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LEDARE

Bästa medlemmar i
Sveriges Ögonläkarförening!
Nu efter den varmaste sommaren i mannaminne har vi för någon vecka sedan haft ett
fantastiskt årsmöte i Stockholm med över 400 deltagare! Det vetenskapliga programmet var verkligen brett och intressant. Vi hade bland annat fyra prominenta utländska
gästföreläsare som alla gav spännande föreläsningar och dessutom höll mycket uppskattade kurser. Nytt för i år var en ST-lounge där föreningens ST-representant Cu Dybelius
Ansson hade bjudit in och intervjuade examinatorer och specialistläkare som genomfört
den europeiska och/eller den svenska specialisttentamen. Jag kan passa på att säga att
föreningen verkligen rekommenderar varje ST-läkare att genomgå examen. Det sociala
programmet var inte sämre, konstrunda på morgonkvisten på NKS, en MYCKET tidig
löptur runt Kungsholmen för de modiga, rundan innehöll även bra träningstips för sprinterlöparna. Middagen på anrika Nalen med levande musik var definitivt en värdig avslutning på kvällen. Ett stort tack till alla inblandade, den lokala organisationskommittén,
alla föreläsare, alla som presenterade posters, alla som hjälpte till i rummen och ALLA
deltagare som kom från landets alla hörn, det är ni som gör detta möte möjligt.
Det är mycket på gång i vården i Sverige just nu. Vi står för stora utmaningar med en
åldrande befolkning och ett allt större vårdbehov. Vi har hört detta upprepade gånger
att vi kommer att behöva ändra sättet som vi arbetar på. Inom Ögonsjukvården tror jag
att vi redan har kommit en bit på vägen. I en inte allt för avlägsen tid klippte vi ögonfransar, la patienten i en säng i två veckor efter en kataraktoperation. Sedan jag började som
underläkare på ögonkliniken i Lund 2001 har det skett stora förändringar. Då opererade
vi nästan alla ”näthinnor” i generell anestesi och i princip 100% var inneliggande. 2017
opererades på Skånes universitetssjukhus (SUS) endast 15 % av dessa näthinnepatienter
i generell anestesi och endast 3% var inneliggande. Inom ett även kortare tidsperspektiv
har vi gått från att endast låta retinalkirurger ge intravitreala injektioner till att nu ha
flera specialtränade sjuksköterskor som gör detta runt om i landet.

Till start
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Många har säkert hört talas om att under 2018 gick alla landsting och regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Detta som ett viktigt steg mot en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. I ett första steg bildades 18 nationella programområden (NPO) där ögonsjukvården är ett område. Gruppen
består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga
sjukvårdsregioner. Uppdraget som denna grupp har fått är att bl. a. leda och samordna
kunskapsstyrningen i Sverige, identifiera när det saknas kunskapsstöd men även föreslå
en nivåstrukturering inom ögonsjukvården. För att detta skall lyckas kommer det att
krävas ett stort engagemang. Här känner jag mig dock fullständigt lugn för jag har sett
vilket stort engagemang som finns i hela Ögon-Sverige. Inom Sveriges Ögonläkarförening har vi klubbar, sällskap och andra energiska sammanslutningar som ständigt bidrar
med kunskapsutveckling inom ögonsjukvården. Vi får inte heller glömma våra fenomenala ST-kursgivare och föreläsare som årligen och enträget utbildar våra ST-läkare och
ibland även oss specialister på föreningens vidareutbildningskurser.
Slutligen vill jag passa på att ta tillfället i akt att tacka medlemmarna för förtroendet att
leda föreningen under de nästkommande två åren. För er som ännu inte känner mig,
vilket definitivt är flertalet av föreningens mer än 1000 medlemmar, är jag ögonläkare
och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus. Min subspecialisering är retina och
mitt forskningsområde är genterapi av medfödda retinala degenerationer. De flesta
ST-läkare har nog sett eller hört från mig antingen via vår utbildningsplattform eller på
Retinakursen. Jag har varit aktiv i ögonläkarföreningens styrelse sedan fyra år, först som
vetenskaplig sekreterare och de senaste två åren som vice ordförande.
Jag vill till slut tacka min företrädare, Maria Kugelberg, som med stor entusiasm och
värme, skicklighet och klokskap lett föreningen under dessa närmast föregående två
åren.
/Sten Kjellström

Bra syn – hela livet

SWISH 123 900 7220
BG 890 - 7610
PG 90 07 22 - 0

Stöd forskningen

www.ögonfonden.se
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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSMÖTE UNDER ÅRSMÖTE 2018-10-09
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maria Kugelberg
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Maria Kugelberg. Till mötessekreterare valdes Eva
Olofsson.
3. Val av två justeringspersoner
Valdes Branka Samolov och Anders Bergström.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.
5. Frågan om mötets behöriga utlysande
Föreningsmötet befanns vara behörigt utlyst i Ett Ögonblick nr 2 2018 och via
medlemsutskick med e-post eller brev en månad i förväg.
6. Meddelande från styrelsen
Information om föreningen: ca 1050 medlemmar
Årsmötet 2018 hade 414 deltagare.
Svenska Läkaresällskapets motion om att alla specialitetssektioners
föreningsmedlemmar ska vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet. Vid senaste
fullmäktigemötet bordlades beslutet om automatisk anslutning av sektionernas
medlemmar. Frågan ska utredas ytterligare av SLS.
SÖF har anlitat Föreningshuset för att hantera medlemsregistret eftersom SLF
som SÖF tidigare anlitat, inte längre kan inkludera icke-SLF-medlemmar. SÖFs
e-postutskick kommer numer således från Föreningshuset. I samband med
omläggningen av SÖFs medlemsregister pågår ett arbete för att uppdatera
kontaktuppgifter. Medlemmar som inte fått Ett Ögonblick uppmanas att meddela
aktuell e-postadress till facklig sekreterare.
Intresset för SÖFs specialistkurser har varit lågt och två planerade kurser har ställts in
pga. för få deltagare.
7. Rapport från kassaförvaltningen
Skattmästare Madeleine Zetterberg föredrog kassaförvaltningsrapporterna för år
2017/2018 (resultat- och balansräkning).
8. Revisionsberättelsen
Madeleine Zetterberg läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Svante Böös
och Anders Kvanta.
Stämman godkände denna.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till start
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10. Årsavgift
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 650 kr för SLF-medlemmar och 800 kr för icke-SLFmedlemmar. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
11. Val av vissa styrelsemedlemmar
Valberedningens förslag föredrogs av Fatima Pedrosa Domellöf.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja:
Val av vissa styrelsemedlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Vetenskaplig sekreterare
Facklig sekreterare
Skattmästare
ST-representant

Sten Kjellström
Eva Olofsson
Madeleine Zetterberg
Stefan Löfgren
Tomas Bro
Cu Ansson

nyval
nyval
nyval
omval
nyval
omval

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Stämman beslutade om omedelbar justering av punkten.
12. Val av fullmäktigemedlem och suppleant vid SLS
Valberedningens förslag föredrogs av Fatima Pedrosa Domellöf.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja:
Ordinarie representant
Suppleant			

Sten Kjellström nyval 2018-2019
Eva Olofsson
nyval 2018-2019

13. Val av revisorer och klubbmästare
Valberedningens förslag föredrogs av Fatima Pedrosa Domellöf.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja:
Revisor		
Revisor		
Revisorssuppleant
Klubbmästare
Klubbmästare

Anders Kvanta		
Svante Böös		
Inger Westborg		
Elin Bohman		
Maria Wyon		

omval 2018-2019
omval 2018-2019
omval 2018-2019
omval 2018-2019
omval 2018-2019

14. Val av valberedning
Styrelsens förslag till valberedning 2018-2019 föredrogs av Maria Kugelberg.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja:
Anders Behndig

Lena Rung

Eva Larsson

15. Övriga ärenden
Eva Olofsson delade ut diplom till följande som erhållit SÖFs resestipendium 2018:
25000kr för utomeuropeisk resa: Aniela Domanski, Ellen Blomsterberg, Gustav Stålhammar
(ej närvarande)
15000 kr för europeisk resa: Ali Sharif (ej närvarande), Karin Allard (ej närvarande), Thorsteinn
Snaebjörnsson, Andreas Viberg (ej närvarande)
Fortsatt satsning under nästa år. Utlysning kommer att ske i Ett Ögonblick nr 3 2018. Antalet
stipendier som delas ut beror på antalet och kvalitén på ansökningarna. Deadline för ansökan
är 1 april 2019.
Charlotta All-Eriksson informerade om att priset för bästa ST-kurs 2018 gick till Ingrid
Johansson, Örebro, för kursen «Diabetes och ögonkomplikationer».

Till start
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Maria Kugelberg informerade om att priset för bästa avhandling 2017 utgår då det enbart
inkommit en nominering. Denna avhandling kommer att ingå i nästa års nomineringar.
Madeleine Zetterberg redogjorde för en ny integritetspolicy i enlighet med GDPR.
Styrelsen lade fram ett förslag om ändring i §13 i stadgarna samt tillägg av två paragrafer
(§18 och §19) i enlighet med GDPR. Följande stadgeändringar föreslogs:
§ 13 Föreningen bör hålla minst ett möte årligen. Extra möte måste hållas när ordföranden
eller styrelsen finner sådant påkallat, eller då minst tio föreningsmedlemmar tillställt
ordföranden skriftligt anhållan därom.
Årsmöte hålles i anslutning till föreningens höstmöte, som bör infalla under perioden augusti
t o m november. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas
medlemmarna via föreningens kommunikationskanaler.
§ 18 Behandling av personuppgifter sker i enlighet med föreningens integritetspolicy.
Integritetspolicyn beslutas av styrelsen och skall kommuniceras till medlemmarna
via föreningens kommunikationskanaler.
§ 19 Stadgarna utgör laglig grund för behandling av personuppgifter. De personuppgifter
som föreningen behöver från medlemmar och förtroendevalda för att utföra sin verksamhet
är: personnummer, namn, kontaktuppgifter inklusive postadress och e-postadress,
arbetsplats, utbildning, subspecialitet, särskilda intresseområden inom oftalmologin,
eventuell tillhörighet till Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet och i samband
med ekonomiska transaktioner även kontonummer. Vissa personuppgifter kan också behöva
inhämtas från icke-medlemmar i samband med utbildnings- och mötesaktiviteter såsom
angivet i föreningens integritetspolicy.
Stämman godkände förslaget om stadgeändringarna. Beslutad ändring träder i kraft när
Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställt densamma.
Inga övriga frågor från auditoriet.
Silvernålar delades ut till Beatrice Peebo (ej närvarande) för arbete inom styrelsen, till Fatima
Pedrosa Domellöf för arbete i valberedningen, samt till den lokala organisationskommittén i
Stockholm för arbetet med årsmötet 2018, nålen mottogs av Anne Odergren.
Guldnål utdelades till avgående ordförande Maria Kugelberg.
Ingrid Johansson presenterade och hälsade välkommen till nästkommande årsmöte i Örebro
2-4 oktober 2019.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Maria Kugelberg.

Vid protokollet – Eva Olofsson
Justeras			

Anders Bergström			

Till start
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NYHET!

En ny generation ögondroppar
vid MGD eller lipidbrist

Helt fri från
konserveringsmedel

• Stabiliserar tårfilmens lipidlager och förhindrar avdunstning
vid MGD och lipidbrist
• Vattenfri droppe som är fettlöslig och inte reagerar
kemiskt, fysiologiskt eller metaboliskt

• Innehåller endast ett ämne – Perfluorohexyloktan (F6H8)
• Dryg - 3 ml ger upp till 280 droppar
• Kliniskt bevisade effekter
Stabilare tårfilm1,2
Minskade skador på hornhinnan1,2
Förbättrade blefaritsymptom2
Tolereras väl1,2
Ökad patientnöjdhet (OSDI©)1,2
Ingen påverkan på syn eller ögontryck1,2

• Helt fri från konserveringsmedel, fosfater eller
emulgeringsmedel
• Behaglig och sammetslen i ögat

EvoTears hittar du hos apotek och välsorterade optiker
042-14 12 25 • piggaogon@medilensnordic.com • www.evotears.se
1.

Till start

Steven P et al, J Ocul Pharmacol Ther, 2015. 31(8):498-503

2.

Steven P et al, J Ocul Pharmacol Ther 2017. 33(9):678-685
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EKONOMI

Skattmästaren
Madeleine Zetterberg

Madeleine Zetterberg, Skattmästaren

EKONOMISK REDOGÖRELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET
2017 -2017
2018 - 2018
EKONOMISK
REDOGÖRELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET
Balansräkning 2018-05-31
Tillgångar:
Plusgirokonto Företag Nordea
Sparkonto Företag Nordea
Nordea Alpha 10MA Fund
Kapitalförsäkring Depå Nordea
Bankkonto SBAB

Skulder och eget kapital:
Eget kapital 170601
Förändring eget kapital
Orealiserad vinst MA F
Orealiserad vinst Depå
NOSOPRS

58 201
300 823
175 666*
3 230 427†
949 753

Summa kronor:
4 714 870
Marknadsvärde per 2018-05-31; anskaffningsvärde 170 000 kr (2017-02-07)
†
Marknadsvärde per 2018-05-31; anskaffningsvärde 3 050 182 kr (2017-04-12)
‡
Överskott från NOSOPRS-mötet. Förvaltas för Ögonplastikklubbens räkning.
*

4 151 359
354 600
5 666
180 245
23 000‡
4 714 870

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Konferensintäkter
Annonser, skrifter
Räntor
Realiserad vinst fondförvaltning
Skatteåterbäring
Summa intäkter (kr):

Föregående år
473 847
26 629
61 500
110 175
11 482
50 182
0
733 815

Perioden
548 701
544 277
180 002
93 800
3 779
0
6 184
1 376 743

Kostnader
Acta Ophthalmologica
Årsmötet
Styrelsens/efterutb.komm. resor o sammanträden
Spec.exam.komm. resor o sammanträden
Arbetsgrupper, resor o sammanträden
Ett Ögonblick
Konferenskostnader
Webkostnader, sekreteriat, juridisk rådgivning
Internationella föreningar
Stipendier; rese-, bästa avhandling, bästa ST-kurs
Skatter, bankavgifter
Summa kostnader (kr):

309 619
47 295
122 682
46 281
9 214
63 625
58 358
52 958
35 238
65 000
12 068
822 338

347 907
50 504
148 767
69 130
2 968
70 625
77 952
39 179
33 319
170 000
11 792
1 022 143

Årets överskott / underskott (kr)

-88 523

354 600

Till start
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Madeleine Zetterberg, Skattmästaren

SKATTMÄSTARENS KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2018-05-31
Årets resultat uppvisar ett överskott på 355 tkr (eget kapital). Detta beror framför allt på överskott
från NOK2014 och NOK2016, på ett visst överskott från årsmötet 2017, en utbetalning från Congrex
konkursbo samt en ökning av antalet betalande medlemmar. Den största kostnadsökningen står våra
resestipendier för. Under skulder finns ett överskott à 23 tkr från NOSOPRS-mötet i Stockholm 2017
som SÖF förvaltar för Ögonplastikklubbens räkning. Från februari 2017 är föreningens tillgångar till
största delen samlade i Nordea i form av Kapitalförsäkring depå (diskretionär förvaltning med försiktig
inriktning). I föreningens tillgångar fanns 2018-05-31 orealiserade fondvinster à 186 tkr.
Sammantaget är ekonomin i god balans. De största förändringarna i resultaträkningen mot föregående
räkenskapsår hänför sig till följande poster:
INTÄKTER
• Medlemsavgifter: 549 tkr detta räkenskapsår mot 474 tkr året innan. Ingen förändring av medlemsavgiften har
skett mellan dessa år utan ökningen beror framför allt på att vi hade problem under föregående räkenskapsår med
att nå ut till vissa SÖF-medlemmar på grund av en omläggning av Sveriges Läkarförbunds medlemsregister.
• Bidrag: Detta räkenskapsår hämtade vi hem det sista av överskottet från NOK 2014 i Stockholm (311 tkr) och
fick också del av överskottet från NOK 2016 i Århus (206 tkr).
• Konferensintäkter: Årsmötet i Umeå 2017 genererade ett överskott à 75 tkr. Dessutom gjordes en
konkursutbetalning från Congrex, som tidigare arrangerade SÖF’s årsmöten, à 54 tkr. Resterande 51 tkr under
denna post hänför sig till intäkter för klinikschefskonferensen, vilka detta år inte helt balanserades av kostnaderna
för densamma (underskott à 27 tkr).

KOSTNADER
• Acta Ophthalmologica: 348 tkr detta räkenskapsår mot 310 tkr föregående år.
• Resor och sammanträden: Något ökade kostnader för styrelsens och efterutbildnings-kommitténs möten;
149 tkr jämfört med 123 tkr föregående år. Även ökade kostnader för resor och möten rörande specialistexamina;
69 tkr jämfört med 46 tkr. Det senare beror framför allt på ökade kostnader för EBOD-examinatorer (den
europeiska specialistexamen).
• Resestipendier: 160 tkr till yngre kollegor för deltagande i konferens eller auskultation vid annan klinik jämfört
med 55 tkr föregående år. Under denna post återfinns också stipendier för bästa avhandling och bästa ST-kurs.

KONTAKTUPPGIFTER
TILL SKATTMÄSTAREN

Sveriges Ögonläkarförening
c/o Tomas Bro
Ögonmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
E-post: tomas.bro@med.lu.se

Till start
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Mingel i utställningshallen.

ÅRSMÖTET I STOCKHOLM 8 - 10 OKTOBER 2018
Nu har några veckor passerat sedan SÖFs årsmöte i Stockholm den 8-10 oktober och jag har hunnit samla mina tankar kring dessa tre intensiva,
lärorika och roliga dagar. Stockholm med medarbetarna från Sankt Eriks ögonsjukhus i spetsen,
gav alla 414 deltagare ett varmt välkomnande
med trevliga sociala aktiviteter och en hejdundrande bankett på Nalen där det dök upp ett flertal
lokala talanger på scenen.

Det vetenskapliga programmet inleddes som vanligt
med en kursdag med ett flertal parallella kurser. Jag
hade gärna klonat mig för att kunna delta i samtliga
men fick nöja mig med tre. Gästföreläsaren Ferenc
Kuhns två kurser, en om amotio och en om ögonskador, fick en del åhörare att lyfta på ögonbrynen. Hans
ifrågasättande av traditionella kirurgiska principer vid
behandling av näthinneavlossning och vid handläggning av skador provocerar, men inspirerar också till
reflektion över vetenskapen och den beprövade erfarenheten bakom våra kirurgiska metoder.

Nalens anrika historia som ett av Sveriges största danspalats från mitten av 30-talet till slutet av 60-talet
gjorde sig senare under kvällen påmint när bandet
drog igång och landets ögonläkare svängde sina lurviga. Även våra utländska gäster uppskattade kvällen,
vilket var uppenbart när man såg den engelska gentlemannen, professor Richard Collins skaka loss på dansgolvet.

Till start

Vår andra gästföreläsare, Susan Lightman höll en uppskattad kurs med Beatrice Peebo. Tillsammans guidade de oss igenom många spännande uveitfall. Vi i
publiken deltog genom att rösta på alternativa utredningar och behandlingar med SÖF-appens mentometerfunktion, vilket var både roligt och lärorikt.
>
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Ferenc Kuhn

Susan Lightman

Även gästföreläsarna Richard Collins och Francesco
Quaranta Leoni deltog i en mycket uppskattad kurs
om syndrom med ögonlocksanomalier. Tillsammans
med Kristina Teär Fahnehjelm och klinisk genetiker
Britt Marie Anderlid gjordes en genomgång av olika
genetiska avvikelser, vilka syndrom de kan leda till och
vad man kan göra för dessa barn.
Ytterligare en kurs med inriktning mot barnoftalmologi
var kursen om CVI. Marita Andersson Grönlund, Anders
Sjöström, Lena Jacobson, Kerstin Hellgren och Susann
Andersson föreläste tillsammans med medarbetare
inom det multiprofessionella team som behövs vid
synutredning och omhändertagandet av barn med
hjärnsynskada.
Vid efterutbildningskursen om MIGS guidade Mario
Economou, Anders Bergström, Tobias Busch och Peter
Thomasson deltagarna bland befintliga implantat och
tekniker inom denna fortfarande ganska nya typ av
glaukomkirurgi.
För dem med ett intresse för medicinsk retina fanns
en efterutbildningskurs om RVO. David Epstein och
Charlotte Lindberg gav en uppskattad föreläsning
om praktisk handläggning av patienter med retinal
venocklusion samt en uppdatering av de nationella
riktlinjerna.
David Epstein

Till start
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ST-programmet under kursdagen inleddes med palliativ medicin, med inriktning mot svåra brytpunktssamtal inom ögonsjukvård. Palliativmedicin är
ett obligatoriskt kursmoment enligt den nya STmålbeskrivningen och en kurs riktad mot ögonläkare
har efterfrågats. Kollegorna i Lund tog sig an denna
utmaning och skapade en kurs som Eva Malm
tillsammans med sjukhuspräst Lena Hoff höll i under
årsmötet. Ämnet är förstås mycket viktigt och planer
finns på att vidareutveckla och upprepa kursen
framöver.

dem som under det gångna året klarat antingen den
svenska- eller EBO-examen bjöd SÖF in till en lunch i
Stadshuskällaren med diplomutdelning.
Utbildning, både för ST-läkare och specialister är ett av
SÖFs viktigaste uppdrag och jag vill härmed tacka alla
föreläsare vid kursdagen. Ni har alla lagt ned mycket
tid och tanke bakom varje föreläsning!
Den första dagen avslutades med ett trevligt
välkomstmingel på Waterfront tillsammans med våra
sponsorer och utställare. Den, numer traditionella,
tipspromenaden som värdkliniken hade satt upp i
utställningshallen, vanns för andra året i rad av Maciej
Siemieniuch. Det blir spännande att se om han kommer
att lyckas lika bra i Örebro nästa år.

ST-läkarna fick sedan ägna resten av dagen åt
neurooftalmologi tillsammans med Frank Träisk och
kollegorna från neurooftalmologiska sektionen vid
Sankt Eriks ögonsjukhus. Fokus låg på akut handläggning av neurologiska fall. Jag misstänker att
många specialister gärna hade deltagit i denna kurs
då dessa tillstånd är viktiga för oss alla att känna till.

Morgonpigga mötesdeltagare kunde på mötets andra
dag välja mellan en joggingtur längs med Stockholms
ström, eller en konstvandring på Nya Karolinska
Sjukhuset. De som ville äta frukost med nya och gamla
bekanta kunde delta vid ”frukost med experten”, där
borden i år var fördelade mellan medicinsk och kirurgisk
makulasjukdom, glaukom och neurooftalmologi. Jag
vill tacka Inger Westborg, Elisabet Granstam, Louise

Nytt för i år var att ST-läkarna hade tillgång till en
egen ST-lounge där de kunde umgås och vila upp
sig mellan föreläsningarna. I loungen pågick även
en del aktiviteter för att uppmuntra fler till att göra
en specialistexamination. För att uppmärksamma

Lunch till ära för dem som klarat specialistexamen.

Till start

11

www.swedeye.org

TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2018

Bergman, Christina Lindén, Anders Bergström, Mario
Economou, Frank Träsik och Eva Malm för att ni delade
med er av er expertkunskap under frukosten.

holm 2010-16”, utförd av ett flertal medarbetare från
Sankt Erik och som presenterades av Aniela Domanski.
Pristagarna i år får förutom diplom, även gratis
registreringsavgift till nästa årsmöte i Örebro. Jag
vill tacka alla er som skickat in abstrakts detta år och
hoppas att ni gör det igen! Jag vill förstås också tacka
moderatorerna som ställt upp vid dessa sessioner.

Formellt öppnades årsmötet efter morgonaktiviteterna på tisdagen av Maria Kugelberg som hälsade
välkommen. Det var sedan dags för vår första gästföreläsare, Ferenc Kuhn. Med korta filmklipp betonade han
på ett underhållande sätt sitt budskap om fördelarna
med tidig vitrektomi efter svåra penetrerande ögonskador.

Under eftermiddagen höll Hammurabi Bartuma årets
SOE-föreläsning som handlade om stamcellsbehandling
av åldersförändringar i gula fläcken, ett spännande
forskningsprojekt som jag hoppas kommer att leda

Därefter följde två parallella sessioner med fria föredrag med totalt 16 presentationer. Priset för bästa fria
föredrag inom retina, neuro-oftalmologi och barnoftalmologi gick till Sandra Aurell för sin presentation
”OCT-angio vid våt makuladegeneration”. Jag vill gratulera Sandra dubbelt upp, eftersom hon nu har vunnit detta pris två år i rad, en bedrift som jag tror är
svårslagen! Bästa fria föredrag inom kornea, lins och
glaukom, gick till Tobias Busch för ”Utfall av glaukomoperationer med Xen gel stent vid ögonsjukvården
Sahlgrenska universitetssjukhuset”.
Under dagen hade vi även en välbesökt postersession.
Glädjande var att vi hade fler postrar än tidigare, trist
var att tiden för varje posterpresentation var kort. Då
sessionen dessutom blev något fördröjd pga. ljudtekniska problem blev tiden för frågor tyvärr knapp. Priset
för bästa poster gick till ”Bakteriell keratit – riskfaktorer, agens och resistens. En retrospektiv studie i Stock-

Välbesökt postersession.

Till start

Hammurabi Bartuma.

12

www.swedeye.org

TANKAR KRING ÅRSMÖTET
2018

till en framtida möjlighet att behandla denna svåra
ögonsjukdom. Därefter följde Gunnel Bynkes Ilmari
Rendahlsföreläsning om sarkoidos i synnerven. Gunnels
erfarenhet inom detta område är ovärderlig och jag är
mycket glad över att hon ville dela sin kunskap med oss.
Under tisdagen hölls det första av två symposier:
”Recent advances in treatment of amblyopia –
importance of early surgery”. En panel bestående av
våra utländska gäster, Richard Collins och Francesco
Quaranta Leoni, och våra svenska experter Maria
Kugelberg och Branka Samolov berättade om
olika tillstånd med risk för amblyopiutveckling och
diskuterade timingen av kirurgi.
Föreningens årsmöte låg sist på tisdagen och separat
protokoll finns i detta nummer av Ett Ögonblick.
Under årsmötet delades en guldnål ut till avgående
ordförande Maria Kugelberg som jag vill passa på
att tacka för ett gott och trevligt samarbete under
våra år tillsammans i styrelsen. Silvernålar delades ut
till avgående styrelseledamot Beatrice Peebo, som
tyvärr inte kunde närvara vid utdelningen, till Fatima

Gunnel Bynke tillsammans med Maria Kugelberg

Eva Dafgård Kopp, Richard Collins, Francesco Quaranta Leoni och Elin Bohman.

Till start
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Sten Kjellström tackar avgående
ordförande Maria Kugelberg.

Pedrosa Domellöf för arbete med valberedningen,
samt till den lokala organisationskommittén i
Stockholm för arbetet med årsmötet 2018, nålen
mottogs av Anne Odergren. Diplom delades ut till de
närvarande resestipendiaterna Aniela Domanski, Ellen
Blomsterberg och Thorsteinn Snaebjörnsson och till
Ingrid Johansson som vann priset för bästa ST-kurs.

Epstein och Urban Amrén återgav en nästintill helhetsbild av ögat och fascinerade åhörarna med fantastiskt
vackra bilder från ögats olika delar.
Utöver alla SÖF-medlemmar som ställt upp och bidragit
till det vetenskapliga och sociala programmet vill jag
också tacka våra sponsorer, särskilt Allergan, Bayer,
Novartis, Théa, Topcon, Santen och Santhera som
arrangerade varsitt industrisymposium. Dessa var
mycket uppskattade och ökade mötets vetenskapliga
bredd och utbud.

Årsmötets sista dag innehöll en underhållande
föreläsning av Tomas Bro om regionala skillnader
vid anti-VEGF-behandling. Föreläsningen var en
uppföljning till den artikel han skrev i Läkartidningen
ifjol. Tomas liknelser mellan preparat, skedar och
krokar blev en intressant framställning som väckte alla
som var trötta efter banketten kvällen innan.

Att sammanfatta årets SÖF-möte känns en smula
vemodigt eftersom jag nu har lämnat över stafettpinnen
till vår nya vetenskapliga sekreterare Madeleine
Zetterberg som redan är i full gång med planeringen
av nästa årsmöte den 2-4 oktober 2019 i Örebro. Jag
ser redan fram emot ännu ett fullspäckat program och
minns med värme årsmötet i Örebro 2008 då Eye Vision
Song Contest gick av stapeln. Vi på ögonkliniken i Umeå
har ju en förstaplats att försvara. Vi ses då!

Professor Susan Lightman från Moorfields i London
höll sedan sin gästföreläsning ”Uveitis, the spondyloarthropathies and biologics - where are we?” och gav
oss en vetenskaplig redogörelse för gamla och nya
behandlingsalternativ.
Årets SÖF-möte avslutades med symposiet ”Imaging
av hela ögat”. Neil Lagali, Gauti Jóhannesson, David

Till start

/Eva Olofsson
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Dosering en gång dagligen
vid sänggående1

Bryt den
onda cirkeln

Ikervis® - Bryter den inflammatoriska onda
cirkeln med kroniskt torra ögon2-4
Ikervis® - När dina torra ögon-patienter inte
förbättras med tårersättningsmedel1
Ikervis® - Ingår i läkemedelsförmånerna5
(ciklosporin 1 mg/ml)

Ikervis ögondroppar, emulsion (ciklosporin 1 mg/ml) S01XA18 (Övriga medel vid ögonsjukdomar): Rx, F. Indikation: Behandling av svår keratit
hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Dosering och administreringssätt:
Behandling med IKERVIS måste sättas in av en oftalmolog eller läkare med utbildning inom oftalmologi. Rekommenderad dos är en droppe IKERVIS
en gång dagligen i det (de) påverkade ögat (ögonen) vid sänggående. Behandlingssvar bör bedömas på nytt minst var sjätte månad. Om en dos
missas bör behandlingen fortsätta som vanligt nästa dag. Patienterna ska instrueras att använda nasolakrimal ocklusion och blunda i 2 minuter efter
instillation. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär
infektion. Varningar och försiktighet: IKERVIS ska användas med försiktighet på patienter med okulär herpes i anamnesen. Kontaktlinser ska avlägsnas
innan ögondropparna instilleras vid sängdags och kan återinsättas på morgonen. Försiktighet bör iakttagas när patienter med glaukom samtidigt
behandlas med IKERVIS, särskilt när det gäller betablockerare som minskar tårsekretion. Samtidig administrering av IKERVIS och ögondroppar som
innehåller kortikosteroider kan förstärka effekten av IKERVIS på immunsystemet. IKERVIS kan framkalla tillfällig dimsyn eller andra synstörningar
som kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter bör rådas att inte framföra fordon eller använda maskiner förrän
synen har klarnat. Fertilitet, graviditet och amning: IKERVIS rekommenderas inte till kvinnor i fertil ålder såvida inte adekvata preventivmetoder
används. Biverkningar: I de pivotala studierna var de vanligaste rapporterade biverkningarna ögonsmärta, ögonirritation, lakrimation, hyperemi och
erytem på ögonlocket, vilka vanligtvis var övergående och uppkom under instillation. Smärta vid instillationsstället var en ofta rapporterad lokal
biverkan i samband med användning av IKERVIS under kliniska prövningar. Smärtan beror sannolikt på ciklosporin. Förpackningar: Endosbehållare
om 30x0,3 ml och 90x0,3 ml. För pris och ytterligare information: se www.fass.se. Datum för översyn av SPC 2016-07-21.

PP-IKERVI-SE-0013 / Augusti 2018

Referenser:
1. Ikervis SPC, Juli 2016. 2. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol 2016;26(4):287-296. 3. Baudouin C et al. Eur J Ophthalmol 2017;27(6):678-685.
4. Hoy SM. Drugs 2017;77(17):1909-1916. 5. www.tlv.se (2016-09-13).

SantenPharma AB • Solna Torg 3 • 171 45 Solna • Tel. 08 - 444 75 60 • www.santen.se • info.se @ santen.com
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Fellowship i kataraktkirurgi (MICS)
Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping utlyser ett fellowship inom kataraktkirurgisk verksamhet i nio månader, med start september 2020.
Vid kliniken bedrivs kataraktkirurgi med MICS-teknik. En relativt stor andel fall med
komplicerande faktorer hanteras vilket erbjuder excellenta tillfällen att samla erfarenhet
tillsammans med rutinerade kolleger.
Tjänsten är lämpad för ögonspecialister med minst 3 års erfarenhet som självständig
kataraktkirurg. Operatörer med tillgång till MICS-teknologi på sin ordinarie arbetsplats
har störst utbyte av placeringen och kommer att prioriteras bland sökande.
Allmän visstidsanställning under perioden 2019-09-02 till 2020-06-20. Tjänsten är på
heltid utan beredskapstjänstgöring på helger med avtalsenlig lön. Beredskap enstaka
nätter under arbetsveckor kan ingå efter överenskommelse.
Kontakt:
Verksamhetschef Catrin Fernholm, catrin.fernholm@regionostergotland.se
Docent Björn Johansson, diagnosansvarig katarakt, 010-103 1254,
bjorn.johansson@regionostergotland.se
Facklig representant: Thu Ba Wihlmark, Thu.Ba.Wihlmark@regionostergotland.se
Ansökan:
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2019. Vi arbetar med löpande urval så skicka
gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via Region
Östergötlands rekryteringssystem där du kan söka upp tjänsten via länken https://www.
regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/ .
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld Meritsammanställning för läkare. Denna ska
vidimeras. Glöm inte att bifoga kopia på specialistkompetensbevis och legitimation
med din ansökan.

Till start
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Säljes!
Bättre beg/ny apparatur
för ögonundersökning.

HFA 740i Zeiss, GPA HFA-net pro,
Dicom2,0 inkl bord/skrivare
NCT TX-20P (2016) Canon
NMC TRC-NW8 Topcon inkl bord/bildskärm
Spaltlampa Haag-Streit med Rinibord inkl appl.tonometer
Pat.stol Mercado (2016), två datorbord
Höj- och sänkbart vinklat bord för 2 apparater (2016)
Finns i Falkenberg.
För mer info, bilder och pris
mejla lindberg_annika@hotmail.com

Välkommen till
Ögonplastikklubbens vårmöte 25 mars 2019
på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm
Vi träffas informellt och diskuterar fall, operationstekniker,
operationsmaterial mm. Alla deltagande kliniker förväntas delta på
något sätt med fall, frågor, tips och trix, filmer mm!
Samling från kl 9.30 till kaffe och smörgås i Aulan,
S:t Eriks ögonsjukhus. Vi börjar kl 10 och håller på till omkring kl 17.
Anmälan: Per mail till Carina Spolnik,
carina.spolnik@sll.se senast den 11 mars 2019.
På anmälan måste vi ha: Namn, klinik samt faktureringsadress.
Kostnad: 400 kr (fika, lunch och frukt).

Varmt välkomna!
Eva Dafgård Kopp, S:t Eriks Ögonsjukhus
Karin Svedberg och Kalliopi Erripi, Mölndals ögonklinik
Malin Malmsjö, Ögonkliniken , SUS

Till start

17

www.swedeye.org

RESEBERÄTTELSE

Reseberättelse –
Resestipendium från Sveriges Ögonläkarförening
Resestipendiet som jag blev tilldelad användes till auskultation vid Moorfields Eye
Hospital i London i september 2018. Jag auskulterade en vecka på medicinsk retina
och en vecka på sektionen för vitreoretinal kirurgi.
Det var spännande att komma till London
och till Moorfields. Direkt upplevde jag stora
skillnader mot vad jag är van vid hemma på
SU/Mölndal. Det första som slog mig var deras
effektivitet i antal patienter. Effektiviteten
till trots hade de mycket fokus på utbildning
tack vare att de hade kunniga och erfarna
”consultants” som kontrollerade arbetet som
utfördes av de yngre kollegorna samtidigt som
de hela tiden också passade på att undervisa
så mycket som möjligt. Varje dag fanns även
föreläsning att ta del av morgon eller kväll. Till
trots pappersjournaler, med rätt få noteringar
i, och omoderna mikroskop tillhandahöll de en
hög nivå av sjukvård.
En annan skillnad var att de arbetade i öppet
kontorslandskap vilket jag tänker hade inverkan

Till start

på patienternas sekretess men kanske främst
var detta en kulturell skillnad. Doktorerna
hade även sina egna, mycket propra, kläder
och inte typen av arbetskläder jag är van vid.
Dessutom använde de inte munskydd i samma
utsträckning som vi gör. På operation räckte
det att täcka över munnen, näsan luftades
fritt. Det var också helt accepterat att behålla
vigselringen på under operationshandskarna...
Att få möjligheten, genom resestipendiet, att
vidga mina vyer och ta del av hur ögonsjukvård
bedrivs på en annan klinik är jag mycket
tacksam över. Min resa till Moorfields Eye
Hospital var en riktig ”eye-opener”.
Karin Allard,
ST-läkare Ögonsjukvården SU/Mölndal
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Resestipendier för 2019
Sveriges ögonläkarförening utlyser resestipendier avsedda för ST-läkare och nya ögonspecialister (inom 5 år
efter erhållen specialistkompetens). Ändamålet är deltagande i konferenser eller auskultation vid annan klinik.
Stipendier à 15 000 kr för europeiska samt stipendier
à 25 000 kr för utomeuropeiska konferenser/auskultationer kommer att delas ut. Stipendierna är avsedda att
täcka kostnader för resa, uppehälle och konferensavgift.
Företräde ges vid deltagande i konferens med egen presentation.

Stipendiaterna kommer att meddelas skriftligen och
utbetalning sker när ekonomisk rapport med kvitton inkommit till skattmästaren. Reseräkningen ska ha inlämnats senast 2 månader efter hemkomst.
Diplom kommer att utdelas vid Sveriges Ögon-läkarförenings årsmöte i Örebro 3 oktober 2019. Tilldelat stipendium skall utnyttjas inom två år efter beviljandet. En
kort rapport (max 1/2 A4-sida) skall insändas till den vetenskaplige sekreteraren senast 2 månader efter hemkomst. Rapporten kommer att publiceras på SÖFs hemsida samt kan komma att publiceras i Ett Ögonblick.

Ansökan inlämnas i form av ett brev (max 1 A4-sida) med
uppgifter om vilken konferens/klinik det gäller, tidsperiod, rese-/hotellkostnader samt konferensavgift. Motivering till varför sökande vill åka på konferensen/auskultationsresan skall anges och i förekommande fall skall
abstract bifogas (komplettering med abstract kan göras
i efterhand beroende på konferensens abstract-period).
Sökande skall vara medlem i Sveriges Ögonläkarförening.

Ansökan skickas via e-mail till SÖFs vetenskaplige sekreterare Madeleine Zetterberg
madeleine.zetterberg@gu.se.
Sista ansökningsdag är den 1:a april 2019.
Madeleine Zetterberg, vetenskaplig sekreterare

UTLYSNING – BÄSTA AVHANDLING INOM ÖGONFORSKNING 2018
Sveriges Ögonläkarförening utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kr
till ”Bästa avhandling inom ögonforskning 2018”.
Granskningskommittén utgörs av de fyra
senaste SOE-föreläsarna:

Alla svenska avhandlingar som ges ut under 2018 och
som behandlar ögonforskning kan nomineras.
Förutsättning för nominering är att ett exemplar av
avhandlingen skickas till var och en av medlemmarna
i granskningskommittén senast den 31 mars 2019, i
pappersformat eller elektroniskt. Utdelning av diplom
kommer att ske i samband med SÖFs årsmöte i Örebro
3 oktober 2019.

Hammurabi Bartuma
St Eriks Ögonsjukhus
Polhemsgatan 50
112 82 Stockholm
hammurabi.bartuma@ki.se
Patrik Danielson
Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
patrik.danielson@umu.se

Minst 3 avhandlingar måste nomineras för att stipendiet ska delas ut. Om färre än 3 avhandlingar nomineras
kommer dessa att ingå i nästkommande års bedömning.

Neil Lagali
Ögonkliniken, plan 09, Ing. 26
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
neil.lagali@liu.se

Eftersom enbart en avhandling från 2017 nominerades, kommer den avhandlingen att ingå i årets bedömning.

Gauti Johannesson
Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
gauti.johannesson@umu.se

Madeleine Zetterberg, vetenskaplig sekreterare

Till start
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SVERIGES
ÖGONLÄKARFÖRENINGS
ÅRSMÖTE ÖREBRO 2019
Conventum 2–4 oktober ogonarsmote2019.se

EYLEA vid behandling av våt AMD
®

ALTAIR-studien mäter effekten och säkerheten hos Eylea med två olika justeringsintervall
(2-veckors och 4-veckors) i en ”treat-and-extend”-modell (T&E). Behandlingen inleddes
med 3 månatliga injektioner, följt av 1 injektion efter 8 veckor och därefter randomiserades
(1:1) patienterna till de olika T&E-behandlingsarmarna.1

• 9,0 respektive 8,4 ETDRS-bokstäversa förbättring av synskärpan vid vecka 52
• 56,7 % respektive 57,8 %b fick vid vecka 52 nästa injektion planerad i ett intervall på
12 veckor eller längre

• Okulära och systemiska säkerhetsprofilerna liknade det som observerats i VIEW 1och VIEW 2-studierna
a) 2-veckorsjustering (n = 123) respektive 4-veckorsjustering (n = 123). [LS genomsnittlig skillnad i bokstäver (95 % CI): 0,4 (-3,8, 3,0), ANCOVA].
b) 2-veckorsjustering (n = 123) respektive 4-veckorsjustering (n = 123).

L.SE.MKT.09.2018.3582 SEPT 2018

Referens: 1. EYLEA SPC juli 2018.
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), 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. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen aflibercept eller mot något hjälpämne. Aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär 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 traumatisk katarakt. Korrekta aseptiska
injektionstekniker måste alltid användas vid administrering av Eylea. Dessutom ska patienterna övervakas veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling 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 försiktighet krävs hos patienter med
dåligt kontrollerat glaukom (injicera inte Eylea när det intraokulära trycket är ≥ 30 mmHg). I samtliga fall måste således både det intraokulära trycket och perfusion av synnerven kontrolleras och behandlas på lämpligt sätt. Graviditet
och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod 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 rekommenderas 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 mikroliter lösning i en injektionsflaska (typ I glas). Förpackningsstorlek: 1st. EF. Datum för senaste översyn av produktresumén, 07/2018. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Bayer AB, Box 606, 169 26 SOLNA, Telefon 08-580 223 00, www.bayer.se. L.SE.MKT.08.2018.3486
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ST-ÄRENDE
2018

BÄSTA/E ST-KOLLEGA!
(sista anmälningsdag 190430)

Till höger finner du ett preliminärt schema för de kurser
som är inplanerade till hösten 2019.
Datum för kursen i neurooftalmologi är inte fastställd.
Datum kommer att läggas ut så snart som möjligt på
hemsidan, www.swedeye.org.

HÖSTENS KURSER 2019

Påminner om att abstrakts från ditt vetenskapliga arbete
och titeln på ditt utvecklingsarbete gärna kan skickas till
Catharina Kuylenstierna: catharina.kuylenstierna@sll.se
för publicering på SÖFs hemsida.

Diabetes och ögonkomplikationer, Örebro
Ögononkologi, rekonstruktiv
ögonplastik-kirurgi och orbitas
sjukdomar, Stockholm
Lins och refraktiv kirurgi,
Stockholm
Barnoftalmologi och skelning

21 - 25 okt
11 - 15 nov

18 - 21 nov
25 - 29 nov

Bästa hälsningar
Charlotta All-Eriksson
Utbildningsansvarig, SÖF
charlotta.all-eriksson@sll.se

Nationell Bakjourskurs
Nästa” Nationella bakjourskurs för ögonläkare” planeras
till Göteborg i januari 2020. Ett samarbete mellan
Ögonsjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Sveriges Ögonläkarförening.
Mer information kommer i nästa nummer av
Ett Ögonblick.
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KONGRESSFÖRTECKNING

KONGRESSFÖRTECKNING

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

HÖST 2018
MRKs höstmöte med tema
”Retinala dystrofier”
15 - 16 nov 2018
Info: Alvik, Stockholm
www.medret.se

VINTER & VÅR 2019
10th International course on
ophthalmic and oculoplastic
reconstruction and trauma surgery
09 - 11 jan 2019
Wien, Österrike
www.ophthalmictrainings.com

Retina World Congress
21 - 24 mars 2019
Fort Lauderdale, FL, USA
www.healio.com/meeting/
retinaworldcongress

The 10th World Congress on
Controversies in Ophthalmology
(COPHy)
4 - 6 april 2019
Dublin, Ireland

International Society of Ocular
Oncology Biennial Conference
(ISOO)
22 - 26 mars 2019
Los Angeles, CA, USA
www.isoo2019.com

ARVO 2019
28 apr - 2 maj 2019
Vancouver
www.arvo.org

ESA (European
Strabismological Association)
5 - 8 juni 2019
Helsingfors, Finland
www.esa2019.org

EVRS (European
Vitreoretinal Society)
27 - 30 juni 2019
Lissabon, Portugal
www.evrs.eu

Sveriges Ögonläkarförenings
Årsmöte
2 - 4 okt 2019
Örebro

SOE 2019
13 - 16 juni 2019
Nice, Frankrike
www.soe2019.org

EuRetina 2019
5 - 8 sept 2019
Paris, Frankrike
www.euretina.org/paris2019/

ISOPT 2019
27 - 29 juni 2019
Valencia, Spanien
www.isoptclinical.com

The 37th Congress of ESCRS
(the European Society of Cataract
and Refractive Surgeons)
14 - 18 sept 2019
Paris, Frankrike
www.escrs.org/paris2019/

23rd ESCRS Winter Meeting
15 - 17 feb 2019
Aten, Grekland
www.escrs.org
9th EURETINA Winter Meeting
1 - 2 mars 2019
Prag, Tjeckien
www.euretina.org

EPOS 2019
30 maj – 01 juni 2019
Riga, Lettland
www.epos-focus.org

SOMMAR & HÖST 2019
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AAO 2019
12 - 15 okt 2019
San Francisco, USA
www.aao.org
EVER
17 - 19 okt 2019
Nice, Frankrike
www.ever.be

www.swedeye.org

FÖRENINGSINFORMATION

ETT ÖGONBLICK

STYRELSEN 2018-2019

Information från Sveriges Ögonläkarförening
mailas ut tre gånger årligen till alla medlemmar.

Sten Kjellström, ordförande
sten.kjellstrom@med.lu.se
Eva Olofsson, vice ordförande
eva.olofsson@umu.se

MEDLEMSINFO
Adressändring inklusive aktuell e-postadress meddelas
facklig sekreterare Stefan Löfgren,
fackligsekreterare@swedeye.org.

Madeleine Zetterberg, vetenskaplig sekreterare
madeleine.zetterberg@gu.se
Stefan Löfgren, facklig sekreterare
stefan.lofgren@ki.se

SÖF-medlemmar som är anslutna till SLF måste även
meddela adressändring till medlem@SLF.se.

Tomas Bro, kassör
tomas.bro@med.lu.se

Pensionärer som önskar erhålla föreningens
medlemsutskick, meddela aktuell mailadress enligt
ovan.

Charlotta All-Eriksson, utbildningsfrågor
charlotta.all-eriksson@sll.se
Karl-Johan Hellgren, hemsidesansvarig och ledamot

ANNONSERING & PRISER
Annonsering i Ett Ögonblick är välkommet.
För 2019 gäller följande priser:
Helsida
14.000:Halvsida
8.000:Kvartssida
4.500:-

(icke-universitetsklinik)

karl-johan.hellgren@med.lu.se
Anna Larsson, ledamot privatläkare
anna@ogonspec.se
Cu Ansson, ST-representant
cu.ansson@skane.se

Kostnad för udda format och radannonser kan
diskuteras med skattmästaren. Annonsering för
kurser och möten som arrangeras eller förmedlas av
medlemmarna debiteras inte.

DEADLINE MATERIAL TILL NÄSTA NUMMER
Material till nästa nummer av Ett Ögonblick måste
vara tidningens redaktör Catharina Kuylenstierna
tillhanda senast 21 januari 2019. Sänd materialet
i form av Microsoft Word-fil via e-post till:
catharina.kuylenstierna@sll.se

BLI MEDLEM I SVERIGES
ÖGONLÄKARFÖRENING
Ansökan om medlemskap i Sveriges
Ögonläkarförening sker online via hemsidan:

www.swedeye.org

ANSVARIG UTGIVARE
Sten Kjellström, ordförande
sten.kjellstrom@med.lu.se

Beslut om inval fattas vid styrelsemötena som årligen äger rum i mars/april samt november/december och vid årsmötet. Bekräftelse om medlemskap
skickas efter varje styrelsemöte.

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

Välkommen med Din ansökan!
Stefan Löfgren
Facklig sekreterare SÖF

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

Till start
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KONSERVERINGSFRI
FAST KOMBINATION
I EN DROPPE1

INGÅR I LÄKEMEDELSFÖRMÅNERNA2
NÄR MONOTERAPI INTE RÄCKER1
UTAN KONSERVERINGSMEDEL1
EN GÅNG PER DAG1

(tafluprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)

Taptiqom (tafluprost 15 µg/ml + timolol 5 mg/ml), lösning ögondroppar. ATC-kod: S01ED51 Medel vid glaukom samt miotika, beta-receptorblockerande medel. 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. Rekommenderad behandling är en droppe i det/de påverkade ögat/ögonen en gång
dagligen. Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum. För att minska risken för mörkfärgning av huden runt ögat och hårväxt bör
patienten torka bort lösning som eventuellt hamnat på huden. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Reaktiv luftvägssjukdom, inklusive
allvarlig bronkialastma (även i anamnesen) och allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sinusbradykardi, sjuka sinusknuta-syndromet, inklusive sino-atriellt block, atrioventrikulärt block
(grad II eller III) som inte kontrolleras med en pacemaker. Symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock. Varningar och försiktighet: Ögondroppar med timolol (betablockerare) kan ge samma
biverkningar som vid systemisk behandling med betablockerare, men incidensen är lägre. Därför bör Taptiqom administreras med försiktighet till vissa patientgrupper såsom patienter med astma,
mild eller medelsvår KOL och patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Betablockerarer kan maskera tecken och symtom på akut hypoglykemi eller hypertyreoidism. Effekten på intraockulära trycket
eller de kända effekterna på systemisk betablockad kan förstärkas när timolol ges till patienter som redan står på systemisk betablockerande behandling. Risk för ögonfranstillväxt, mörkfärgning
av ögonlockshuden och ökad irispigmentering. Ingen eller begränsad erfarenhet av behandling med tafluprost vid andra former av glaukom än öppenvinkelglaukom. För mer information se
produktresumén. Interaktioner: Potential för hypotension/påtaglig bradykardi vid samtidig administrering av orala kalciumkanalblockerare, betaadrenerga blockerande medel, antiarytmika,
digitalisglykosdier, parasympatomimetika och guanetidin. Potentierad systemisk betablockad har rapporterats vid kombinationsbehandling med CYP2D6-hämmare (t.ex. kinidin, fluoxetin,
paroxetin) och timolol. Graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med Taptiqom. Om patienten vid administrering upplever biverkningar såsom
övergående dimsyn ska patienten inte framföra fordon eller använda maskiner tills patienten mår bra och har klar syn. Förpackningar: Endosbehållare om 30 respektive 90x0,3 ml. (F). För pris
och ytterligare information: se www.fass.se. Datum för översyn av SPC: 2017-09-26.

PP-TAPTIQ-SE-0014 / Augusti 2018

Referenser: 1) SPC Taptiqom 2017-09-26. 2) www.tlv.se 2017-11-16.

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