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Bästa medlemmar

 

”Världens bästa hälsa och den friskaste befolkningen 2020” var min 
regions vision vid millennieskiftet. 20 år senare kan vi alla konstatera 
att målsättningen inte är nådd. År 2020 blev i och för sig inte som 
tänkt, men även utan en pandemi så var målet svåruppnått. En vision 
är enligt Svenska Akademiens ordlista en ”framtidssyn”, men en 
vision ”…behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbunden-
het eller mätbarhet”, åtminstone inte enligt Wikipedia.  ”Sikta mot 
stjärnorna, så når du månen”, är ett klokt ordspråk, men vid tvivel 
brukar jag istället tänka ”sikta på månen, missar du så är du ändå på 
väg mot stjärnorna”. I dessa pandemitider måste vi ha en framtidstro 
och våra visioner blir desto viktigare.

Under 2020 har hela världen behövt anpassa sig till ett litet virus. 
Under våren stoppade många regioner planerade operationer, även 
inom ögonsjukvården. Med ökad smittspridning åter nu i höst är det 
i skrivande stund oklart hur slutet av året blir. Säkert är att många 
hållit sig undan sjukvården och inte velat komma på sina kontroller 
eller nybesök, vilket har gett en ”vårdskuld” som kommer ta tid att 
komma ikapp. Även vår vidareutbildning har blivit åsidosatt detta 
år eftersom konferenser, kongresser och kurser har ställts in. Tyvärr 
gällde detta även vårt eget årsmöte, vilket kändes väldigt tråkigt. 
De flesta av SÖFs ST-kurser har ändå kunnat genomföras online, och 
en del arrangörer för de större kongresserna har lyckats ställa om till 
virtuella möten under hösten. Jag saknar förstås fysiska möten men 

Eva Olofsson

>>>>>>>

http://swedeye.org
http://www.ogonfonden.se
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har lärt mig att det finns mycket kunskap att ta del av digitalt och att jag 
kan diskutera och utbyta erfarenhet med mina kollegor runt om i Sverige 
genom att ”zooma”, ”skypa” mm.

SÖFs stämma den 13 oktober, genomfördes för första gången digitalt och 
jag fick då förtroendet att leda styrelsens arbete under två år framöver. Jag 
är stolt och tacksam över detta hedersuppdrag. Vem är då jag? Om man 
googlar Eva Olofsson så får man 453 000 resultat, enbart ett fåtal gäller 
mig. För att ni ska slippa sålla på Google, får ni här en kort presentation. 

Jag kommer från Gnesta, men har även under min uppväxt bott i England 
och i Sollentuna. Jag flyttade till Umeå 1993 för att läsa Läkarlinjen. Jag 
träffade min blivande make som bodde i samma studentkorridor, och vi har 
nu två barn, en flicka som är 10 år och en pojke som är 6 år. Just idag faller 
snön utanför mitt fönster och det är en av norra Sveriges fördelar. Vintern 
kan dock ibland kännas lång, speciellt när jag hör att vitsipporna blommar 
söderut. 

Jag har sedan 2001 arbetat på ögonkliniken vid Norrlands universitetssjuk-
hus, och jobbar främst med vitreoretinalkirurgi. Jag är även studierektor vid 
kliniken samt norra regionens representant i NPO-ögon. Jag har suttit i SÖFs 
styrelse sedan 2013, och det har verkligen varit 7 spännande och utveck-
lande år. För mig är varje årsmöte en höjdpunkt och att som vetenskaplig 
sekreterare få arrangera årsmötet i min hemstad 2017 var fantastiskt ro-
ligt. Jag ser nu fram emot årsmötet i Malmö 20-22 oktober 2021 och hop-
pas innerligen att vi ska kunna ses på plats. Det vetenskapliga programmet 
är nästan detsamma som var planerat till i år och värdkliniken har många, 
i dessa tider mycket efterlängtade, tilltänkta aktiviteter som jag ser fram 
emot. Pga avsaknaden av sociala sammankomster detta år, har åtminstone 
jag ett uppdämt behov av en hejdundrande fest! Vi utreder dock möjlighe-
ten att ställa om till ett virtuellt möte om pandemin fortsätter.

Innan pandemin bröt ut, påbörjade styrelsen ett visionsarbete som fick 
ledmotivet: ”se patienten, stödja medlemmarna och driva utvecklingen av 
oftalmologin”. Arbetet har redan gett resultat. SÖFs nära samarbete med 
systemet för kunskapsstyrning, NPO-ögon, gör det möjligt för oss att på-
verka arbetet med jämlik vård och ”se patienten” genom hela vårdkedjan. 
Genom att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet nästa år kom-
mer SÖF få en starkare röst och mer resurser för att ”stödja medlemmarna 
och driva utvecklingen av oftalmologin”. Jag ser verkligen fram emot att 
tillsammans med resten av styrelsen få fortsätta detta spännande visionsar-
bete. Min egen vision som ordförande för SÖF är att från och med nu fram 
till 2022, ”ta sikte mot stjärnorna”.

/Eva Olofsson,
Ordförande

http://swedeye.org
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Ett värdefullt verktyg för att sätta 
måltryck hos patienter med 
manifest glaukom

 ND-NON-2050023

Nu tillgänglig som web-
version!

Delta i en utbildning med professor Anders Heijl med genomgång av den 
vetenskapliga bakgrunden för SSY Engine, hur verktyget fungerar och hur 
det kan användas kliniskt.
För mer information och registrering besök savesightyears.com 

SSY EN
G
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E
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PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2020

PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES ÖGONLÄKARFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

2020-10-13

1. Mötets öppnande via zoom
Mötet öppnades av Sten Kjellström

2. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Sten Kjellström. Till mötessekreterare valdes 
Madeleine Zetterberg.

3. Val av två justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Fatima Pedrosa Domellöf och Maria Kugelberg.

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 2020,  
utskickat 200619, samt i extra utskick 200910.

6. Meddelande från styrelsen
Information om föreningen: 1094 medlemmar, varav 785 i tjänst och 309 
pensionärer.

Information om att Krusenbergsmötet (Klinikchefsmötet) blev inställt och att en on-
line version eventuellt planeras senare i höst.

Information kring ST-kurser hösten 2020 och våren 2021 gavs.
   

7. Rapport från kassaförvaltningen
Skattmästaren Tomas Bro föredrog kassaförvaltningsrapporterna  
(resultat- och balansräkning) för 2019/2020.

8. Revisionsberättelsen
Tomas Bro läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Inger Westborg och  
Niklas Karlsson. Stämman godkände denna.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Årsavgift
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 650 kr, för samtliga betalande medlemmar. 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

http://swedeye.org
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ÅRSMÖTE 2020

11. Val av vissa styrelsemedlemmar
Valberedningens förslag föredrogs av Maria Kugelberg.
 Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att välja:

Ordförande: Eva Olofsson nyval 2020-2022
Vice ordförande: Madeleine Zetterberg nyval 2020-2022
Vetenskaplig sekreterare: Stefan Löfgren nyval 2020-2022
Ledamot med ansvar för information, kommunikation och vidareutbildning: 
Sten Kjellström nyval 2020-2022
ST-representant: Julia Hansen nyval 2020-2022
Facklig sekreterare: Rebecca Oscarsson nyval 2020-2022

12. Val av fullmäktigemedlem och suppleant vid SLS
Valberedningens förslag föredrogs av Maria Kugelberg.
 Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att välja:

Ordinarie representant: Eva Olofsson nyval 2020-2021
Suppleant: Madeleine Zetterberg nyval 2020-2021

13. Val av revisorer och klubbmästare
Valberedningens förslag föredrogs av Maria Kugelberg.
 Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att välja:

Revisor: Inger Westborg omval 2020-2021
Revisor: Niklas Karlsson omval 2020-2021
Revisorsuppleant: Martin Thiel omval 2020-2021
Klubbmästare: Elin Bohman omval 2020-2021
Klubbmästare: Maria Wyon omval 2020-2021

14. Val av valberedning
Styrelsens förslag till valberedning 2020-2021 föredrogs av Sten Kjellström. Årsmötet 
beslutade att i enlighet med förslaget välja:
 
Eva Larsson (omval)          Maria Kugelberg (omval)           Karl-Johan Hellgren (nyval) 

15. Övriga ärenden
Eva Olofsson informerade om bakgrund till de föreslagna stadgeändringarna och 
förändring i integritetspolicyn som meddelats i Ett Ögonblick 200619.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

Madeleine Zetterberg informerade om att 2 resestipendier beviljats för 2020 till 
följande personer: Dyrleif Petursdottir och Moa Nordström. Fortsatt satsning nästa 
år; för europeisk resa är beloppet 15 tkr och för utomeuropeisk resa 25 tkr. Utlysning 
sker i Ett Ögonblick.

Inget stipendium för bästa ST-kurs 2019/2020 delades ut på grund av corona-
pandemin.

http://swedeye.org
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PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2020

Inget stipendium för bästa avhandling 2019 utsågs då endast en avhandling 
nominerats. Denna överförs till 2021 då både avhandlingar från 2019 och 2020 
kommer att bedömas.

Charlotta All-Eriksson informerade om den inställda EBO-tentamen 2020 och att det 
blir en svensk specialistexamen 25-26 januari 2021.

Madeleine Zetterberg informerade om Ögonfondens verksamhet. För 2020 utdelade 
Ögonfonden forskningsanslag och stipendier à 4,5 milj kr.

Silverpins tilldelades Cu Dybelius Ansson (avgående styrelseledamot) och Lena Rung 
(avgående ledamot i valberedningen).

Information om nästa NOK-mötet som kommer att hållas i Reykjavik 8-11 juni 2022.
Information om nästkommande årsmöte i Malmö 20-22 oktober 2021.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Sten Kjellström.

Vid protokollet – Madeleine Zetterberg

Justeras

Fatima Pedrosa Domellöf   Maria Kugelberg

http://swedeye.org
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SVERIGES
ÖGONLÄKARFÖRENINGS
ÅRSMÖTE MALMÖ 2021

Ögonsjukvården vid Skånes Universitets- 
sjukhus i Lund och Malmö har nöjet att 
välkomna er till årsmötet 2021. Det kom-
mer att hållas 20-22 oktober på Malmö Live 
på promenadavstånd till tågstationen och 
Malmös gemytliga centrum och de översta 
våningarna kan i någon paus erbjuda en 
minnesvärd vy över staden, vattnet och  
närmaste grannland i söder.
Vi ser fram emot ett rikt och varierat 
vetenskapligt program med utbud av kurs-
er, internationella och nationella föreläsare 
samt tillfällen till mer informella möten och 
kunskapsutbyten.
I utställningsdelen kommer vi att kunna ta 
del av de senaste tekniska och medicinska 
framstegen inom oftalmologin.

Genom det sociala programmet ser vi fram-
för oss trevlig samvaro och smakprov på den 
varierade kultur som vårt vackra landskap 
erbjuder.
Golftävlingen återuppstår och spelas på 
tisdagen före mötet så att alla golfare kan 
delta i onsdagens kurser.
Vår förhoppning är lärorika, inspirerande och 
trevliga dagar med oss.

VI HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA!

Malmö Live 20-22 oktober 2021     ogonarsmote.se

Lokala organisationskommittén genom 
Anders Bergström, Kristina Johansson, Lena 
Rung, Anette Lindström och Sten Kjellström

http://swedeye.org
https://www.ogonarsmote.se
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I två fas III-studier med 1459 patienter och en total studielängd på 96 veckor jämfördes Beovus 
(q12/8) effekt och säkerhet med aflibercept (q8). Studierna visade att synvinsten var likvärdig  
med aflibercept.† Nedan redovisas sekundära effektmått från “head to head”-fasen vid vecka 16:

Minskningen av CST från 
baslinjen var statistiskt 
signifikant större för Beovu vs. 
aflibercept i båda studierna.

Andelen patienter (%) med IRF och/eller SRF var 
statistiskt signifikant färre i gruppen som behandlats  
med Beovu vs. aflibercept i båda studierna.

Färre patienter som 
fick Beovu hade 
sjukdomsaktivitet* 
vs. aflibercept. 

Beovu är ett av de första läkemedlen som är framställt av 
humaniserade enkelkedjiga antikroppsfragment (scFv),  
den minsta funktionella delen av en antikropp. Beovu 
utvecklades i syfte att öka penetrationen i näthinnan  
och för att rymma fler molekyler per injektion.4

Beovu har en hög affinitet till isoformer av VEGF‑A.1

Nytt läkemedel för behandling 
av våt AMD

Referenser: 1. Beovu SPC, 3 september 2020.. 2. Eylea SPC, maj 2019. 3. Lucentis SPC, december 2019 4. Dugel PU, et. al. Ophthalmology. 2019. doi: 10.1016/j.
ophtha.2019.04.017. Epub 2019 Apr 12

†Bekräftad non-inferiority (p-värde >0.001; marginal=4 bokstäver) *Sjukdomsaktivitet bedömdes baserat på förändringar av synskärpa och/eller anatomiska parametrar

SE2010233274

34 % mot 52 % i HAWK, p<0,001; 29 % mot 45 % i HARRIER, p<0,001

24 % mot 35 % i HAWK, p=0,001; 
23 % mot 32 % i HARRIER, p=0,002

161 mot 134 mikron i HAWK, p<0,001; 
174 mot 134 mikron i HARRIER, p<0,001

Beovu® (brolucizumab), det enda anti-VEGF 
som är rekommenderat för dosering var 12:e 
vecka direkt efter laddningsfasen1,2,3

Hos patienter utan sjukdomsaktivitet* bör behandling var 3:e månad 
övervägas. Hos patienter med sjukdomsaktivitet bör behandling 
varannan månad övervägas.

Anna Carlson, produktchef oftalmologi

Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF, ATC-kod: 
S01LA06. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv-antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxt- 
faktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den  
aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: endoftalmit, intraokulär inflammation, 
traumatisk katarakt, övergående ökning av intraokulärt tryck, näthinneavlossning, näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion. Hos patienter som utvecklar näthinne-
vaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion, vanligtvis i närvaro av intraokulär inflammation, skall behandling avslutas och biverkningarna omedelbart hanteras och behand-
las. Bör inte användas under graviditet och amning. För fullständig information, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-09-03. Vid frågor kontakta Novartis 
medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: medinfo.se@novartis.com.
    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.                        

Vi finns redo för dina frågor, när du har tid och möjlighet
För att inte belasta sjukvården under pandemin erbjuder vi ett kort virtuellt möte när du har tid 
och möjlighet. Föredras ett fysiskt klinikmöte går det förstås också bra.

Besök www.medhub.se/beovu för vidare info.

http://swedeye.org
http://www.medhub.se/beovu
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EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET  2019 - 2020

Tomas Bro, Skattmästaren

EKONOMI

 
Skattmästaren 
Tomas Bro 
 

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 - 2020 
 
Balansräkning 2020-05-31 

 
Tillgångar:   Skulder och eget kapital:  
Plusgirokonto Företag Nordea 501 452  Eget kapital 2019-06-01    4 190 334 
Sparkonto Företag Nordea 10 823  Förändring eget kapital   188 620 
Nordea Alpha 10MA Fund * 194 370  Orealiserad vinst MA F 24 370 
Kapitalförsäkring Depå Nordea 
†  

3 338 331  Orealiserad vinst Depå     288 149 

Bankkonto SBAB 646 093  NOSPRS -405 
     
Summa kronor: 4 691 068    

* Marknadsvärde per 2020-05-31; anskaffningsvärde 170 000 kr (2017-02-07) 
† Marknadsvärde per 2020-05-31; anskaffningsvärde 3 050 182 kr (2017-04-12) 
 
Resultaträkning 
 
Intäkter Föregående år Perioden 
Medlemsavgifter 540 950 500 011 
Bidrag 26 345 170 105 
Konferensintäkter 40 500 323 000 
Annonser, skrifter 116 700 138 000 
Räntor 3 349 2 990 
Realiserad vinst fondförvaltning 0 0 
Skatteåterbäring 0 6 748 
Summa intäkter (kr): 727 844 1 140 855 
   
Kostnader   
Acta Ophthalmologica 254 197 451 094 
Årsmötet 63 935 713 
Styrelsens/efterutb.komm. resor o sammanträden 170 822 95 679 
Spec.exam.komm. resor o sammanträden 155 077 93 920 
Arbetsgrupper, resor o sammanträden 0 20 166 
Ett Ögonblick 35 625 71 563 
Konferenskostnader 40 768 100 599 
Webkostnader, sekreteriat, juridisk rådgivning 109 178 72 950 
Internationella föreningar 70 868 11 131 
Stipendier; rese-, bästa avhandling, bästa ST-kurs 125 000 20 500 
Skatter, bankavgifter 17 999 13 922 
Summa kostnader (kr): 1 043 467 952 237 
   
Årets överskott / underskott (kr) -315 623 188 618 

 

http://swedeye.org
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Skattmästarens kommentarer till bokslut 2020-05-31

Precis som hela samhället i övrigt har också Ögonläkarföreningens ekonomi påverkats av 
coronapandemin. Mötes- och reserestriktionerna har lett till både minskade intäkter och minskade 
utgifter. Även om vissa möten har varit möjliga att hålla digitalt kommer andra poster som 
t.ex. inställda EBO-examinationer istället kunna komma att leda till större behov till kommande 
räkenskapsår. Framflyttade kongresser kan betraktas som förlorade intäkter. Föreningens ekonomi är 
dock fortsatt god. De största förändringarna i resultaträkningen mot föregående räkenskapsår hänför 
sig till följande poster: 

INTÄKTER
• Medlemsavgifter: 500 tkr detta räkenskapsår mot 541 tkr året innan. Något mindre eftersom 

styrelsen i april 2019 beslöt att den årliga medlemsavgiften skall vara 650 kronor, oavsett facklig 
anslutning. Vid räkenskapsårets slut fanns 806 registrerade medlemmar. 

• Bidrag: Detta räkenskapsår utbetalades överskott både från NOK 2016 i Århus och NOK 2018 i Oslo, 
totalt 170 tkr. 

• Konferensintäkter: Årsmötet i Örebro gick 255 tkr i vinst varpå 200 tkr överfördes till föreningen 
och 55 hålls kvar av Akademikonferens som buffert till Malmö 2021. Under denna post finns även 
både Krusenbergmötet och Rosengrenklubbens årsmöte som totalt visade positiva resultat.

KOSTNADER
• Acta Ophthalmologica: Ökade kostnader från 254 tkr till 451 tkr på grund av utebliven sponsring 

och försämrad valutakurs. 

• Resor och sammanträden: Kostnaderna för specialistexamination minskade när EBO-tentan i Paris 
ställdes in; 93 tkr jämfört med 155 tkr. Detta innebär troligen att flera examinatorer behöver 
skickas när EBO-tentan åter kan hållas. 

• Styrelsen: Kostnaderna har minskat från 171 tkr till 95 tkr på grund av uteblivna möten. 
Förhandling har skett angående kostnader för avbokade möten, vilket istället kommer betalas 
nästa räkenskapsår. 

• Sekretariat: Kostnaderna har minskat, 73 tkr jämfört med 109 tkr föregående år. Förra året 
betalades vissa uppstartskostnader till den administrativa partnern Föreningshuset som nu inte 
längre är aktuella. 

• Internationella föreningar: Minskade kostnader till 11 tkr jämfört med 71 tkr. Dessa kostnader 
betalas inte varje år och kan därför variera. Detta år betalades avgift till UEMS. 

• Resestipendier: Stipendium har delats ut till bästa ST-kurs och bästa avhandling. Beslut har tagits 
om två resestipendier men dessa har ännu inte delats ut på grund av inställda resor.

KONTAKTUPPGIFTER 
TILL SKATTMÄSTAREN

EKONOMI

Sveriges Ögonläkarförening
c/o Tomas Bro
Ögonmottagningen
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö

E-post: tomas.bro@med.lu.se

Tomas Bro, Skattmästaren

http://swedeye.org
mailto:%20tomas.bro%40med.lu.se?subject=
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SantenPharma AB · Evenemangsgatan 31A · 169 79 Solna · Tel 08-444 75 60 · info.se@santen.com · www.santen.se

Referenser: 1) SPC Taptiqom 2020-01-27. 2) www.tlv.se 2020-05-01.

Taptiqom tafl uprost 15 µg/ml + timolol 5 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare. 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. Dosering: 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. Endast för engångsbruk. 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, atrioventrikulär 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 och endast om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken 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. Den systemiska effekten 
av betaagonister, t.ex. adrenalin kan blockeras av ögondroppar som innehåller betablockerare. Risk för ögonfranstillväxt, mörkfärgning av ögonlockshuden och ökad irispigmentering. 
Ingen eller begränsad erfarenhet av behandling med tafl uprost 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. fl uoxetin, paroxetin). Graviditet och amning: Fertila kvinnor 
ska använda effektiv preventivmetod under behandling med Taptiqom. Taptiqom rekommenderas inte under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Som en försiktighetsåtgärd 
rekommenderas inte amning om behandling med Taptiqom krävs. Förpackningar: Endosbehållare om 30 respektive 90x0,3 ml. (F). För pris och ytterligare information: se www.fass.
se. Senaste datum för översyn av produktresumén: 2020-01-27. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal 
företrädare): Santen Pharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.
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FAST KOMBINATION 
I EN DROPPE1

(ta� uprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)

FÖR PATIENTER SOM INTE SVARAR 
TILLRÄCKLIGT PÅ MONOTERAPI1

EN GÅNG PER DAG1

UTAN KONSERVERINGSMEDEL1

INGÅR I LÄKEMEDELSFÖRMÅNERNA2
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Opponent var professor Jonathan M. Holmes,  
Department of Ophthalmology and Vision Science, 
University of Arizona College of Medicine, Arizona, 
USA. Huvudhandledare var docent Marita Anders-
son Grönlund, Sahlgrenska Akademin, och bihand-
ledare var docent Tony Pansell och docent Agneta 
Rydberg, de två senare från Karolinska Institutet. 
Betygsnämnden utgjordes av professor Olav Hau-
gen, Universitetet i Bergen, professor Gerd Holm-
ström, Uppsala universitet och professor Lena  
Hartelius, Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen inkluderar fyra delprojekt: (1) Ut-
värdering av kliniska mätmetoder med avseende 
på tillförlitlighet och repeterbarhet vid mätning 
av cyklodeviation hos vuxna patienter med verti-
kalskelning. (2) Framtagande av en referensram för 
cyklodeviation och cyklofusion (sammanhållning 

av bilden) inom en icke-skelande, normalpopula-
tion i åldern 18–69 år, där mätningar gjordes av 
120 individer med single Maddox Rod (SMR) och 
synoptophor. (3) Utvärdering av resultaten efter 
kirurgi för cyklodeviation med användande av en 
modifierad Harada-Ito teknik, där goda resultat  
erhölls.  (4) Analys av livskvalitet hos patienter med 
cyklodeviation före och efter kirurgi med hjälp av 
enkätundersökningen Adult Strabismus-20 (AS-
20). Post-operativt förbättrades resultaten signi-
fikant för patienter, särskilt för funktionsfrågorna. 
Detta särskiljer cyklodeviation från andra former 
av skelning, där den psykosociala skalan ger ett 
större utslag. 

Hela avhandlingen kan nås via länk: 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63612

AKADEMISKT NYTT
Disputation vid Sahlgrenska Akademin

 ”On Cyclodeviation 
– Strategies for 
Investigation, 
Management and 
Quality of Life”

Den 27 augusti 2020 disputerade Sara 
Flodin, ortoptist inom Ögonsjukvården 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Mölndal, på en avhandling med titeln

Sara Flodin, ortoptist, med dr

http://swedeye.org
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63612
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Stort grattis Stefan Seregard som tilldelats 
Henkes medalj för sina stora insatser inom 
oftalmologin.

Stefan är professor vid Karolinska Institutet och klinikchef på 
S:t Eriks Ögonsjukhus. Stefan är även chef för histopatolo-
giska laboratoriet och ansvarar för forskning och utbildning 
på S:t Eriks Ögonsjukhus. Stefan Seregard har tidigare bland 
annat varit president i SOE och ordförande i Sveriges Ögonlä-
karförening.

Medaljen delas ut av Harold Henkes Foundation vart fjärde år 
till en europeisk ögonläkare som anses ha gjort en stor insats 
för ledarskap inom oftalmologin.

/Stefan Löfgren, Vetenskaplig sekreterare

AKADEMISKT NYTT
HENKES MEDALJ

Bästa medlemmar,
Jag tar nu på mig hatten som vetenskaplig sekreterare, 
med årsmötesdagarna som min främsta uppgift. På 
grund av covidpandemin såg vi oss tvungna att ställa 
in det vetenskapliga programmet i år. Men misströsta 
inte – vi skjuter det vetenskapliga programmet till 20-
22 oktober 2021 på Malmö Live och håller tummarna 
för en välvaccinerad befolkning till dess. Den lokala 
organisationskommittén har extra tid på sig att putsa det 
spännande sociala programmet. Vi ser över möjligheterna 
att erbjuda det vetenskapliga programmet både digitalt och 
fysiskt.

Som avgående facklig sekreterare vill jag välkomna min efterträdare Rebecca Oscarsson 
vid Skaraborgs sjukhus och jag vill skicka med en uppmuntran till alla medlemmar att logga 
in i medlemsregistret och komplettera de uppgifter som finns där. Jag vill särskilt påtala 
att från och med nummer 9 av Acta Ophthalmologica kommer bara de medlemmar som 
i medlemsregistret uttryckligen begärt pappersversionen av Acta att få den hemskickad.  
De medlemmar som vill få access till online-versionen av Acta behöver kontakta 
Elena Rodriguez (erodriguez@wiley.com) på Wiley. Ange medlemskap i the Swedish 
Ophthalmological Society. Från 1 januari får alla medlemmar med epostadress automatiskt 
login till AAO:s ONE network.

Stefan Löfgren 
Vetenskaplig sekreterare 

http://swedeye.org
mailto:erodriguez@wiley.com


www.swedeye.orgTill start 14

Sveriges Ögonläkarförening utlyser resestipendier avsed-
da för ST-läkare och nya ögonspecialister (inom 5 år efter 
erhållen specialistkompetens). Ändamålet är deltagande 
i konferenser eller auskultation vid annan klinik. Stipen-
dier à 15 000 kr för europeiska samt stipendier à 25 000 
kr för utomeuropeiska konferenser/auskultationer kom-
mer att delas ut. Stipendierna är avsedda att täcka kost-
nader för resa, uppehälle och konferensavgift. Företräde 
ges vid deltagande i konferens med egen presentation.

Ansökan inlämnas i form av ett brev (max 1 A4-sida) med 
uppgifter om vilken konferens/klinik det gäller, tidspe-
riod, rese-/hotellkostnader samt konferensavgift. Moti-
vering till varför sökande vill åka på konferensen/auskul-
tationsresan skall anges och i förekommande fall skall 
abstract bifogas (komplettering med abstract kan göras 
i efterhand beroende på konferensens abstract-period). 
Tidpunkt för kommande/erhållen specialistkompetens 
skall anges och sökande skall vara medlem i Sveriges 
Ögonläkarförening.

Utlysning av Resestipendier för 2021
Stipendiaterna kommer att meddelas skriftligen och ut-
betalning sker efter överenskommelse med skattmästa-
ren. Reseräkningen ska ha inlämnats till vetenskaplige 
sekreteraren och ekonomisk rapport med kvitton till 
skattmästaren, senast 2 månader efter hemkomst.

Diplom kommer att utdelas vid Sveriges Ögonläkar-
förenings årsmöte i Malmö 21 oktober 2021. Tilldelat 
stipendium skall utnyttjas inom två år efter beviljan-
det. 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 Ögon-
blick.

Ansökan skickas via e-mail till SÖFs vetenskaplige sekre-
terare Stefan Löfgren, stefan.lofgren@ki.se. Sista ansök-
ningsdag är den 1:a april 2021.

Stefan Löfgren, vetenskaplig sekreterare

Alla svenska avhandlingar som ges ut under 2020 och 
som behandlar ögonforskning kan nomineras. För 
2019 inkom endast en nominering vilken kommer att 
bedömas ihop med de avhandlingar som nomineras 
för 2020.

Förutsättning för nominering är att ett exemplar av 
avhandlingen skickas till var och en av medlemmarna 
i granskningskommittén senast den 31 mars 2021, i 
pappersformat eller elektroniskt. Utdelning av diplom 
kommer att ske i samband med SÖFs årsmöte i Malmö 
21 oktober 2021.

Vid jäv kommer ytterligare granskare att anlitas. Minst 
3 avhandlingar måste nomineras för att stipendiet ska 
delas ut. Om färre än 3 avhandlingar nomineras kom-
mer dessa att ingå i nästkommande års bedömning.

Stefan Löfgren, vetenskaplig sekreterare

Granskningskommittén utgörs av de tre
senaste SOE-föreläsarna:

David Epstein
S:t Eriks Ögonsjukhus
Polhemsgatan 50
112 82 Stockholm
david.epstein@sll.se

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

UTLYSNING – BÄSTA AVHANDLING INOM ÖGONFORSKNING 2019-2020

Sveriges Ögonläkarförening utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kr 
till ”Bästa avhandling inom ögonforskning 2019-2020”. 

INFO

http://swedeye.org
mailto://stefan.lofgren@ki.se
mailto:david.epstein%40sll.se?subject=
mailto:hammurabi.bartuma%40ki.se?subject=
mailto:patrik.danielson%40umu.se?subject=


www.swedeye.orgTill start 15

RESEBERÄTTELSE

Reseberättelse Zaid Al-Sharbaty

Kursen var på heltid i 4 veckor och jag använde rese-
stipendiet till boendet i New York under kursperioden. 
Kursen omfattar hundra timmars föreläsningar om hela 
oftalmologin bl. a teori, praktik samt wet-lab. Jag tyck-
er att kursen är ett bra komplement till våra ST-kurser  
t ex gick vi igenom praktisk optik med klinisk optik  
relaterade fall/problem, orbita dissektion (wet lab) med 
erfarna ögonplastikkirurger och kataraktoperation 
(phaco) och vissa glaukomoperationer med en handle-
dare (som alltid satt bredvid och visade steg för steg 
operationsteknik). En del av föreläsningarna var om ny 
forskning inom oftalmologin och bland annat nya utred-
ningsmetoder och behandlingar. En stor del av kursens 
deltagare var internationella (inte amerikaner), de fles-
ta av dem var från EU-länder. Det ledde till öppna dis-

kussioner om olika saker t ex behandlingsstrategier som 
kan variera mellan länder beroende på flera faktorer  
t ex resurser, tillgänglighet och tradition osv. Jag tycker 
att det var spännande och det kan ge nya idéer som kan 
utveckla våra rutiner och system. Socialt får man inte 
glömma att nämna att det är en kurs med många in-
ternationella kursdeltagare. Jag tycker att kursen har ut-
vecklat min teoretiska och praktiska kompetens inom 
oftalmologi.

Ett stort tack till Er

Hej! Först och främst vill jag tacka Sveriges Ögonläkarförening för ett resestipendium på  
25 000 kr för en utomeuropeisk resa. Jag gick en kurs för amerikanska ST-läkare som 
heter ”Basic science course ophthalmology” på Columbia University, New York,  
USA i januari 2020. 

Med vänliga hälsningar 
Zaid Al-Sharbaty, ST-läkare, S:t Eriks ögonsjukhus

http://swedeye.org
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HEJ!

Här till höger ser ni de inplanerade kurserna för VT21 
där ansökningstiden redan har gått ut. Kursschemat 
för HT21 är inte färdigt men håll er uppdaterade på 
SÖFs hemsida www.swedeye.org.
Ansökningstiden för höstens kurser kommer att öpp-
na 1 mars 2021

Övrigt
Då EBO tentamina i Paris och Berlin blev inställda pga 
Covid-19 kommer en svensk tentamen att arrangeras 
i Linköping 25-26 januari 2021. Anmälan kan göras 
till professor Kristina Tornqvist, 
kristina.tornqvist@skane.se.  
Sista anmälningsdag är 27 november 2020.

Vi i SÖF:s styrelse är mycket angelägna om att så 
många som möjligt tar tillvara tillfället att skriva spe-
cialistexamen. Rekommendationen från styrelsen är 
att man ges ledigt från kliniken två veckor innan ten-
tamen för inläsning. 

Påminner om att abstrakts från ditt vetenskapliga  
arbete och titeln på ditt utvecklingsarbete gärna kan 

ST-ÄRENDE
2020

VÅRENS KURSER 2021

Praktisk optik, Uppsala, Må-Fr v 2

Cornea, Örebro, Må-Ons v 5

Retina, Linköping, Må-Fr v 10 

Uvea. Lund/Malmö, Må-To v 11

Ögononkologi, rekonstruktiv ögon- v 12
plastik-kirurgi och orbitas sjukdomar, 
Stockholm, Må-Fr

Glaukom, Stockholm, Ti-Fr v 16

Praktisk Optik, Uppsala, Må-Fr  v 22

SWISH  123 900 7220
BG 890 - 7610

PG 90 07 22 - 0     

Bra syn – hela livet

Stöd forskningen
www.ögonfonden.se

skickas till Catharina Kuylenstierna: catharina.kuylen-
stierna@sll.se för publicering på SÖFs hemsida.

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

http://swedeye.org
http://www.swedeye.org
mailto:kristina.tornqvist@skane.se
www.ogonfonden.se
mailto:// catharina.kuylenstierna@sll.se
mailto:// catharina.kuylenstierna@sll.se
mailto:charlotta.all-eriksson%40sll.se?subject=
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If you have any questions,  
please don’t hesitate to contact us  
or your local Bayer representative!

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna  |  Tel: 08-580 223 00  |  www.bayer.se

Save the date:

Nordic Retina Meeting 
February 4 – 5, 2021

During two half days in  
February, Bayer will host  

a Nordic symposium  
for all specialists in  

medical retina.

As a platform for updating and exchanging experiences within the Nordic 
medical retina society, the symposium focuses on optimization of business 
capacity and resource allocation in the treatment of neovascular AMD and RVO. 

The meeting, to be held in English, will include lectures, panel discussions and 
presentations of patient cases by both international and local experts.

In consideration of your well-being the seminar will be held as an interactive web 
conference. An invitation will be sent later this fall with all the final information and 
agenda, but please make a note of the event in your calendar already today.

With kind regards, 
Bayer

Lina Bardh Roza Ghotbi
Product Manager Ophthalmology Medical Science Liaison Ophthalmology 
lina.bardh@bayer.com roza.ghotbi@bayer.com

Beatrice Peebo
Head of Ophthalmology 
beatrice.peebo@bayer.com

PP-EYL-SE-0134-1 Sep 2020

Välkomna till Medicinska 
Retinaklubbens Vårmöte i Alvik 

den 22-23 april 2021.

Tema: ”CSCR”

www.medret.se - Håll er uppdaterade  
om vad som händer inom medicinsk  

retina & för mer information och anmälan 
till mötet se hemsidan.

(med reservation för utvecklingen av covid-19)

http://swedeye.org
http://www.medret.se
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STIFTELSEN KRONPRINSESSAN MARGARETAS 
ARBETSNÄMND FÖR SYNSKADADE    

Forskningsanslag som beviljats för år 2020 

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning rörande synskador 
Det totala beloppet för årets forskningsstöd uppgår till 2 miljoner kronor
 

GÖTEBORGS UNIVERSITET  
Catharina Löfqvist       
Knut Anders Nilsson        
    
KAROLINSKA INSTITUTET           
STOCKHOLM 
Leonard Girnita 
Andreas Kardamakis 
Anders Kvanta 
Gustaf Stålhammar 
Pete Williams 

LUNDS UNIVERSITET 
Malin Malmsjö
Ralf Rafi Sheikh

UMEÅ UNIVERSITET  
Berit Byström  
Irina Golovleva
Lena Gunhaga 
Gauti Jóhannesson
JingXia Liu 
Fatima Pedrosa Domellöf 

UPPSALA UNIVERSITET 
Gerd Holmström
Eva Larsson
 

   

Årligen delas ut mellan 4-5 miljoner kronor.
Förutom till forskning rörande synskador går bidrag även till organisationer 
som bedriver hjälpverksamhet för personer med synnedsättning samt stöd till 
behövande enskilda personer med synnedsättning.

www.stiftelsenkma.com

Följande forskare har tilldelats anslag för 2020

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

STYRELSEN
Eva Olofsson, ordförande
eva.olofsson@umu.se

Madeleine Zetterberg, vice ordförande
madeleine.zetterberg@gu.se

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

Rebecca Oscarsson, facklig sekreterare
rebecca.oscarsson@vgregion.se

Tomas Bro, skattmästare 
tomas.bro@med.lu.se

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

Sten Kjellström, ledamot med ansvar för  
fortbildning och kommunikation
Sten.kjellstrom@med.lu.se

Julia Hansen, ST-representant
Julia.hansen@vgregion.se 

Annelie Hamrin, ledamot för icke-universitetsklinik
annelie.hamrin@rvn.se

Felix Cullin, ledamot för de privata ögonläkarna
felix@ocura.se

BLI MEDLEM I SVERIGES 
ÖGONLÄKARFÖRENING

Ansökan om medlemskap i Sveriges
Ögonläkarförening sker online via hemsidan:

www.swedeye.org

Beslut om inval fattas vid styrelsemötena som 
årligen äger rum i mars/april samt november/de-
cember. Bekräftelse om medlemskap skickas efter 
varje styrelsemöte. 

Välkommen med Din ansökan!

Rebecca Oscarsson
Facklig sekreterare SÖF

MEDLEMSINFO
Adressändring och ändring av andra medlemsuppgif-
ter görs på www.swedeye.org under fliken ”Medlem-
skap och Ändra dina kontaktuppgifter”. Vid övriga 
frågar angående ditt medlemskap vänligen kontakta 
fackligsekreterare@swedeye.org.

ANNONSERING & PRISER
Annonsering i Ett Ögonblick är välkommet.
För 2020 gäller följande priser:
Helsida  14.000:-
Halvsida  8.000:-
Kvartssida  4.500:-

Kostnad för udda format och radannonser kan disku-
teras med skattmästaren. Annonsering för kurser och 
möten som arrangeras eller förmedlas av medlem-
marna debiteras inte.
 
DEADLINE MATERIAL TILL NÄSTA NUMMER
Material till nästa nummer av Ett Ögonblick måste 
vara tidningens redaktör Catharina Kuylenstierna till-
handa senast 21 januari 2021. Sänd materialet 
i form av Microsoft Word-fil via e-post till:
catharina.kuylenstierna@sll.se

ANSVARIG UTGIVARE
Eva olofsson,
eva.olofsson@umu.se

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

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

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

http://swedeye.org
mailto:eva.olofsson%40umu.se?subject=
mailto:madeleine.zetterberg%40gu.se%0D?subject=
mailto:stefan.lofgren%40ki.se?subject=
mailto:rebecca.oscarsson@vgregion.se
mailto:?subject=
mailto:Sten.kjellstrom@med.lu.se
mailto:Julia.hansen@vgregion.se
mailto:annelie.hamrin%40rvn.se?subject=
mailto:felix%40ocura.se?subject=
http://www.swedeye.org
http://www.swedeye.org
mailto:?subject=
mailto:catharina.kuylenstierna%40sll.se?subject=
mailto://eva.olofsson@umu.se
https://swedeye.org/foreningen/medlemskap/
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KONGRESS-
FÖRTECKNING

KONGRESS-
FÖRTECKNING

European Glaucoma Society, 14th 
EGS Congress - Online
12 - 13 dec 2020
www.egs2020.org

EuRetina Winter Meeting 
26 - 27 feb 2021
www.euretina.org

12th Annual Congress on Contro-
versies in Ophthalmology Europe 
(COPHy EU)
18 - 20 Mars 2021
Lissabon, Portugal
www.cophy.comtecmed.com

Medicinska Retinaklubbens  
Vårmöte
22 - 23 april 2021
Alvik, Stockholm
www.medret.se 

ARVO 2021 – fysiskt/virituellt
2 - 6 maj 2021
San Francisco, CA, USA
www.arvo.org

Nordiskt Glaukommöte
21 - 22 maj 2021 
Helsingfors, Finland
www.glaukomsallskapet.se

9th World Glaucoma Congress
9 – 12 sept 2021
Kyoto, Japan
www.worldglaucomacongress.org 

ESOPRS 2021
16 -18 sept 2021
Neapel, Italien
www.esoprs.eu

Svenska Glaukomsällskapet
23 - 24 sept 2021
Umeå
www.glaukomsallskapet.se

EVER
30 sept - 2 okt, Nice, Frankrike
www.everassociation.org

Sveriges ögonläkarförenings 
årsmöte
20 - 22 okt 2021, Malmö
www.ogonarsmote.se

SOE 2021 – framflyttat till 
2 - 4 dec 2021
10 juni 2021 till 12 juni 2021
Prag, Tjeckien
soe2021.soevision.org

Retina World Congress –  
framflyttat till 6 - 9 feb 2022
18 -  21 feb 2021
Fort Lauderdale, FL, USA
www.retinaworldcongress.org 

NOK 2022 (Nordic Congress  
of Ophthalmology)
8 - 11 juni 2022
Reykjavik, Island
www.nok2022.com

Retina International World  
Congress 2022
8 - 11 juni 2022
Reykkjavik, Island
www.riwc2022.is

The International Society of Ocular 
Oncology (ISOO) – framflyttat 
17 - 21 juni  2022
18 - 22 juni 2021
Leiden, Nederländerna
www.isoo.org

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

VINTER, VÅR, SOMMAR  2020 - 2021 - 2022

http://swedeye.org
www.egs2020.org
http://www.euretina.org
http://cophy.comtecmed.com
http://www.medret.se
http://www.glaukomsällskapet.se
http://www.worldglaucomacongress.org
https://www.esoprs.eu
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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. Endast för 
engångsbruk. 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. Okulära eller periokulära maligniteter eller premaligna tillstånd. 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 och graviditet: IKERVIS rekommenderas inte till kvinnor i fertil ålder såvida inte adekvata preventivmetoder används. IKERVIS rekommenderas inte under graviditet såvida 
inte den potentiella nyttan för modern överväger den potentiella risken för fostret.  Amning: se avsnitt 4.6 i SPC. Biverkningar: I de pivotala studierna var de vanligaste rapporterade biverkningarna ögonsmärta, 
ögonirritation, lakrimation, okulär hyperemi och ögonlockserytem, 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: 2019-07. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal företrädare): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 
79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

Hjälp till att bryta cirkeln  
med återkommande  

    korttidsbehandlingar1,2,3*

Ge långvarig1** lindring vid kroniskt torra ögon med

Ikervis® är indicerat för behandling av svår keratit hos vuxna med kroniskt torra ögon som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel1

Referenser: 1. Ikervis SmPC, 2019-07. 2. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol 2016; 26(4): 287-96. 3. Jones L et al. Ocul Surf 2017; 15(3): 575-628.  
4. Pisella PJ et al. Clin Ophthalmol 2018; 12: 289-99.
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* Kortidsbehandlingar - otillräckligt svar på tårersättningsmedel, återkommande behandling med steroider.3,4

** Signifikant (p=0,037) förbättring av CFS efter 6 månaders behandling med Ikervis. Effekten upprätthölls till månad 12 (post hoc-analys) vilket begränsar robustheten. Patienterna bör utvärderas var 6:e månad.1

(ciklosporin 1 mg/ml)
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