i
6 månader!

PIGGA
ÖGON
Återfuktar torra, irriterade och trötta

ögon och gör dem pigga igen!

Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com • www.medilensnordic.com
Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

Nu finns vi inte bara hos optiker utan även hos utvalda apotek!
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PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2016

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSMÖTE UNDER ÅRSMÖTE 2016-08-25

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Fatima Pedrosa-Domellöf

2. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Fatima Pedrosa-Domellöf. Till mötessekreterare valdes 
Sten Kjellström.

3. Val av två justeringspersoner
Valdes Eva Olofsson och Urban Amrén

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

5. Frågan om mötets behöriga utlysande
Föreningsmötet befanns vara behörigen utlyst. 
Ett Ögonblick nr 2 2016 -  2016-06-09

6. Meddelande från styrelsen
831 yrkesverksamma medlemmar
246 pensionärer 
Totalt 1 077 medlemmar
 
Årsmötet hade ca 307 deltagare. 

Tre uppskattade efterutbildningskurser har genomförts sedan förra årsmötet:
Barnoftalmologi o strabism, Bakjourskursen och Glaukomkurs. Under hösten 
ges efterutbildningskurs i Neurooftalmologi och nästa år planeras för Uvea och 
Diabeteskurs.  

SPUR inspektioner: Krav enligt författningen ST 2015:8 
Alla kliniker bör inspekteras under de kommande 3 åren, sen på löpande basis. 
Flera inspektörer behövs, ta kontakt med SPUR samordnare Kerstin Edlund kerstin.
edlund@telia.com 

20 st ST-läkare / ögonspecialister godkända på EBO 2016
Alla ST läkare förväntas skriva svenska specialistexamen / EBO

Sveriges Ögonläkarförenings utlyser resestipendier: Maximalt tre stipendier 
à 15.000 kr för europeiska samt maximalt tre stipendier à 25.000 kr för 
utomeuropeiska konferenser/auskultation kommer at delas ut. Information kommer 
i Ett Ögonblick och på hemsidan. 

7. Rapport från kassaförvaltningen
Skattmästaren Madeleine Zetterberg föredrog kassaförvaltningsrapporterna för år 
2015/16 (resultat- och balansräkning).

http://swedeye.org
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8. Revisionsberättelsen
Madeleine Zetterberg läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Svante Böös 
och Anders Kvanta. 

Stämman godkände denna.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 650 kr för SLF-medlemmar och 800kr för 
icke SLF-medlemmar. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

11. Val av vissa styrelsemedlemmar
Valberedningens förslag föredrogs av Anders Behndig.  
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja:

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

Stämman beslutade om omedelbar justering av punkten.

12. Val av fullmäktigemedlemmar och suppleanter vid SLS
Valberedningens förslag föredrogs av Anders Behndig.  
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja: 
 
Ordinarie representanter:  Maria Kugelberg Nyval 
Suppleanter:   Sten Kjellström   Nyval 

Stämman beslutade om omedelbar justering av punkten.

13. Val av revisorer mm
Valberedningens förslag föredrogs av Anders Behndig. 
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja: 

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

Stämman beslutade om omedelbar justering av punkten.

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2016
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14. Val av valberedning
Förslag till valberedning 2016-2017 föredrogs:

Anders Behndig, sammankallande
Fatima Pedrosa Domelöf
Lena Rung

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

15. Övriga ärenden
Silvernål för arbete inom vår styrelse utdelades till Ulf Dahlstrand samt till 
lokalkommittén för det fina arbetet med årsmötet 2016.

Guldnål för långt och hårt arbete inom vår styrelse utdelades till avgående 
ordförande Fatima Pedrosa Domelöf.

Pris för bästa avhandling 2015 – utdelades ej då endast en avhandling inkommit. 
Den inskickade avhandlingen kommer att bedömas tillsammans med 2016 års 
avhandlingar

Pris för bästa ST-kurs 2015 tilldelades Retinakursen. Priset tilldelas den som har 
högst kursutvärdering.

Fatima Pedrosa-Domellöf informerade om Ögonfondens anslag och stipendier. 

Umeåkliniken hälsar alla välkomna till nästkommande årsmöte i Umeå 23-25 
augusti 2017.

 
16. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Fatima Pedrosa-Domellöf

Vid protokollet – Sten Kjellström

Justeras   

Eva Olofsson    Urban Amrén

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2016
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EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET  2015 - 2016

BALANSRÄKNING 2016-05-31

Tillgångar:  Skulder:
Plusgirokonto Nordea 25 704 Eget kapital 150601 3 6237 775
Bankkonto Nordea        915 144 NOK 2014 469 137
Bankkonto Marginalen 947 380 Årets överskott          616 107
Bankkonto Skandiabanken 937 475
Bankkonto Swedbank 932 417
Bankkonto SBAB 950 899

Summa kronor 4 709 019                    4 709 019

RESULTATRÄKNING
 Föreg. år Perioden
Intäkter  
Medlemsavgifter 622 321 615 148
Bidrag 805 873 188 978
Konferensintäkter 122 500 198 600
Annonser, skrifter 106 510 135 825
Räntor 32 271 16 389
Summa intäkter:  1 689 421  1 154 940
  
Kostnader  
Acta Ophthalmologica 292 182 0
Årsmötet 54 759 50 366
Styrelsens/efterutb.komm. resor o sammantr. 106 327 129 628
Spec.ex.komm resor o sammanträden 39 778 61 107
Info-brev (Ett Ögonblick) 68 648 63 125
Konferenskostnader 95 197 51 805
Sekretariat, kontorsmaterial, övriga kostnader  14 142 66 717
Internationella föreningar 30 803 62 619
SOTA-dokument 13 142 13 142
Stiependier 20 000 20 000
Skatter, bankavgifter 8 544 20 324
Summa kostnader: 743 522 538 833
  
Årets överskott / underskott 945 899 616 107

Madeleine Zetterberg, Skattmästaren

EKONOMI

http://swedeye.org
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SKATTMÄSTARENS KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2016-05-31

Årets resultat uppvisar ett överskott på ca 616 000 kr. Att ett så stort överskott uppstått detta år 
beror framförallt på ändrad periodisering av prenumerationsavgiften för Acta Ophthalmologica 
samt engångsintäkter från NOK 212, från årsmötet 2015 samt ökade annonsintäkter för Ett 
Ögonblick. Se kommentarer nedan.

Sammantaget är ekonomin i god balans.

De största förändringarna i resultaträkningen hänför sig till följande poster:

INTÄKTER

• Medlemsavgifter: (615 000) Minskning i paritet med den sänkta     
 medlemsavgiften för 2015 med 50 kr.

• Bidrag: Återbetalning från NOK Helsingfors 2012 på 162 000.

• Konferensintäkter:Utställararvoden från årsmötet i Göteborg (157 000) sam
 intäkter från deltagaravgifter för klinikchefskonferens (40 000).

• Annonser, skrifter: Ökning av annonsintäkter för Ett Ögonblick 
 (122 000 mot 38 000 året innan)

KOSTNADER

• Acta Ophthalmologica: Ingen prenumerationsavgift har belastat detta  
 räkenskapsår pga ändrad periodisering. Kostnaden förra året var 292 000.

• Spec.ex.komm. resor o sammanträden: fler EBO-examinationer än tidigare.

• Sekreteriat mm: I denna post ingår webkostnader som har ökat från 6 500 till 44 500.

• Internationella föreningar: Ökade kostnader eftersom AAO:s O.N.E. Network har  
 debiterats detta år (sker vartannat år)

Sveriges Ögonläkarförening
c/o Madeleine Zetterberg
Ögonmottagningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal

E-mail: madeleine.zetterberg@gu.se

KONTAKTUPPGIFTER 
TILL SKATTMÄSTAREN

EKONOMI

Madeleine Zetterberg, Skattmästaren

http://swedeye.org
mailto:madeleine.zetterberg%40gu.se?subject=
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3 mg/ml
eye drops, suspension

c/o  Novartis Sverige AB, Box 1616, 
183 16 Täby, Tlf. +46 08-732 32 00

Nevanac® (nepafenak) 3 mg/ml ögondroppar, suspension. ATC-kod S01BC10. 
Indikation: Till vuxna för: Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi 
hos patienter med diabetes. Dosering: För förebyggande och behandling av smärta och inflammation är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) en gång dagligen med 
början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och de första 2 veckorna av den postoperativa perioden. Behandlingen kan förlängas till de första 3 veckorna av den 
postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. För reduktion av risk för makulaödem efter kataraktkirurgi hos patienter 
med diabetes är dosen 1 droppe Nevanac i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) 1 gång dagligen med början dagen före kataraktoperationen och fortsatt under dagen för operation och 
upp till 60 dagar av den postoperativa perioden baserat på läkarens bedömning. En extra droppe bör tillföras 30 till 120 minuter före operationen. Förpackningar: Ögondroppar 3 ml flaska. Rx, EF. 
SPC uppdaterad 2016-07-29. För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information: www.fass.se. Kontakta ombudet för innehavaren av 
godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Alcon Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köbenhamn S. Augusti 2016

1. NEVANAC® 3mg/ml (nepafenac 0.3%) summary of product characteristics, 29 July 2016
2. Modi SS, et al, Once-daily nepafenac opthalmic suspension 0.3% to prevent and treat ocular inflammation and pain after cataract surgery:      
 Phase 3 study, Journal of Cataract RefracT SURGERY 2014; 40: 203–211

 

Significantly lower proportion of diabetic patients in the  
nepafenac versus the vehicle group developed CME within  
90 days following cataract surgery1

 NEVANAC® 3mg/ml is formulated specifically for once-daily post-operative     
 topical use after cataract surgery1

  The once-daily dosing regimen of NEVANAC® 3mg/ml may improve 
 treatment outcomes after cataract surgery through increased compliance2

 
  Comparable efficacy and safety profile to that of NEVANAC® 1mg/ml2

NEW
INDICATION

NEVANAC® (NEPAFENAC) 3MG/ML

NEVANAC® 3mg/ml is 
indicated in adults for the 
prevention and treatment 
of postoperative pain and 
inflammation associated 
with cataract surgery.

NEVANAC® 3mg/ml is 
indicated for reduction in 
the risk of postoperative 
macular edema associated 
with cataract surgery in 
diabetic patients.

Percentage of patients developing macular edema by day 90 versus vehicle:
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Vem vi ska tacka vädret för vet jag inte men det var en 
fantastisk fin början på hösten. Mötet  hölls i moderna 
lokaler på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala mellan 
den 24:e och 26:e augusti. Det var god uppslutning 
bland medlemmarna och mer än 300 personer deltog 
i år. Det är tydligt att vårt gemensamma årsmöte fyller 
en viktig funktion både socialt och kompetensmässigt.
 
Mötet inleddes med efterutbildningsdag och ST-dag 
packad med lärorika och blandade ämnen. Först fick vi 
höra Maria Wyon och Elin Bohman berätta ”Allt du inte 
visste om tårsystemet och lite till”.  

En genomgång av knepiga medfödda sjukdomar fick vi 
höra av Hanna Åkerblom, Håkan Morén, Marie-Louise 
Bondesson och Sten Andréasson som hade ämnet 
”Heriditära retinala sjukdomar”. 

Sist på onsdagsförmiddagen fick vi icke invigda lära oss 
om  ”Makula för den ovane” med  Elisabeth Granstam, 
Niklas Karlsson, Monica Löwestam Adrian och Fredrik 
Ghosh. 

Eftermiddagen började med en kurs med tema”Screening, 
behandling och uppföljning av ROP”. Gerd Holmström,  

Ulrich Spandau och Eva Larsson gjorde ett fantastiskt 
jobb med att förmedla kunskap om detta viktiga ämne 
som berör våra yngsta patienter. Parallellt med detta 
höll en av årets gästföreläsare, Dr Tamara Fountain från 
Chicago, tillsammans med vår egen Guy Shanks en 
mycket spännande ”Trauma”-kurs. Efter en behövlig fika 
och rundvandring bland alla våra utställare var det dags 
att fortsätta eftermiddagens kunskapssmörgåsbord.

Vår andra gästföreläsare i år, Dr Tom Gardner från Michi-
gan, höll en spännande kurs på temat diabetes med 
titeln ”Diagnosis and Therapy of Diabetic Retinopathy”. 
För alla oss som har svårt att tänka rätt när ögonen går i 
kors så höll Jonas Blohmé och Lena Sucksdorff-Herbring 

TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2016

ÅRSMÖTET I UPPSALA  2016

Tack alla ni som kom till vår förenings 
årsmöte i Uppsala och ett stort tack till 
ögonkliniken vid Akademiska sjukhuset som 
stod som värdar i år. 

Tamara Fountain

>

http://swedeye.org
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TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2016

Löparrunda längs med Fyrisån.

Tom Gardner.

en interventionskurs – ”Skelning för dummies”. Per Söder- 
berg lärde oss allt och lite till om olika typer av 
visusprövning på kursen ”Synskärpemätning”.

ST-läkarna gick definitivt inte lottlösa från denna första 
dag i Uppsala. Första kursen med namnet ”Biometri 
inför kataraktoperation. Teori och falldiskusssion”  som 
skickligt förelästes av Ulrich Spandau och Brshink Koyo 
handlade om förberedelse inför kataraktoperation och 
vikten av att veta hur, var och varför vi använder olika 
mätmetoder och uträkningar för att beräkna IOL-styrka. 
Dagen fortsatte för ST-läkarna med temat ”Handläggning 
av Retinala Venocklusioner (RVO) – med fokus på 
patientfall”  där Charlotte Lindberg och David Epstein 
stod för fiolerna. ST-dagen avslutades med frågan och 
temat ”Varför ser inte lilla Emma?”. Gerd Holmström 
och Eva Larsson väckte definitivt intresset hos ST-läkarna 
som var där och lyfte kunskapsnivån tydligt.

I år användes årsmötets mobil-app flitigt. Ett tips till 
alla som vill friska upp minnet från dessa kurser: Alla 
handouts från respektive kurs finns fortfarande i appen. 
Den finns kvar att ladda ner från de olika ”mobil-app 
affärerna” – Apple App store, Google App store. 

Alla dessa kurser höll mycket hög klass och var 
mycket uppskattade och lärorika, ett stort tack till 
alla föredragshållare.

Under onsdagen bjöds de som hade klarat av den 
svenska specialistexamen 2015 och eller den europe-
iska examen (EBO) 2016 på smakrik lunch. Ett stort 
grattis till er alla!

För några av oss började torsdagsmorgonen riktigt 
tidigt med en löparrunda längs med Fyrisån. 

Efter återkoppling från förra årets möte så inleddes 
torsdagen med ”Frukost med experten”. Här deltog 
många experter vid de olika temaborden. Det disku-
terades livligt samtidigt som det inmundigandes en 
god frukost. Vår ordförande, Fatima, öppnade därefter 
officiellt årsmötet med några kloka ord. Gästföreläsaren 
Tom Gardner från W.K. Kellogg Eye Center, University 
of Michigan höll en intressant föreläsning på ämnet  
”Retinal sensory neuropathy – a new dimension to 
diabetic retinopathy”.

Även i år var intresset stort att hålla fria föredrag vilket 

är mycket trevligt. Nytt för i år var tävlingen ”Bästa 
Fria Föredrag” samt ”Bästa Poster”. Priset för bästa fria 
föredrag gick till Emelie Gyllencreutz för föredraget 
“Synscreening av barn remitterade från BVC och skola 
i VGR – en prospektiv multicenterstudie”. Priset för 
bästa poster gick till Uppsalas egen Simon Shamoun 
med postertiteln ”Capsule rupture during cataract 
surgery in incidence & risk factors”. 
Förutom den stora äran att få dessa pris så innebär 
det också att de två kan fritt delta på årsmötet 2017 
i Umeå.

http://swedeye.org
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TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2016

Fatima fäster Silvernålen på Ulf Dahlstrand.

Fatima delar ut Silvernålen till Värdkliniken 
och representant Eva Larsson.

Bästa föredrag: Emelie Gyllencreutz.

EBO 2016.

Bästa poster: Simon Shamoun.

Neil Lagali, årets SOE stipendiat.
Guldnålen delades ut till Fatima 

Pedrosa Domellöf.

http://swedeye.org
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TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2016

Neil Lagali, årets SOE stipendiat,  höll en mycket 
spännande och engagerande föreläsning med titeln 
”Framtidens regenerativa behandlingar för att bota 
hornhinneblindhet”. Charlotta Zetterström höll därefter  
Ilmari Rendahlsföreläsningen där hon berättade om 
sina omfattande erfarenheter inom oftalmologin över 
hela vårt jordklot, föreläsningstiteln var ”Ögonsjukvård 
med begränsade resurser”.

Föreningens årsmöte hölls med god uppslutning på 
eftermiddagen, se separat protokoll. Guldnål tilldelades 
avgående ordföranden Fatima Pedrosa Domelöf för 
hennes hårda och engagerade arbete i styrelsen. 
Silvernål för fint arbete inom vår styrelse med ST-frågor 
utdelades till Ulf Dahlstrand samt till lokalkommittén 
för det förnämliga arbetet inför årsmötet 2016, nålen 
mottogs av Eva Larsson från Uppsalakliniken.

På kvällen hölls en mycket trevlig bankett i underbar 
Uppsala miljö på Norrlands nation. Där fick vi bland 
annat höra reflektioner på vers från dagen som hade 
gått samt lära oss att dansa ”Lindy-Hop”, lära sig kanske 
var att ta i, några ömma tår men inga brutna ben blev 
resultatet från kvällen. Ett stort tack till alla er som 
gjorde denna kväll så fantastisk.

Fredagen inledes med fria föredrag  på morgonkvisten 
och därefter fick vi en kort videohälsning från framtiden, 

Starr Trek – The next generation. Besättningen kommer 
tydligen till vår planet nästa år, närmare bestämt till 
Umeå i augusti 2017. Håll utkik! Dagen fortsatte med 
ett lärorikt symposium på temat ”AMD: aspekter på 
logistik för uppföljning och behandling” som leddes av 
Elisabet Granstam, Inger Westborg, Ingrid Johansson 
och Malin Wiger. En stimulerande diskussion fördes och 
vi kanske är närmare konsensus angående behandling 
av denna patientgrupp nu. 

Den sista programpunkten för året var en mycket 
uppskattad föreläsning av gästföreläsare Tamara 
Fountain från Chicago. Titeln var Blepharoplasty: Form 
and Function for the Ophthalmic Surgeon, budskapet 
blefaroplastik och de 5 W (och ett 1H). Om ni blev nyfikna 
nu så hittar ni fortfarande föreläsningshandouts i appen.

Ett MYCKET stort tack till alla föreläsare, posterpresen-
tatörer, symposiearrangörer, frukostexperter, volontärer 
och alla andra som har lagt ner så mycket tid och kraft 
på att få till detta fantastiska möte i Uppsala. Det är alla 
vi tillsammans som är ögonläkarföreningen och utan er 
hade vi aldrig kunnat ha denna höga kvalitet på våra 
möten. 

Nästa årsmöte kommer att hållas i Umeå augusti 2017. 
Vi hoppas att få se så många som möjligt där.
Sten Kjellström

Symposium som leddes av Elisabet Granstam, Ingrid Johansson, Inger Westborg och Malin Wiger.

http://swedeye.org
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UTNÄMNINGAR

”Retinas sjukdomar”

Bästa ST-kurs 2015
Priset för bästa ST-kurs 2015 gick till 
Beatrice Peebo och ST-kursen:

Priset är baserat på kursdeltagarnas 
utvärderingar under året. Dr Peebo 
erhåller ett stipendium på 10 000 kr.

”Dagens fria föredrag inspirerade mej till en uppdatering 
av Karlfelts dikt som jag skrivit till min älskade…”

Dina ögon äro eldar, du underbara tjej.
Men däremot så tror knappast att du vill ha mej.

Jag har idag blitt äldre, yngre lär jag inte bli,
jag kanske har en släng av optikus-hypoplasi…

Ja, jag har svårt med skärpan, och dessa fenomenen
kan ju va nå strul med PDE 6A-genen.

Och efter denna dag jag börja ha en del symptom
som möjligen kan tyda på Cogans syndrom.

Med apoptos av epitel och Stromal Keratit
och små keratocyter och massa annan skit.

Jag drömde denna natt, i djup desperation
om hematopoetisk stamcellstransplantation.

Jag vill ju flirta lite med dej, blinka och små-le,
men då kommer Stefan Löfgren med sin laserstråle.

Jag är ju kanske tidigt född, så ögat fått en törn,
dom flesta tror dock jag är född i farstun – i nåt hörn.

Eller kanske är alla dessa synbesvär
frukten av att jag har TBC - okulär.

Då dör jag nog imorrn, kanske utav LCHAD-brist
och om jag vore död, nog vore det väl LITE trist…

Jag säger till min kära, det är dags att protestera!
Varför varför varför varför varför Donor Sclera?

Hon svarar: Är du full? Det var jag inte, denna 
gång? Men frågade igen, dock denna gång nu 
med en sång:

(Mel. Bouena Sera.)

Donor Sclera, signorina, Donor Sclera…
Kan det va nåt at ha för en person
som liksom signorina vill ha mera
än blott en enkel skelningsop’ration…

Sen ser min kära på mej och säger: Nej du killen,
här har du ingenting att hämta med den där 
papillen.

Och jag och hon får trots mitt vackra kärlekspoem,
typ det Kerstin Hellgren sa – samarbetsproblem.

Dina ögon är eldar, mina kräver nog en rening.
Efter dan med Sveriges ögonläkareförening

/Jacke Sjödin

Dikt av toastmaster Jacke Sjödin på banketten
vid Sveriges Ögonläkarförenings årsmöte i Uppsala

Beatrice Peebo och Charlotta All-Eriksson.

http://swedeye.org
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Sveriges ögonläkarförening har inrättat resestipendier avsedda för ST-läkare och nya 
ögonspecialister (inom 5 år efter erhållen specialistkompetens).  Ändamålet är delta-
gande i konferenser eller auskultation vid annan klinik. Fullständig information finns på 
hemsidan. Sista ansökningsdatum är 1/3 2017.

/Eva Olofsson, vetenskaplig sekreterare

Nyinrättade resestipendier

NYTT PÅ HEMSIDAN: PM-banken
Ögonläkarföreningen erbjuder nu inloggade 

medlemmar att ta del av lokala riktlinjer/

pm  inom följande ämnesområden: Barn, 

Cornea, Glaukom, Lins, Neuro, Optik, Plastik 

& Onkologi, Retina, Uvea. 

Författare alternativt klinikchefer med 

huvudförfattarens godkännande kan dela 

ett PM.

FÖR DETTA KRÄVS 

1)  datum då PM författades 

2)  pm-namn 

3)  klinik/sjukhus som äger dokumentet

4)  huvudförfattare och 

5)  ämnesområde enligt ovan.

PM mailas till 

catharina.kuylenstierna@sll.se

I skrivande stund finns det fyra PM inom område Neuro. 

Gå in och läs och skicka in egna bidrag!

/ Karl-Johan Hellgren

Sveriges Ögonläkarförening skickar varje år ett 
mindre antal medlemmar som examinatorer 
vid den årliga europeiska specialistexamen som 
vanligen brukar äga rum i Paris under maj månad. 

Om man är intresserad av att bli ny EBOD-exami-
nator (EBOD; European Board of Opht-halmology 
Diploma) skall man kontakta SÖF's utbildningsan-

svarige Charlotta All-Eriksson (charlotta.all-eriks-
son@sll.se) för information. 

Ekonomisk ersättning utgår för resa och hotell; för 
detaljer kring ersättning kontaktas skattmästare 
Madeleine Zetterberg 
(madeleine.zetterberg@gu.se).

NYA EBOD-EXAMINATORER

http://swedeye.org
mailto:catharina.kuylenstierna%40sll.se?subject=
mailto:madeleine.zetterberg%40gu.se?subject=
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FORSKARUTBILDNING

Kursen är formellt godkänd som forskarutbildningskurs 
vid Sahlgrenska akademin och kan sökas av registrerade 
doktorander från hela landet. Kursen ger 3 hp och 
inkluderar dels web-baserade undervisningsmoment 
samt en veckas schemalagd undervisning (13-17 mars 
2017) förlagd till ögonkliniken på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset/Mölndal.

Ur kursens innehåll: vetenskaplig mätning och analys 
av synfunktion hos barn och vuxna, design av kliniska 
oftalmologiska studier, analys av bildmaterial, register-
forskning, hantering av enkätdata, vetenskapligt samar-
bete med industrin, translationell och regenerativ 
oftalmologi, djurmodeller för ögonsjukdomar m.m.

Förutom kursledarna (se nedan) medverkar följande 
föreläsare: Tony Pansell, Bertil Sterner, Anders Sjöström, 
Boel Bengtsson, Anders Behndig, Maria Kugelberg, Neil 
Lagali samt statistiker, universitetsjurist och företrädare 
för Clinical Trial Center vid Gothia Forum.

Anmälan görs via Sahlgrenska akademins hemsida 
under perioden 1-21 oktober 2016. Kursen, Klinisk 
och experimentell oftalmologi, hittas under tema 
neurovetenskap. Registrerade doktorander har 
företräde, men i mån av plats kan även personer som 
planerar att påbörja en forskarutbildning eller som 
redan är disputerade ansöka. Kursen är avgiftsfri och ges 
på svenska. För frågor, vänligen kontakta kursledarna.

Välkomna!

Madeleine Zetterberg
madeleine.zetterberg@gu.se

Marita Andersson Grönlund 
marita.gronlund@neuro.gu.se

Ann Hellström
ann.hellstrom@medfak.gu.se

Länk till kursanmälan:
http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_
fran_start_till_mal/kurser/kurskatalog

FORSKARUTBILDNINGSKURS I OFTALMOLOGI FÖR ÖGONDOKTORANDER

Under mars månad 2017 kommer en forskarutbildningskurs som riktar sig till doktorander 
inom ögonforskning att ges vid Sahlgrenska akademin. 

http://swedeye.org
mailto:madeleine.zetterberg@gu.se
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mailto:ann.hellstrom@medfak.gu.se
http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_fran_start_till_mal/kurser/kurskatalog
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•  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), 4 0 m g/ml i njektionsvätska, l ösning, ä r e tt 
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 l äkare m ed e rfarenhet a v 
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 e ller 
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. D et fi nns in ga da ta 
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 08/2016. Före 
förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Bayer AB, 
Box 606, 169 26 SOLNA, Telefon 08-580 223 00, www.bayer.se            
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och 
sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt 
biverkning till Läkemedelsverket. L.SE.MKT.09.2016.2350
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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

 Figur modifierad av Bayer
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angående ansökan till ST-kurs
När det gäller kursen i konjunktiva/corneas sjukdomar 
som kommer att äga rum i januari 2017 görs anmä-
lan som tidigare via Lipus men alla andra kurser under 
2017 och fortsättningsvis där ska ansökan ske via SÖFs 
hemsida. Där kommer kursbeskrivning liksom ansök-
ningsblankett att finnas. Påminner om att ST kurser ej är 
obligatoriska utan målen enligt målbeskrivningen även 
kan uppnås genom andra typer av utbildningstillfällen.

Då det fortfarande förefaller råda en viss förvirring an-
gående ”Kompetens inom medicinsk vetenskap och 
kvalitetsarbete” kommer här nedan en repris på den 
information som gavs i Ett Ögonblick nummer 2-2013 
avseende delmål 19 och 20 enligt SOSFS 2008:17. 
Sedan dess har ju en ny ST utbildning, SOSFS 2015:8, 
sjösatts, där ”Kompetens inom medicinsk vetenskap 
och kvalitetsarbete” täcks av delmål a4 och a5, men 
riktlinjerna från Sveriges Ögonläkarförening om hur 
 arbetena ska genomföras och redovisas är desamma.

/ Charlotta All-Eriksson

ST-ÄRENDE
2016

VIKTIG INFORMATION VÅRENS KURSER 2017
Kornea & konjuktivas 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 sep

Neurooftalmologi 18 - 22 sep

Diabetes & ögonkomplikationer 23 - 26 okt

Ögononkologi, rekonstruktiv 

ögonplastik- 14-18 nov

Kirurgi och orbitas sjukdomar

Linsen och refraktiv kirurgi 20 - 23 nov

Rekommendation från Sveriges Ögonläkarförening angående lärandemålet 
”Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete” under ST. 

 
Bakgrund: 
Den 1 september 2008 antogs nya föreskrifter (SOSFS 2008:17) för läkarnas 
specialiseringstjänstgöring. Bland annat ökades kraven på kompetens inom medicinsk 
vetenskap (mål 19) och kvalitetsarbete (mål 20).  De första riktlinjerna från 
ögonläkarföreningen angående de nya delmålen var relativt omfattande och dessa har nu 
reviderats. Nedan följer nya rekommendationer som gäller från 1 juni 2013. 
 
 
Mål 19 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha förmåga till ett 
medicinskt vetenskapligt 
syn- och förhållningssätt 

Skriftligt individuellt arbete 
under handledning enligt 
vetenskapliga principer 

Intyg om godkänt skriftligt 
individuellt arbete utfärdat av 
aktuell handledare 

 
Mål 20 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha kunskap om och 
kompetens i evidensbaserat 
förbättrings- och 
kvalitetsarbete 

Kvalitets- och 
utvecklingsarbete under 
handledning 

Intyg om godkänt kvalitets- 
och utvecklingsarbete 
utfärdat av aktuell 
handledare 

 
Dessa krav beskriver endast i allmänna drag hur denna kompetens skall införskaffas och 
kraven skiljer sig mellan specialiteter. Socialstyrelsen har således inte reglerat vilken 
omfattning arbetet skall ha utan överlåter till respektive specialitet att ta fram 
rekommendationer om praktiska tillämpningar inom specialiteten.  
 
Enligt ögonläkarföreningens beslut gäller följande rekommendationer för ST-läkare 
inom ögonspecialiteten för att mål 19 skall uppnås: 
 
Skriftligt arbete: Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten. Det skall vara av sådan 
omfattning och kvalitet att det 1) presenteras på ett regionmöte och/eller på Ögonläkar-
föreningens årsmöte och/eller 2) accepterats för publikation i en vetenskaplig nationell eller 
internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet rekommenderas i tillägg publiceras på 
Ögonläkarföreningens hemsida under fliken utbildning och på ST-bloggen. För publicering 
vänligen kontakta web-ansvarig Catharina Kuylenstierna på e-mejladress: 
catharina.kuylenstierna@sankterik.se.  
 
Handledning: Huvudhandledare för det vetenskapliga arbetet bör ha vetenskaplig kompetens, 
minst doktorsexamen.  Om specialistläkare med doktorsexamen saknas på ordinarie klinik 
skall kontakt tas med disputerad kollega (ej nödvändigtvis inom ögonspecialiteten) på annat 
håll som kan fungera som bihandledare och som kan hjälpa till med frågor kring utformning 
och genomförande av arbetet. Stödpersonen bör kunna ersättas för sina insatser från ST-
läkarens klinik.  
 
Uppskattad tidsåtgång: Cirka 10-12 veckor  
 
Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik. 
En sådan kurs kan dock vara av nytta om tidigare erfarenhet av forskning är begränsad.  
 

OBS! Förlängd ansökningstid till Kornea & konjunk-
tivas sjukdomar i januari. Ansök senast 31/10. Ett 
fåtal platser kvar.

”Utdrag ur Ett Ögonblick nr 2, 2013”

Rekommendation från Sveriges Ögonläkarförening angående lärandemålet 
”Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete” under ST. 

 
Bakgrund: 
Den 1 september 2008 antogs nya föreskrifter (SOSFS 2008:17) för läkarnas 
specialiseringstjänstgöring. Bland annat ökades kraven på kompetens inom medicinsk 
vetenskap (mål 19) och kvalitetsarbete (mål 20).  De första riktlinjerna från 
ögonläkarföreningen angående de nya delmålen var relativt omfattande och dessa har nu 
reviderats. Nedan följer nya rekommendationer som gäller från 1 juni 2013. 
 
 
Mål 19 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha förmåga till ett 
medicinskt vetenskapligt 
syn- och förhållningssätt 

Skriftligt individuellt arbete 
under handledning enligt 
vetenskapliga principer 

Intyg om godkänt skriftligt 
individuellt arbete utfärdat av 
aktuell handledare 

 
Mål 20 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha kunskap om och 
kompetens i evidensbaserat 
förbättrings- och 
kvalitetsarbete 

Kvalitets- och 
utvecklingsarbete under 
handledning 

Intyg om godkänt kvalitets- 
och utvecklingsarbete 
utfärdat av aktuell 
handledare 

 
Dessa krav beskriver endast i allmänna drag hur denna kompetens skall införskaffas och 
kraven skiljer sig mellan specialiteter. Socialstyrelsen har således inte reglerat vilken 
omfattning arbetet skall ha utan överlåter till respektive specialitet att ta fram 
rekommendationer om praktiska tillämpningar inom specialiteten.  
 
Enligt ögonläkarföreningens beslut gäller följande rekommendationer för ST-läkare 
inom ögonspecialiteten för att mål 19 skall uppnås: 
 
Skriftligt arbete: Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten. Det skall vara av sådan 
omfattning och kvalitet att det 1) presenteras på ett regionmöte och/eller på Ögonläkar-
föreningens årsmöte och/eller 2) accepterats för publikation i en vetenskaplig nationell eller 
internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet rekommenderas i tillägg publiceras på 
Ögonläkarföreningens hemsida under fliken utbildning och på ST-bloggen. För publicering 
vänligen kontakta web-ansvarig Catharina Kuylenstierna på e-mejladress: 
catharina.kuylenstierna@sankterik.se.  
 
Handledning: Huvudhandledare för det vetenskapliga arbetet bör ha vetenskaplig kompetens, 
minst doktorsexamen.  Om specialistläkare med doktorsexamen saknas på ordinarie klinik 
skall kontakt tas med disputerad kollega (ej nödvändigtvis inom ögonspecialiteten) på annat 
håll som kan fungera som bihandledare och som kan hjälpa till med frågor kring utformning 
och genomförande av arbetet. Stödpersonen bör kunna ersättas för sina insatser från ST-
läkarens klinik.  
 
Uppskattad tidsåtgång: Cirka 10-12 veckor  
 
Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik. 
En sådan kurs kan dock vara av nytta om tidigare erfarenhet av forskning är begränsad.  
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Rekommendation från Sveriges Ögonläkarförening angående lärandemålet 
”Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete” under ST. 

 
Bakgrund: 
Den 1 september 2008 antogs nya föreskrifter (SOSFS 2008:17) för läkarnas 
specialiseringstjänstgöring. Bland annat ökades kraven på kompetens inom medicinsk 
vetenskap (mål 19) och kvalitetsarbete (mål 20).  De första riktlinjerna från 
ögonläkarföreningen angående de nya delmålen var relativt omfattande och dessa har nu 
reviderats. Nedan följer nya rekommendationer som gäller från 1 juni 2013. 
 
 
Mål 19 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha förmåga till ett 
medicinskt vetenskapligt 
syn- och förhållningssätt 

Skriftligt individuellt arbete 
under handledning enligt 
vetenskapliga principer 

Intyg om godkänt skriftligt 
individuellt arbete utfärdat av 
aktuell handledare 

 
Mål 20 Metoder för lärande Uppföljning 
Att ha kunskap om och 
kompetens i evidensbaserat 
förbättrings- och 
kvalitetsarbete 

Kvalitets- och 
utvecklingsarbete under 
handledning 

Intyg om godkänt kvalitets- 
och utvecklingsarbete 
utfärdat av aktuell 
handledare 

 
Dessa krav beskriver endast i allmänna drag hur denna kompetens skall införskaffas och 
kraven skiljer sig mellan specialiteter. Socialstyrelsen har således inte reglerat vilken 
omfattning arbetet skall ha utan överlåter till respektive specialitet att ta fram 
rekommendationer om praktiska tillämpningar inom specialiteten.  
 
Enligt ögonläkarföreningens beslut gäller följande rekommendationer för ST-läkare 
inom ögonspecialiteten för att mål 19 skall uppnås: 
 
Skriftligt arbete: Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten. Det skall vara av sådan 
omfattning och kvalitet att det 1) presenteras på ett regionmöte och/eller på Ögonläkar-
föreningens årsmöte och/eller 2) accepterats för publikation i en vetenskaplig nationell eller 
internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet rekommenderas i tillägg publiceras på 
Ögonläkarföreningens hemsida under fliken utbildning och på ST-bloggen. För publicering 
vänligen kontakta web-ansvarig Catharina Kuylenstierna på e-mejladress: 
catharina.kuylenstierna@sankterik.se.  
 
Handledning: Huvudhandledare för det vetenskapliga arbetet bör ha vetenskaplig kompetens, 
minst doktorsexamen.  Om specialistläkare med doktorsexamen saknas på ordinarie klinik 
skall kontakt tas med disputerad kollega (ej nödvändigtvis inom ögonspecialiteten) på annat 
håll som kan fungera som bihandledare och som kan hjälpa till med frågor kring utformning 
och genomförande av arbetet. Stödpersonen bör kunna ersättas för sina insatser från ST-
läkarens klinik.  
 
Uppskattad tidsåtgång: Cirka 10-12 veckor  
 
Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik. 
En sådan kurs kan dock vara av nytta om tidigare erfarenhet av forskning är begränsad.  
 

ST-ÄRENDE
2016

catharina.kuylenstierna@sll.se

Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik 
enligt SOSFS 2008:17, däremot är detta ett krav enligt SOSFS 2015:8. En sådan kurs kan dock 
vara till nytta även för dem som går enligt den gamla målbeskrivningen om tidigare erfarenhet 
av forskning är begränsad.

I samband med Ögonläkarföreningens årsmöte delade Ögonfonden ut 
flera stipendier och anslag. Här är några av de glada mottagarna. 

http://swedeye.org
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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. 

Som vanligt inleder vi mötet med lunch kl.12 på torsdagen och avslutar med 
lunch på fredagen. 

Tyvärr har vår gästföreläsare Professor Susanne Binder, Department of 
Ophthalmology, Rudolf Foundation Clinic, Wien, fått förhinder och varit 
tvungen att ställa in sin resa till årets möte. Trots detta kommer vi att 
erbjuda ett intressant och fullspäckat program, men ännu finns möjlighet att 
bidra med fria föredrag. 

Vi vill uppmana alla att bidra till programpunkten ”Vad gör Du nu? 
Filmvisning av svåra kirurgiska moment med efterföljande 
diskussion”. Tanken är att man visar ett filmklipp från en operation, stannar 
filmen och diskuterar möjliga sätt att gå vidare. 

Anmäl er till Eva Olofsson (eva.olofsson@umu.se) senast 24 oktober. 
Meddela om du har fall till filmvisningen eller om du vill hålla något föredrag. 
Glöm inte att ange om du har behov av specialkost. 

Programmet finns på Ögonläkarföreningens hemsida (www.swedeye.org). 

Hjärtligt välkomna til l Umeå! 

I Väven finns två hotell; Stora Hotellet (Book@storahotelletumea.se, tel. 
090-690 33 08) och U&Me (info@umehotel.se, tel. 090-690 33 08). 
Rummen bokas via respektive hotell."
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KONGRESS-
FÖRTECKNING

Det blir inte någon bakjourskurs i Mölndal 2017 utan nästa kurs planeras istället till 
januari 2018. Mer information kommer i senare nummer av Ett Ögonblick.

BAKJOURSKURS

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

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

Efterutbildningskurs 
Neurooftalmologi
Okt 20 - 21  2016
Bergendal Meetings, Sollentuna
www.swedeye.org/utbildning/
utbildningsinfo

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

HÖST 2016

Basic Science Course in 
Ophthalmology, Colombia 
University
02 - 27 januari 2017
New York, NY, USA
www.columbiaeye.org/education/
the-basic-science-course

8th International course on opht-
halmic and oculoplastic recon-
struction and trauma surgery
Jan 11 - 13  2017
Wien, Österrike
www.soevision.org/events/

7th EURETINA Winter Meeting
Jan 28   2017
Info: Medical University Vienna, 
Italien
www.euretina.org/Vienna2017/

21st Winter Meeting of the Eu-
ropean Society of Cataract and 
Refractive Surgeons (ESCRS)
Feb 10 - 12  2017
Maastricht, Nederländerna
www.escrs.org/Maastricht2017/

VINTER & VÅR 2017

SWISH  123 900 7220
BG 890 - 7610

PG 90 07 22 - 0     
www.ögonfonden.seStöd ögonforskningen

http://swedeye.org
mailto:web%40swedeye.org?subject=
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
http://www.columbiaeye.org/education/the-basic-science-course
http://www.columbiaeye.org/education/the-basic-science-course
http://www.soevision.org/events/
http://www.euretina.org/Vienna2017/
http://www.escrs.org/Maastricht2017/
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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 
medlemsutskick, 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 
diskuteras med skattmästaren. Annonsering för 
kurser och möten som arrangeras eller förmedlas av 
medlemmarna debiteras inte.  / Madeleine Zetterberg, 
Skattmästare

DEADLINE MATERIAL TILL NÄSTA NUMMER
Material till nästa nummer av Ett Ögonblick måste 
vara tidningens redaktör Catharina Kuylenstierna 
tillhanda senast 24 januari 2017. Sänd materialet 
i form av Microsoft Word-fil via e-post till:
catharina.kuylenstierna@sll.se

ANSVARIG UTGIVARE
Maria Kugelberg, ordförande
maria.kugelberg@sll.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 
medlem 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:
Dr Stefan Löfgren
Facklig sekreterare SÖF
S:t Eriks ögonsjukhus
112 82 Stockholm

med skriftlig rekommendation från någon, som 
redan är medlem i föreningen. Ansökan kan även 
skannas och skickas med e-post till:  
stefan.lofgren@ki.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 2016-2017
Maria Kugelberg, ordförande
maria.kugelberg@sll.se

Sten Kjellström, vice ordförande
sten.kjellstrom@med.lu.se

Eva Olofsson, vetenskaplig sekreterare
eva.olofsson@umu.se

Stefan Löfgren, facklig sekreterare
stefan.lofgren@ki.se

Madeleine Zetterberg, skattmästare
madeleine.zetterberg@gu.se

Charlotta All-Eriksson, utbildningsfrågor 
charlotta.all-eriksson@sll.se

Beatrice Peebo, Utbildningsfrågor 
(Tjänstledig 2015-2017)
beatrice.peebo@liu.se

Karl-Johan Hellgren, hemsidesansvarig och ledamot 
(icke-universitetsklinik)

karl-johan.hellgren@med.lu.se

Sverker Hallin, ledamot privatläkare
sverker@hallin.se

Cu Dinh Nguyen, ST-representant
dinh.nguyen@skane.se

http://swedeye.org
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Den första och enda 
godkända ögondroppen med 
ciklosporin 1 mg/ml i Sverige

1 DROPPE 
1 GÅNG/DAG

TILL KVÄLLEN

(ciklosporin 1mg/ml)

  Reduktion av okulär ytinflammation 1,2

  Minskar skador på kornea 1,2

  Ingår i läkemedelsförmånerna3

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

Referenser:
1. SPC för Ikervis (2015-05-13).
2. Leonardi et al. Eur J Ophthalmol 2016;26(4):287-296. 
3. www.tlv.se (2016-09-13)

Produktinformation:
Ikervis ögondroppar, emulsion (ciklosporin 1 mg/ml) S01XA18: Rx, F. Indikation: Behandling av svår keratit hos vuxna patienter med 
kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Varningar och försiktighet: Ta ut kontaktlinser före 
användning. Graviditet och amning: Ikervis får inte användas av kvinnor i fertil ålder, såvida inte adekvata preventivmetoder används. 
Förpackningar: Endosbehållare om 30x0,3 ml. För pris och ytterligare information: se www.fass.se. Datum för översyn av SPC 2015-05-13.IK
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