
WSPOS i Hyderabad, Indien 

 

Bild: Gamla staden och basaren i Hyderabad 

Vi reste till Hyderabad för att delta i WSPOS (World Society of Paediatric Ophthalmology and 
Strabismus) kongress i november 2017. Vi vill tacka för möjligheten att kunna delta i kongressen med 
hjälp av resestipendierna från SÖF.  

Vi arbetar båda på Skånes universitetssjukhus och har ett specialintresse för barnoftalmologi, samt 
forskar båda inom skelningskirurgi. Eftersom ingen av oss hade besökt Indien tidigare passade vi på 
att åka dit lite tidigare och njuta av semester i anslutning till kongressen. Att lämna ett regnigt och 
mörkt Malmö i november och istället spendera tid i Kerala bland risfält, teplantage och kryddodlingar 
var fantastiskt! Kerala är en av de rikare delstaterna och på vår rundresa fick vi se fantastiska vyer, 
smaka spännande mat och möta vänliga människor. 

Kongressen hölls i Hyderabad som ligger ungefär mitt i landet. Vi hade med hjälp av en kollega på 
kliniken fått kontakt med L V Prasad Eye Institute där vi gjorde ett studiebesök. Det var spännande 
att se hur de organiserat kliniken. Med hjälp av olika tekniska lösningar hade de goda möjligheter att 
undersöka patienter på distans. Där fanns även ett forskningscenter som koncentrerade sig på enkla 
och billiga lösningar för att exempelvis screena barn i glesbygd för amblyopi. Då varje betalande 
patient även täckte kostnaden för tre icke-betalande hade man möjlighet att erbjuda vård även till de 
som inte hade möjlighet att täcka sina egna vårdkostnader.  



 

Bild: Färgglada väggar i undersökningsrummen för barn på L V Prasad Eye Institute. 

Kongressen var bra planerad med flera parallella sessioner. Många av föreläsarna kom från Indien, 
men även från övriga delar av världen. Vi insåg att ett hotell 5 km från kongresscentret kan innebära 
allt mellan 10 minuter till 2 timmar i transporttid, beroende på hur många bilar, lastbilar, kossor, 
motorcyklar och höns det är på vägen! Många intressanta ämnen avhandlades, väl värt att nämna 
var ett symposium om ökande myopi. Flera föreläsare, främst från Asien, berättade om åtgärder som 
vidtagits i deras länder. I Taiwan hade man infört ”outdoor homework” där eleverna fick i läxa att 
vistas utomhus på helgerna. Vi fick även möjlighet att presentera vår forskning med muntliga 
föredrag. 

Sammanfattningsvis hade vi en spännande, givande och färgsprakande resa. Tack! 

 

Vänliga hälsningar  

Linda Thorisdottir och Kajsa Tenland 
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