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LEDARE

Bästa medlemmar i Sveriges Ögonläkarförening!

Sedan 2018 finns en överenskommelse mellan 
regionerna och SKR om att arbeta med nationell 
kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en mer likvärdig 
och kunskapsbaserad sjukvård i Sverige. 25 nationella 
programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd har  
därför etablerats för att leda arbetet inom sina respektive områden. 

NPO-ögons uppdrag är att skapa en nationell samverkan inom svensk 
ögonsjukvård. NPO-ögon har i samarbete med SÖF utsett nationella 
arbetsgrupper (NAG) inom ett flertal subspecialiteter. Arbetsgrupperna 
består av minst en representant från varje sjukvårdsregion. Sedan starten 
har en kartläggning av vårdkvalitet och praxis, samt en översyn av lokala, 
regionala, nationella och internationella riktlinjer genomförts. Identifieringen 
av ojämlikheter inom landet leder just nu till framtagandet av nya nationella 
riktlinjer.

Sedan november ifjol har 7 nationella ögonriktlinjer publicerats och fler är 
på gång. 10 nationella ögonriktlinjer är för närvarande under bearbetning 
efter avslutad öppen remissrunda och väntas bli klara till hösten. Ögonläkare 
har också medverkat i framtagandet av kunskapsstöd utgående från andra 
specialiteter, tex i det nationella vårdprogrammet för hypertyreos vars 
remissrunda avslutas i juni, och i det publicerade vårdprogrammet för 
hypofystumörer.

Våra kollegor runt om i Sverige som deltar i detta gedigna arbete med att ta 
fram nya nationella riktlinjer ska ha en stor eloge för sina insatser. Den byrå-
kratiska processen inom systemet för kunskapsstyrning kan tyckas omständ-
lig. Strukturerade mallar, redaktionell granskning och remissrundor kan vara 
enerverande men har trots allt resulterat i våra riktlinjer som syftar till en mer 
likvärdig ögonsjukvård. Nu återstår arbetet med implementeringen, vilket blir 
en utmaning. Den tilltänkta digitala plattformen för kunskapsstöden inom spe-
cialiserad sjukvård är fortfarande under utveckling. Färdiga riktlinjer publiceras 
därför på hemsidan för primärvårdens kunskapsstöd, vilket innebär att de nya 
ögonriktlinjerna är svåra att hitta. För att underlätta sökandet finns länkar till 
riktlinjerna på swedeye.org. Riktlinjerna finns också listade i ”Nationella rikt-
linjer och var man hittar dem” i detta nummer av Ett Ögonblick. Jag vill också 
tipsa om SÖFs årsmöte i Falun 24-26 augusti. Riktlinjerna om NAION, AMD och 
glaukom kommer avhandlas under kursdagen och riktlinjen om endoftalmit 
kommer diskuteras vid ett symposium. Glöm inte att anmäla dig till årsmötet, 
reducerat pris gäller till den 22 juni. För mer information se ogonarsmote.se.   

Eva Olofsson

http://swedeye.org
http://www.ogonfonden.se
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Regionerna kan komplettera de nationella riktlinjerna utifrån lokala förutsättningar 
och rutiner. Om ögonsjukvården blir mer jämlik med nationella riktlinjer återstår 
således att se. Även om regionerna styr vården, så är det vi ögonläkare som besitter 
den kunskap som är till gagn för patienterna. Nationella riktlinjer skapade av 
professionen blir således viktiga verktyg, såväl för oss i vår kliniska vardag som för 
beslutsfattare på högre nivå.

“Kunskap är makt”  
 Francis Bacon 1561-1626

/ Eva Olofsson, Ordförande

Ögonsjukvård
KONFERENS | 20-21 september 2022 | Stockholm eller på distans

Ur programmet

Bedömning och hantering av akuta ögonfall     

Röda ögat - att komma fram till rätt diagnos
 
De moderna patienterna som googlat
och vet mer än förr

För sjuksköterskor och undersköterskor 
utan vidareutbildning inom ögon.
- Har du en kollega som behöver fördjupa 
sig inom ögon?  
Tipsa gärna om konferensen!

SIFU - en bra utbildning håller vad den lovar!   |   www.sifu.seSIFU - en bra utbildning håller vad den lovar!   |   www.sifu.se

För vem?

http://swedeye.org


www.swedeye.orgTill start 3

Förkortad produktinformation. Taptiqom sine (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. 
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 sine 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. 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 och amning bör undvikas vid 
behandling med Taptiqom sine. Taptiqom sine kan ge biverkningar, såsom dimsyn, vilket kan påverka din förmåga att framföra fordon och/eller använda maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till 
dess du känner dig bra och din syn är klar. Förpackningar: Taptiqom sine flaska: 7 ml, för 3 månaders förbrukning i rumstemperatur efter öppnande av flaskan. Datum för översyn av SPC:  Taptiqom sine 2022-
03-08. För pris och ytterligare information se: www.fass.se. Lokal företrädare: Santen Sweden Filial, Evenmangsgatan 31A, SE-169 79 Solna, Sweden. Telefon: 08-444 75 60, E-post: info.se@santen.com.
1. Taptiqom sine SmPC March 2022. * Kombinerade data från Taptiqom-patienter med höga utgångsvärden för IOP på 26 mmHg (genomsnittlig dygnsbasis) eller högre i två pivotala studier (n=168) visade att den 
genomsnittliga minskningen av IOP på dygnsbasis var 10 mmHg vid det primära effektmåttet (3 eller 6 månader) som varierade mellan 9 och 12 mmHg vid olika tidpunkter under dagen.1    **Miljövänlig - åtgång 
4 stycken plastflaskor Taptiqom sine per år jämfört med 365 stycken endosbehållare Taptiqom i plast.1 ***Efter öppnande av flaskan: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara flaskan i originalkartongen. 
Ljuskänsligt. TAPTIQ-SE-220005/MAY2022

(tafluprost 15µg/ml + timolol 5mg/ml)

Ögondroppar utan konserveringsmedel,  
nu även på flaska (7 ml) för 3 månaders  
användning1

(tafluprost 15μg/ml + timolol 5mg/ml)

KAN FÖRVARAS I RUMSTEMPERATUR
i 3 månader efter att flaskan har öppnats 1 , ***

TAPTIQOM SINE ger en minskning av IOP  
med 10mmHg (38%) från utgångsvärdet 
26mmHg eller högre1, *

FLASKA UTAN KONSERVERINGSMEDEL 
- för 3 månaders användning1

 MILJÖVÄNLIG
 - mindre plastavfall ** 

http://swedeye.org
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KALLELSE
ÅRSMÖTE 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR 

ÅRSMÖTET:

Ärende
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Meddelande från styrelsen
7. Rapport från kassaförvaltningen
8. Revisionsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Årsavgift
11. Val av vissa styrelsemedlemmar
12. Val av fullmäktigemedlemmar och 
suppleant vid SLS
13. Val av revisorer och klubbmästare
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Torsdag 25 augusti
Tid: kl 16.20 – 16.50
Plats: Kulturhuset tio14, Falun

Kallelse till Sveriges 
Ögonläkarförenings 
Årsmöte 25 aug 2022 

Förslag till val av styrelsemedlemmar och funktionärer

Ordförande Madeleine Zetterberg  nyval 2022-2024
Vice ordförande Stefan Löfgren  nyval 2022-2024
Vetenskaplig sekreterare Carin Gustavsson  nyval 2022-2024
Facklig sekreterare Rebecca Oscarsson omval 2022-2024
Ledamot Sten Kjellström omval 2022-2024
Revisor Inger Westborg omval 2022-2023
Revisor Niklas Karlsson omval 2022-2023
Revisorssuppleant Martin Thiel omval 2022-2023
Klubbmästare Elin Bohman omval 2022-2023
Klubbmästare Maria Wyon omval 2022-2023
 

Förslag till val av fullmäktigerepresentanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige

Ordinarie representant Madeleine Zetterberg  omval 2022-2023
Ordinarie representant Stefan Löfgren omval 2022-2023
Ordinarie representant Tomas Bro  omval 2022-2023
Ordinarie representant Rebecca Oscarsson  omval 2022-2023
Ordinarie representant Carin Gustavsson  nyval 2022-2023

http://swedeye.org
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KOMMANDE
ÅRSMÖTE

Professor Loewenstein  (MD, MHA) är biträdande rektor vid medicin-
ska fakulteten vid Tel Avivs universitet och chef  för ögonkliniken vid 
Tel Aviv Sourasky Medical Center. Hon gjorde ett fellowship i retinala 
kärlsjukdomar och kirurgi vid Wilmer Eye Institute på Johns Hopkins 
i Baltimore. 

Forskningen är fokuserad på läkemedelstoxicitet i retina, tidig de-
tektion av AMD samt experimentella behandlingsmetoder mot AMD, 
där professor Loewenstein har ansvarat för flertal kliniska studier rö-
rande läkemedelsbehandling vid AMD och retinala venocklusioner. 

Professor Loewenstein är medlem i redaktionen för flera vetenskap-
liga tidskrifter, aktivt engagerad i flera medicinsk-vetenskapliga or-
ganisationer och hon är ofta engagerad som inbjuden föreläsare på 
internationella kongresser. Hon har mottagit flertal prestigefulla pri-
ser för sin vetenskapliga gärning och hon har publicerat närmare 300 
vetenskapliga artiklar och bokbidrag.
 

Anat Loewenstein, MD, MHA

Dr Dion Paridaens är en framstående okuloplastik- och orbitakirurg 
med stort utbildnings- och undervisningsintresse. 

Han är överläkare och ansvarig för ST-programmet vid Rotterdam Eye 
Hospital och även chef för fellowship-programmet i okuloplastik. 

Han har startat en klinik för kosmetisk ögonlockskirurgi vid Focus-
kliniek Oogziekenhuis Rotterdam, där han behandlar patienter från 
Nederländerna och hela världen. Dr Paridaens är även chef för orbi-
tamottagningen vid Erasmus University Medical Center och konsul-
terande okuloplastikkirurg vid ELZA Clinic i Zurich. 

Hans forskning är fokuserad på orbitala inflammationer, ögonlockski-
rurgi samt ögononkologi. Han har handlett ett stort antal doktoran-
der och är en populär gästföreläsare internationellt. 

Dion Paridaens, MD, PhD

Gästföreläsare på årsmötet

http://swedeye.org
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SVERIGES 
ÖGONLÄKARFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

Falun 2022 

SÖFs årsmöte 24–26 augusti www.ogonarsmote.se 

Bästa kollegor i SÖF/Ögonsverige! 
Sensommaren 2022, 24 – 26/8, ser vi fram emot att arrangera SÖFs årsmöte 
i Falun och samtidigt fira Dalarnas Ögonkliniks 100-årsjubileum. 

Det blir ett årsmöte då vi äntligen får ses i ’verklig form’ för föreläsningar, 
presentationer, personliga möten och kollegiala . . . . ja verkligen ses igen 
utan  mellansteg via kameralins och bildskärm. 
Förutom ett mycket intressant vetenskapligt program kommer det också  
finnas ett väl tilltaget socialt utbud där man får chans att uppleva lite av vår 
vackra stad och bygd. 

Så varmt välkomna och skriv genast in i 
kalendrar (och provpacka väskor) 

Hälsar Åke Fridman, Peter Ahlberg och hela den Lokala 
Organisationskommittén.

SVERIGES 
ÖGONLÄKARFÖRENINGS 

ÅRSMÖTE Falun 2022 

Deadline för reducerad avgift 22 juni!

http://swedeye.org
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*pseudofaka, vid otillräckligt behandlingssvar eller  

de som inte är lämpade för icke-kortikosteroid behandling

  

AbbVie AB, Hemvärnsgatan 9, Box 1523, 171 29 Solna, www.abbvie.se

SE-OZU-220020, v1, 18. May 2022

dexametason) 700 mikrogram 
intravitrealt implantat

GE DIN PATIENT  
MÖJLIGHET ATT UPPLEVA  
FÖRBÄTTRAD SYNSKÄRPA
OZURDEX är indicerat för patienter med1: 
• synnedsättning på grund av DME*

• makulaödem efter RVO
• icke-infektiös uveit 
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OZURDEX (dexametason) 700 mikrogram, intravitrealt implantat i applikator. Medel vid ögonsjukdomar, antiinflammatoriska medel, ATC-kod: S01B A01. Rx. EF. Indikation: 
Behandling av vuxna patienter med: - synnedsättning på grund av diabetiskt makulaödem (DME), som är pseudofaka eller anses svara otillräckligt på eller ej vara lämpliga för icke-
kortikosteroid behandling. - makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalvenen (BRVO) eller efter centralocklusion av retinalvenen (CRVO). - inflammation i ögats bakre 
segment i form av icke-infektiös uveit. Kontraindikationer, varningar och försiktighet: OZURDEX ska administreras av utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala 
injektioner. OZURDEX är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär infektion, avancerat 
glaukom som inte kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt med enbart läkemedel, afaka ögon med brusten bakre linskapseln, ögon med intraokulär lins i den främre kammaren 
(ACIOL), iris eller transkleral fixerad intraokulär lins och brusten bakre linskapsel. Bör användas med försiktighet hos patienter med okulär herpes simplex i anamnesen och patienter 
med med ruptur i den bakre kapseln, t.ex. med bakre lins och/eller som har en irisöppning mot glaskroppen med eller utan en tidigare vitrektomi på grund av risk för migration 
av implantat in i den främre ögonkammaren som kan leda till korneödem. Alla intravitreala injektioner, inklusive sådana med OZURDEX, kan medföra endoftalmit, intraokulär 
inflammation, förhöjt intraokulärt tryck och näthinneavlossning. Patienterna bör följas upp efter injektionen. Texten är baserad på produktresumé godkänd 09/2019. För 
ytterligare information om produkten samt prisuppgifter se www.fass.se.

Ref 1. SPC 2019-09-05

http://swedeye.org
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Anders Kvanta vid S:t Eriks Ögonsjukhus 
har anställts som professor i oftalmologi 
med inriktning mot retinala sjukdomar vid 
Karolinska Institutet. 

Anders har sedan 2011 arbetat som 
adjungerad professor och överläkare 
inom vitreoretinalkirurgi vid retinakliniken 
vid S:t Eriks ögonsjukhus. Han kommer 
även framöver att kombinera den kliniska 
verksamheten med att leda sin forskargrupp 
som arbetar med utveckling av genterapier 
och stamcellsbaserade behandlingar vid 
retinala sjukdomar.

FOTO: Johanna Hanno

AKADEMISK NYTT
På nytt jobb

Inbjudan med program 
skickas separat till 
verksamhetscheferna. 

Privata verksamhetschefer 
som saknar inbjudan och vill 
delta får kontakta Marianne 
Bergström, marianne.
bergstrom@akademiska.se

Klinikchefsmöte 
på Krusenbergs 
Herrgård  
29-30 september.

Kallelse till studierektors-
möte i samband med  
SÖFs årsmöte i Falun  
24-26 augusti!

TID: 26/8 kl.12.15 - 13.00
PLATS: rum 204 i Kulturhuset tio14 
(kongresslokalen)

Lunch serveras. Tacksam anmälan till 
eva.olofsson@umu.se och meddelande 
om eventuella allergier. 

SÖF kommer informera om arbetet 
med att anpassa checklistan till 2021-
års målbeskrivning samt revideringen 
av c-målen.

Välkomna!

http://swedeye.org
mailto://eva.olofsson@umu.se
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Avhandlingen inkluderar fyra delprojekt: 
(1) En retrospektiv utvärdering av kataraktoperation 
hos barn med uveit kombinerat med bakre 
vitrektomi. Inga belägg för att det var fördelaktigt 
med en kombinerad operation kunde ses även 
om komplikationsfrekvensen var relativt låg. Den 
vanligaste komplikationen var glaukom. 

(2) En retrospektiv fall-kontroll studie baserad på 
patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
jämförde utfall och komplikationer vid katarakt-
operation hos vuxna uveitpatienter jämfört med 
icke-uveitpatienter. Resultaten var jämförbara 
förutom för uveitpatienter med engagemang av 
ögats bakre segment. Mekanisk pupilldilatation 
och postoperativ tryckstegring var vanligare hos 
uveitpatienter. 

(3) I en randomiserad prospektiv studie jämfördes 
utfall, speciellt med avseende på inflammation 
uppmätt med flare-mätare samt förekomst av 
cystiskt makulaödem, hos patienter med och utan 
uveit som erhållit en hydrofob respektive hydrofil 
intraokulär lins i vardera ögat. Uveitpatienterna hade 
mer ljusväg (högre flare) både pre- och postoperativt 
än icke-uveitpatienter men ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan de olika linstyperna.  

(4) Det sista arbetet var en registerstudie från Svenska 
Nationella Kataraktregistret som utvärderade skill-
nader mellan patienter med och utan uveit som 
opererades för katarakt under 2018 och 2019. 
Uveitpatienterna hade signifikant högre incidens av 
intraoperativa svårigheter och bakre kapselruptur 
än icke-uveitpatienter men komplikationsfrekvensen 
var ändå låg och synförbättringen var aningen bättre 
hos de uveitpatienter som opererades.

Hela avhandlingen kan nås via länk: 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70546

AKADEMISKT NYTT
Disputation vid Sahlgrenska Akademin

”On cataract 
surgery in uveitis 
– management and 
outcome in pediatric 
and adult patients”

Den 6 maj 2022 disputerade  
Sara Pålsson, specialistläkare inom 
Ögonsjukvården vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Mölndal , på 
en avhandling med titeln:

HUVUDHANDLEDARE
Madeleine Zetterberg, professor, Sahlgrenska 
Akademin, Göteborgs Universitet

BIHANDLEDARE
Marita Andersson Grönlund, professor, Örebro 
Universitet

OPPONENT
Liv Drolsum, professor, Institutt for klinisk  
medisin, Universitetet i Oslo, Norge

BETYGSNÄMNDEN UTGJORDES AV
Christina Lindén, professor, Umeå Universitet, 
Björn Johansson, docent, Linköpings Universitet 
och Katarina Nilsson Helander, docent, Sahl-
grenska akademin

Sara Pålsson, med dr och Liv Drolsum, professor.

http://swedeye.org
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70546
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NATIONELLA RIKTLINJER

Nationella riktlinjer och var man hittar dem
På swedeye.org finns länkar till befintliga nationella ögonriktlinjer, både till dem 
som publiceras via NPO-ögon och till andra kunskapsstöd antagna av SÖF.

Publicerade kunskapsstöd som är framtagna av NPO-ögon finns även att tillgå via: 
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se. 

Under pågående remissrundor finns kunskapsstöden och konsekvensbeskriv-
ningarna att tillgå via: https://kunskapsstyrningvard.se

Nedan följer en lista på riktlinjer som kommit under 2021-2022.  
Samtliga finns på swedeye.org.

Publicerade riktlinjer via systemet för kunskapsstyrning (NPO-ögon):
• Riktlinje för screening och behandling av JIA-associerad uveit
• Riktlinje för ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell tryckstegring (IIH)
• Riktlinje för diagnos och ögonuppföljning vid Icke- arteritisk ischemisk 

optikusneuropati (NAION)
• Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit
• Riktlinje katarakt
• Riktlinje för handläggning vid bakteriell endoftalmit
• Riktlinje för periorbitala och orbitala infektioner
• Nationellt vårdprogram hypofystumörer (Regionalt Cancercentrum)

Publicerad riktlinje via kvalitetsregistret SWEDROP
• Nationella riktlinjer för screening och behandling av prematuritetsretinopati 

(ROP)

Nationella riktlinjer under bearbetning efter avslutad öppen remissrunda 
inom systemet för kunskapsstyrning (NPO-ögon):
• Riktlinje för handläggning av våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)
• Riktlinje för handläggning av retinal venocklusion
• Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen
• Riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer.
• Riktlinje för handläggning av periokulär skivepitelcancer.
• Riktlinje för handläggning av periokulärt malignt melanom och lentigo 

maligna
• Riktlinje för handläggning av ögonnära basalcellscancer
• Riktlinje för synnedsättande diabetesmakulaödem
• Riktlinje för handläggning av hereditära retinala sjukdomar
• Riktlinje handläggning av glaukom
• Nationellt vårdprogram för hypertyreos (NPO-endokrinologi)

/Eva Olofsson

http://swedeye.org
https://swedeye.org
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se
https://kunskapsstyrningvard.se/
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Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar hålls 
måndagen den 17 och tisdagen den 18 oktober 2022 
i Linköping.

Första dagen genomförs en skrivning som täcker hela 
området och vars nivå omfattas av målbeskrivningen. 
Skrivningen består av ett stort antal kortsvarsfrågor och 
skrivningstiden är 6 timmar med lunchuppehåll. Andra 
dagen hålls ett muntligt förhör som prövar förmågan att 
självständigt behandla kliniska problem och situationer 
inom området. Inga verkliga patienter förekommer. Två 
censorer tenterar två deltagare samtidigt under ca två 
timmar.

För godkänd examen fordras att både skriftlig och 
muntlig tentamen godkänns. För godkänt skriftligt prov 
krävs minst 2/3 av maximalpoäng. Rättning av skrivningen 
utförs av examinationskommittén och sker anonymt. 
Efter muntlig examen avger censorerna ett omdöme: 
Godkänd, Med tvekan godkänd eller Underkänd. Det 
sammanlagda omdömet avgör resultatet.

Diplom över avlagd examen kommer att överlämnas i 
samband med påföljande årsmöte i ögonläkarföreningen. 

Specialistexamination 2022
Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist 
eller vara i slutet av sin specialistutbildning. För 
den som ej är färdig specialist skall intyg från chöl/
verksamhetschef angående praktisk tjänstgöring 
sändas in. Vi kommer att skicka ut ett särskilt formulär 
för detta när vi fått anmälan.

Preliminär anmälan emotses före den 30/6 2022 och 
definitiv anmälan senast den 28/8 2022 till Kristina 
Tornqvist. Upplysningar om examinationen lämnas av 
examinationskommittén:

Kristina Tornqvist, Ögonkliniken, 
Skånes Universitetssjukhus Lund, 221 85 Lund.
kristina.tornqvist@skane.se

Björn Johansson, Ögonkliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping
bjorn.johansson@regionostergotland.se

Anders Bergström, , Ögonkliniken, 
Skånes Universitetssjukhus Malmö, 214 28 Malmö.
anders.bergstrom@skane.se

INFO

MAJ 2022:

Nils Reinholdsson

Magnus Hugosson

Mohammed Qutub, Göteborg

NOVEMBER 2021:

Rasmus Eurén, Stockholm

Imadeddin Ishkheidem, Göteborg 

Paraskevi Malamaki, Örebro

Moa Nordström, Göteborg

Patrik Radberger, Stockholm

Helena Söderling, Göteborg

Behzod Tashbayev, Stockholm

Gratulationer till avlagd Europeisk specialistexamen!

http://swedeye.org
mailto:kristina.tornqvist%40skane.se?subject=
mailto:bjorn.johansson%40regionostergotland.se?subject=
mailto:anders.bergstrom%40skane.se?subject=
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EBO tentamen

Gratulerar till att du blivit godkänd på EBO examen. 
Hur känns det? 
Tack! Det känns underbart! Det är en stor milstolpe i 
ens utveckling och karriär som ögonläkare att ha blivit 
godkänd på EBO examen. Det ligger många års hårt 
arbete bakom att bli specialist och ha fått äran att 
kunna göra EBO examen. Jag känner en stor tacksamhet 
till många som jag mött på vägen under årens lopp. 

Vad är EBO för något?
EBO står för European Board of Ophthalmology, 
och de organiserar bland annat den europeiska 
ögonläkarexamen två gånger per år. Idén bakom examen 
är att garantera att den som blivit godkänd har uppnått 
en hög klinisk och teoretisk kompetens och kan leverera 

vård enligt en hög internationell standard, samtidigt som 
kunskapsnivån bland ögonläkarna i Europa harmoniseras. 

Varför valde du att göra EBO examen?
Jag valde att efter tre lärorika år på S:t Eriks Ögonsjukhus 
åka till Österrike för att göra ett års fellowship i medicinsk 
retina och okuloplastik på universitetssjukhuset i 
Wien. Därefter slutförde jag min ST på ABA Ögonklinik 
i Stockholm, där jag nu arbetar som ögonläkare. 
Eftersom jag valde en mer individuell väg för att uppnå 
min ST var EBO examen ett sätt att testa mina kunskaper 
och kvalitetssäkra min kompetens och utbildning. 
Klinikcheferna Shahram Shafiei och Kayvan Shafiei var 
positivt inställda och uppmuntrade mig att göra EBO 
examen och gav fin handledning och stöd inför examen. 

Två gånger per år examineras cirka 500 ögonläkare från 28 länder på den europeiska 
ögonläkarexamen. En av ögonläkarna från Sverige som gjorde examen i höstas var 
specialistläkare Patrik Radberger.

INFO
EBO tentamen

Glada miner bland läkarkollegerna när det firas godkänd EBO examen. 
Från vänster: Lena Lundin, Patrik Radberger, Suzanne Kuylenstierna, Kayvan Shafiei, Shahram Shafiei.

>>>>>>>

http://swedeye.org
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INFO
EBO tentamen

Tycker du att alla nyblivna specialister inom ögon bör 
göra EBO examen? 
Det är en stor trygghet för läkaren och för patienterna 
med godkänd examen. Det är en garanti att man 
uppnått hög kompetens som ögonspecialist. Att kunna 
skriva Fellow of the European Board of Ophthalmology 
(FEBO) på sitt CV och i sin signatur i kommunikationen 
med remissinstanser blir som en kvalitetsstämpel 
av utbildning och kompetens. Det är en trygghet 
för remitterande att veta att deras patienter blir väl 
omhändertagna av kompetenta kolleger, och på så 
sätt är det även positivt för kliniken och sjukhuset man 
arbetar på att så många som möjligt har FEBO-titeln, 
då läkargebitet är baserat på förtroende mellan läkaren 
och patienten och även samhället i ett större perspektiv. 

Behövs EBO examen när det finns så många ST-kurser?
ST-kurserna i Sverige håller en hög kvalitet och de är 
mycket uppskattade bland ST-läkarna. Dock finns det 
en del variation inom landet när det gäller den kliniska 
tjänstgöringen. Faktorer som storlek på kliniken, tillgång 
till subspecialistkompetens och varierande patient-
underlag ger olika förutsättningar för ST-läkaren att uppnå 
en bred och djup exponering för diverse ögonåkommor. 

EBO examen blir ett sätt att validera kompetensen på 
en ögonspecialist, och vi får en jämn, hög, och bred 
kompetens bland ögonläkarna i Sverige trots varierande 
förutsättningar för specialisttjänstgöringarna mellan 
klinikerna i landet. Detta gäller även ögonläkare 
utbildade utanför Sverige som får sin specialistexamen 
godkänd här. Samtidigt skapas incitament att hålla en 
hög nivå på ST-utbildningarna med målet att ST-läkarna 
blir godkända på EBO examen. På så sätt fyller EBO 
examen en viktig utbildande, standardiserande och 
kvalitetshöjande funktion. 

Jag är därför positivt inställd till att alla gör EBO examen, 
och att Sveriges Ögonläkarföreningen verkar för att det 
blir en obligatorisk förutsättning för specialistexamen 
i Sverige, som det är i flera andra länder, till exempel 
Schweiz, Frankrike, Belgien, Österrike och Irland. Det 
skulle ge ett högt anseende för ögonspecialiteten, sam-
tidigt som det är till gagn för den enskilde ögonläkaren 
som känner en trygghet i sin yrkesutövning, och vikti-
gast av allt, det skulle vara fördelaktigt för patienterna. 

Vad har du för tips till den som vill göra EBO examen? 
Steg ett är att gå in på www.ebo-online.org och anmäla 
sig, för då får man ett tydligt mål att jobba mot. Den 

som är sista året på sin ST och specialister kan anmäla 
sig till EBO examen. På hemsidan finns allt man behöver 
veta om anmälan, hur examen går till, exempelfrågor, 
detaljerad syllabus och rekommenderad litteratur. 

American Academy of Ophthalmology (AAO) böckerna 
är ovärderliga och den nyaste upplagan är fantastisk. 
Det har skett en stor pedagogisk förbättring jämfört 
med de tidigare upplagorna, och nu finns det till och 
med QR-koder så att man kan titta på videos och annat 
relaterat material på mobiltelefonen parallellt med 
texten, vilket gör att det blir lättare att läsa böckerna. 

Kunskapen som efterfrågas på EBO examen är relativt 
djupgående och specifik, och i detta avseende finns det 
en bok jag starkt rekommenderar att man införskaffar 
som heter ”Training in Opthalmology: the Essential 
Clinical Curriculum”, utgiven av Oxford University 
Press. Den boken täcker i princip alla lärandemål utom 
optikdelen till EBO examen på ett systematiskt sätt i 
ett lagom format. Memorerar man den boken har man 
väldigt goda chanser att bli godkänd på EBO examen. 

Optikdelen är en utmaning för många. Där kan jag 
rekommendera en lättläst bok som heter ”Self-tests in 
Optics and Refraction”. Om man söker på Google kan 
hitta boken som en pdf på 107 sidor. 

Vad tycker du om frågebanker som OphthoQuestions?
Både ”OphthoQuestions” och AAOs frågebank som 
heter ” BCSC Self-Assessment Program” har över 4000 
frågor med svar. Båda är mycket bra och jag skulle starkt 
rekommendera att tidigt inkorporera dessa frågebanker 
i studierna inför EBO examen. Även ”OphthoGenie” som 
har ca 200 interaktiva patientfall är ett bra komplement. 
För den som inte vill lägga flera tusen kronor på att få 
tillgång till dessa frågebanker finns det en kostnadsfri 
plattform på www.ebodtraining.com, den är dock inte 
lika extensiv som betalversionerna. 

För den som vill läsa mer om de olika studieresurserna 
som AAO rekommenderar så kan man gå in på www.
aao.org/board-prep-resources och förkovra sig. 

Hoppas du fått lite inspiration att skriva EBO examen. 

Lycka till med studierna, det kommer säkert gå bra!

/Patrik Radberger 

http://swedeye.org
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Gratulationer till Gauti Johannesson som 
klarat FEBOS Glaucoma Subspecialty Exam 
2022. Examinationen är ett samarbete mellan 
EBO och EGS med syfte att framhäva och 
uppmuntra subspecialisering inom glaukom. 

Utfärdat diplom är ett bevis på expertis inom 
ämnet och bidrar till att höja kunskapsnivån 
på Europas glaukomsjukvård. 

Examinationen skedde i Bryssel 19-20 mars.

AKADEMISKT NYTT

Fru Karin Sandqvists stiftelse bildades 1984 genom en donation av fru Karin Schultz-
Sandqvist. Stiftelsen kommer under hösten 2022 att utdela ett antal resestipendier till 
svenska ögonforskare och till svenska kliniskt verksamma ögonläkare för utrikes resor. 

Ansökningstiden för dessa utgår den 11 september 2022. Ansökningarna kommer att  
bedömas av en styrelse som utgörs av ordförande professor Anders Kvanta, docent  
Gustav Stålhammar samt advokat Marika Rindborg Holmgren.  

Ansökan sker digitalt via länken:
https://secure.webforum.com/nordeastiftelser/issues/publicform/24a8a27e-7715-43a3-
9fe4-06cbadd362b8

 

Stipendierna kommer delas ut vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet den 18 oktober 2022.

http://swedeye.org
https://secure.webforum.com/nordeastiftelser/issues/publicform/24a8a27e-7715-43a3-9fe4-06cbadd362b8
https://secure.webforum.com/nordeastiftelser/issues/publicform/24a8a27e-7715-43a3-9fe4-06cbadd362b8
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Welcome to Stockholm

NPOG-NSA 2022
       September 8-10

Local Organizing Committee
Kristina Teär Fahnehjelm
Stefan Löfgren
Jan Ygge
Agneta Wallin
Kerstin Hellgren
Ulrika Lidén 
Jonas Blohmé (NSA)
Ulf Dahlstrand (NSA)

Contact us
Academic Conferences
Switchboard +46 18 67 10 03
npog-nsa2022@akademikonferens.se

Welcome To Stockholm
We are delighted to invite you to the NPOG-NSA 2022. The conference will take place in the beautiful capital of ours, 
Stockholm, September 8-10.

The NPOG-NSA conference is usually held biannually and rotates between the Nordic countries. Last year was 
postponed due to the pandemic. The first part of the conference will focus on pediatric ophthalmology is on behalf of the 
Nordic Pediatric Ophthalmology Group (NPOG). The second part focuses on strabismus and organized on behalf of the 
Nordic Strabismological Association (NSA).

The main topics for the NPOG part of the conference are: Abusive Head Trauma, myopia and optic disc malformations. 
The main topic for the NSA part is muscle transpositions. In addition, there will be sessions with free papers and case 
presentations.

The conference venue will be Aula Medica, Karolinska Institutet. This is close to the new St. Erik Eye Hospital. 
Accommodation is available within walking distance to Elite Carolina Tower, Hotel Stallmästargården or Elite Palace 
Hotel.

We hope to offer an inspiring programme, quality time with “long-not-seen colleagues” and a wonderful stay in our 
capital. We are looking forward to seeing you in Stockholm in September.

On behalf of the Local Organizing Committee, 
Kristina Teär Fahnehjelm, Stefan Löfgren, Jan Ygge, Agneta Wallin, Kerstin Hellgren, Ulrika Lidén, Jonas Blohmé 
(NSA) and Ulf Dahlstrand (NSA).

www.npog-nsa2022.se

Welcome to Stockholm
NPOG-NSA 2022
8-10 september

http://swedeye.org
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Cosopt sine (dorzolamid/timolol) 20/5 mg/ml, ögondroppar, lösning. Rx. (F). Subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel. ATC-kod: S01ED51. Medel 
(dorzolamide HCl-timolol maleate eye drops, solution) mot glaukom. Indikation: Behandling av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller pseudo-
ex-foliativt glaukom när monoterapi med lokal betareceptorblockerare inte är tillräcklig. Kontraindikationer: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller mot något 
hjälpämne. Reaktiv luftvägs-sjukdom inklusive pågående eller tidigare bronkialastma eller svår KOL, sinusbrady-kardi, sick-sinus-syndrom, sinoatriellt block, AV-block av grad 
II eller III som inte kontrolleras med pacemaker, symtomgiv-ande hjärtsvikt, kardiogen chock, gravt nedsatt njurfunktion eller hyperkloremisk acidos. Varningar och försiktighet: 
Cosopt sine bör användas med försiktighet hos patienter med AV-block grad I, svåra perifera cirkulationsrubbningar/sjukdomar, mild/måttlig KOL, nedsatt leverfunktion, spontan 
hypoglykemi eller instabil diabetes, sjukdomar i hornhinnan. Kardiovaskulära/respiratoriska reaktioner kan förekomma och patienter med kardiovaskulära sjukdomar och hypoten-
sion bör övervakas avseende tecken på försämring samt biverkningar. För dessa patienter bör behandling med betereceptorblockerare bedömas noggrant och behandling med an-
dra läkemedel beaktas. Samtidig behandling med systemisk betareceptorblockerare kan potentiera effekten av båda läkemedlen och behandlingssvaret bör observeras noggrant. 
Samtidig användning av två lokalt administrerade betaadrenergt blockerande medel rekommenderas inte. Utsättning av Cosopt sine bör ske vid tecken på allvarliga reaktioner 
eller överkänslighet, samt övervägas vid tecken på lokala ögonbiverkningar. Om utsättning är nödvändigt hos patienter med hjärt-kärlsjukdom bör detta ske gradvis. Se avsnitt 
4.4 i produktresumén för fullständig information och avsnitt 4.5 gällande interaktioner. Betareceptorblockerande ögonprodukter kan blockera systemiska betaagonistiska effekter, 
t ex av adrenalin. Narkosläkaren bör informeras när patienten behandlas med timolol. Detta läkemedel har inte studerats hos patienter som använder kontaktlinser. Eventuella 
biverkningar såsom dimsyn kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil och/eller använda maskiner. Graviditet och amning: Cosopt sine bör inte användas under graviditet. 

Om behandling med Cosopt sine är nödvändig rekommenderas inte amning. Biverkningar: Liksom vid annan lokal okulär administrering av betareceptorblockerare absorberas 
timolol in i den systemiska cirkulationen. Detta kan orsaka liknande biverkningar som setts med systemiska betareceptorblockerare, dock med lägre in idens. Mycket van-

liga biverkningar: brännande och stickande känsla i ögonen, smakförändringar. Förkortad produktinformation. För mer information och pris se www.fass.se. Senaste 
datum för översyn av produktresumén: 2020-02-12. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. 

Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

1. Cosopt sine SmPC 2020-02-12 2. Santen data on file 

 PP-CSPT-SE-0002

• Utan konserveringsmedel1

• Nästan 90% mindre plast jämfört  
 med motsvarande mängd i   
 Cosopt endosbehållare2

• En 10 ml flaska räcker för 2  
 månaders förbrukning1

• Patienten får alltid en likadan  
 flaska på apoteket

20 mg/ml dorzolamid + 5 mg/ml timolol ögondroppar, lösning

http://swedeye.org
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Hej!

Här till höger ser ni de ännu inplanerade kurserna 
för våren 2023. Datum ej fastställda varför ni måste 
hålla utkik på www.ögonutbildning.com i slutet av 
augusti.
 
Anmälan till vårens kurser 2023 kommer att öppna 
1 september 2022 och anmälan kan göras på SÖFs 
utbildningssida www.ögonutbildning.com. 
Sista anmälningsdag är 31 oktober 2022. 

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

Tyvärr har anmälningstiden för EBO examen hösten 
2022 redan passerat men möjlighet finns att skriva 
den svenska examen 17-18 oktober i Linköping. 
Anmälan ska göras till professor Kristina Tornquist, 
kristina.tornqvist@skane.se senast 28 augusti.

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

Bästa hälsningar
Charlotta All-Eriksson och Sten Kjellström

Utbildningsansvariga
charlotta.alleriksson@yahoo.com
sten.kjellstrom@skane.se

ST-ÄRENDE
2022

VÅRENS KURSER 2023

Kornea och konjunktivas sjukdomar

Uvea

Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastik-
kirurgi och orbitas sjukdomar

Retina

Glaukom

Praktisk Optik

SWISH  123 900 7220
BG 890 - 7610

PG 90 07 22 - 0     

Stöd forskningen
www.ögonfonden.se

http://swedeye.org
http://www.ögonutbildning.com
http://www.ögonutbildning.com
mailto:kristina.tornqvist@skane.se
mailto://
mailto://charlotta.alleriksson@yahoo.com
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Välkommen till Ögonplastikklubbens Årsmöte  

10 oktober 2022 i Malmö  
Vi ser fram emot många spännande diskussioner om 

operationstekniker, patientfall, studier, mm. Alla deltagande 
kliniker förväntas bidra med patientfall, kirurgiska tips/insikter 

(”Ny insikt under året som ändrat min kirurgi”) eller 
forskningspresentationer. 

 

Kl. 9:45 serveras fika på Clarion Hotel Malmö Live ett stenkast 
från Malmö C och hållplatsen för flygbussarna. Programmet 

börjar sedan kl. 10:15 och slutar ca kl. 17:00. Mötet sponsras 
av Santen. 

Anmälan senast 30 juli via 
länken https://forms.gle/6Q1UaWE1KT88gBG4A  

Vid frågor vänligen kontakta Johanna.Berggren@skane.se 

Hjärtligt välkomna! 

Malin Malmsjö, Ögonkliniken SUS 
Eva Dafgård Kopp, S:t Eriks Ögonsjukhus 

Karl Engelsberg, Ögonkliniken SUS 
Karin Svedberg, Ögonkliniken SU/Mölndal 

Ulf Dahlstrand, Ögonkliniken SUS 
Johanna Berggren, Ögonkliniken SUS 

http://swedeye.org
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Medicinska Retina Klubben (MRK) utlyser två 
resestipendier avsedda för färdiga specialister, 
verksamma inom området medicinsk retina. Ändamålet 
är deltagande i konferenser eller auskultation vid 
utländsk klinik. Stipendium à 25 000 kr kommer att 
delas ut vid varje vår- och höstmöte. Stipendierna 
är avsedda att täcka kostnader för resa, uppehälle 
och konferensavgift. För deltagande i konferens ges 
företräde för sökande som har egen presentation. 

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 abstrakt bifogas (komplettering med abstrakt kan 
göras i efterhand beroende på konferensens abstrakt-
period). Tidpunkt för erhållen specialistkompetens 
skall anges och sökande skall vara medlem i MRK samt 
Sveriges Ögonläkarförening.

Utlysning av resestipendier för 2022
Stipendiaterna kommer att meddelas skriftligen 
och utbetalning sker efter överenskommelse med 
skattmästaren. Reseräkning och ekonomisk rapport 
ska ha inlämnats med kvitton till skattmästaren, senast 
2 månader efter hemkomst. 

Diplom kommer att utdelas på MRKs vår- och höstmöte. 
Tilldelat stipendium skall utnyttjas inom två år efter 
beviljandet. Den person som erhåller resestipendium 
förväntas hålla en kortare muntlig redovisning i 
samband med nästkommande MRK möte. 

Ansökan skickas via e-mail till MRKs sekreterare:  
sekreterare@medret.se. Sista ansökningsdag är den  
1 oktober 2022. 

David Epstein, vice ordförande MRK

UTLYSNING
MRK RESESTIPENDIER

Välkomna till Medicinska 
Retinaklubbens Höstmöte 

1-2 december 2022.

Tema: ”Uvea”

Plats: Elite Hotel Marina Tower, 
Stockholm

Information och anmälan, se  

www.medret.se

http://swedeye.org
mailto://sekreterare@medret.se
http://www.medret.se
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Eylea har använts sedan 2012 och är godkänt för behandling av2

Eylea (aflibercept), 40 mg/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska och lösning i förfylld spruta, 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 0,05 ml. 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. Datum för senaste översyn av produktresumén: lösning i injektionsflaska 07/2021, lösning i förfylld spruta 07/2021. För ytterligare information, samt 
före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se. Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Telefon 08-580 223 00, www.bayer.se  PP-EYL-SE-0191-01

• våt AMD    • RVO    • DME    • mCNV

Som med alla anti-VEGF måste korrekta aseptiska injektionstekniker alltid användas vid administrering av Eylea.3

De vanligaste biverkningarna (hos minst 5 % av patienterna behandlade med Eylea) var konjunktival blödning 
(25 %), retinal blödning (11 %), nedsatt synskärpa (11 %), ögonsmärta (10 %), katarakt (8 %), ökat intraokulärt  
tryck (8 %), glaskroppsavlossning (7 %) och fläckar i synfältet (7 %).4

EYLEA® är det enda godkända anti- 
VEGF som i kliniska studier förlängts 
till 16 veckors doseringsintervall med 
bevarad synskärpa1* 

*) för behandling av våt AMD

Ref: 1. Eylea Summary of Product Characteristics (SPC), avsnitt 5.1. 2. Elyea SPC avsnitt, 4.1. 3. Eylea SPC, avsnitt 4.4. 4. Eylea SPC, avsnitt 4.8.
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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@regionstockholm.se

Rebecca Oscarsson, facklig sekreterare
rebeccawm@hotmail.com

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

Charlotta All-Eriksson, utbildningsansvarig 
charlotta.alleriksson@yahoo.com

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

Kristofer Farde, ST-representant
kristofer.farde@regionstockholm.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 medlemsupp-
gifter görs på www.swedeye.org under fliken  
”Medlemskap och Ändra dina kontaktuppgifter”.  
Vid övriga frågar angående ditt medlemskap  
vänligen kontakta fackligsekreterare@swedeye.org.

ANNONSERING & PRISER
Annonsering i Ett Ögonblick är välkommet.
För 2022 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 4 oktober 2022. Sänd materialet 
i form av PDF via e-post till:
catharina.kuylenstierna@regionstockholm.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.
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KONGRESS-
FÖRTECKNING

KONGRESS-
FÖRTECKNING

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

SOMMAR - HÖST  2022

SÖF 2022 (Sveriges Ögonläkarför-
enings årsmöte)
24 - 26 aug 2022
Falun
www.ogonarsmote.se

22nd Euretina Congress
1 - 4 sept 2022
Hamburg, Tyskland
www.euretina.org

Club Jules Gonin 
7 - 10 september 2022
Dubrovnik, Croatia
www.clubjulesgonin.com 

NPOG-NSA (the Nordic Pediatric 
Ophthalmology Group and the 
Nordic Strabismological 
Association)
8 - 10 sept 2022
Stockholm
www.npog-nsa2022.se

WOC 2022 - 
World Ophthalmology Congress
9 - 12 sept 2022
Digitalt
www.icowoc.org/woc2022/

40th ESOPRS Annual Meeting
15 - 17 sept 2022
Nice, Frankrike
www.esoprs.eu

ESCRS (European Society for  
Catract and Refractive Surgeons) - 
16 - 20 sept 2022
Milano, Italien
congress.escrs.org/

Svenska Glaukomsällskapets  
årsmöte
22 - 23 sept 2022
Båstad
www.glaukomsällskapet.se

ASOPRS 2022
29 - 30 sept 2022 
Chicago, USA
www.asoprs.org 

AAO 2022
30 sept - 3 okt 2022
Chicago, USA
www.aao.org

The 47th Meeting of the European 
Paediatric Ophthalmological So-
ciety (EPOS)
08 - 9 okt 2022
München, Tyskland
www.epos2022.de 

Ögonplastikklubbens Årsmöte
10 oktober
Malmö
Anmälan:  https://forms.
gle/6Q1UaWE1KT88gBG4A

23rd EVER Congress
13 - 15 okt 2022
Valencia, Spanien
www.everassociation.org

Medicinska Retinaklubbens  
höstmöte
1 - 2 dec 2022
Stockholm
www.medret.se

ISER 2022 
(Int Society for Eye Research) 
18 - 22 sept 2022
Flyttat till feb 2023
Queensland, Australien
www.iserbiennialmeeting2022.org
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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: 2020-03-16. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 
Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

  * Kortidsbehandlingar - otillräckligt svar på tårersättningsmedel, återkommande behandling med steroider.3,4

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

*** Indikation: Behandling av svår keratit hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel.
Ref: 1. Ikervis SmPC, 2020-03-16. 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.

Hjälp till att bryta cirkeln  
med återkommande  

    korttidsbehandlingar1,2,3*

Ge långvarig1** lindring vid kroniskt torra ögon***med

PP-IKERVI-SE-0049 / OKT 2021

(ciklosporin 1 mg/ml)
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