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Glaukomklubbens	  tionde	  årsmöte	  som	  hölls	  i	  Båstad	  100923-‐24	  slog	  alla	  rekord	  vad	  gäller	  
deltagarantal.	  Etthundranio	  deltagare	  hade	  samlats	  för	  det	  vetenskapliga	  mötet	  på	  anrika	  
Hotell	  Skansen.	  För	  första	  gången	  hölls	  också	  en	  kurs	  för	  ST-‐läkare/motsvarande	  i	  
anslutning	  till	  mötet,	  i	  hopp	  om	  att	  stimulera	  glaukomintresset	  hos	  dessa	  och	  säkra	  den	  
framtida	  försörjningen	  inom	  ”subspecialiteten”.	  Kursen	  hade	  föregåtts	  av	  ett	  
informationsbrev	  från	  ordförande	  till	  landets	  alla	  verksamhetschefer	  med	  en	  vädjan	  om	  ge	  
yngre	  glaukomintresserade	  kollegor	  möjlighet	  att	  delta.	  Kursen,	  som	  tog	  25	  deltagare,	  blev	  
snabbt	  fulltecknad.	  Den	  var	  inriktad	  på	  praktiskt	  handhavande	  och	  behandlade	  denna	  
första	  gång	  papilldiagnostik,	  gonioskopi	  och	  lasertrabekuloplastik.	  	  
	  
Första	  delen	  av	  det	  vetenskapliga	  årsmötet	  på	  torsdagseftermiddagen	  handlade	  om	  
epidemiologi	  och	  inleddes	  med	  en	  uppdatering	  om	  Screening	  och	  populationsstudier	  av	  vår	  
inbjudne	  föreläsare	  Urban	  Janlert,	  Institutionen	  för	  folkhälsa	  och	  klinisk	  medicin,	  
epidemiologi	  i	  Umeå.	  Därefter	  fick	  vi	  en	  allmän	  översikt	  om	  befolkningsstudier	  (Christina	  
Lindén)	  och	  sessionen	  avslutades	  med	  resultat	  från	  studier	  gjorda	  i	  Tierp,	  i	  Skellefteå	  och	  
på	  Island	  (Curt	  Ekström,	  Siv	  Åström	  och	  Gauti	  Jóhannesson).	  	  
	  
Andra	  delen	  av	  eftermiddagspasset	  inleddes	  med	  att	  Anders	  Heijl	  berättade	  om	  
Naturalförlopp	  hos	  glaukom	  och	  risken	  för	  synhandikapp.	  Bertil	  Lindblom	  redovisade	  en	  
långtidsuppföljning	  och	  Boel	  Bengtsson	  avslutade	  med	  en	  mycket	  initierad	  genomgång	  av	  
metoder	  för	  glaukomscreening.	  
	  
Fredagsförmiddagens	  första	  session	  handlade	  om	  Lasertrabekuloplastik	  och	  i	  denna	  deltog	  
bl.a.	  Enping	  Chen,	  Anders	  Bergström	  och	  Bertil	  Lindblom.	  Därefter	  följde	  fria	  föredrag	  
presenterade	  av	  Marios	  Panagiotopoulos,	  Camilla	  Sandberg-‐Melin	  och	  Magdi	  Dahl.	  
	  
Bertil	  Lindblom,	  som	  framgångsrikt	  varit	  ordförande	  för	  Glaukomklubben	  under	  dess	  
hittillsvarande	  10-‐åriga	  historia,	  avtackades	  och	  till	  ny	  ordförande	  valdes	  Anders	  Heijl.	  
Glaukomklubbens	  styrelse	  utökades	  med	  en	  representant	  för	  ”yngre”	  deltagare,	  Gauti	  
Jóhannesson.	  
	  
Styrelsen	  har	  därefter	  110120-‐21	  haft	  ett	  möte	  för	  att	  planera	  för	  2011	  års	  årsmöte	  som,	  
efter	  önskemål	  från	  deltagare	  angående	  ”resetillgängligheten”	  flyttas	  till	  
Stockholmsområdet.	  Vidare	  beslöts	  fortsätta	  vår	  satsning	  på	  ”unga”	  glaukomintresserade	  
oftalmologer	  (ST-‐läkare	  och	  nyligen	  specialistkompetenta)	  genom	  att	  ge	  en	  liknande	  kurs	  
som	  under	  fjolåret	  i	  anslutning	  till	  årsmötet.	  Till	  styrelsemötet	  var	  även	  Glaukomförbundets	  
ordförande	  Lars	  Steen	  inbjuden	  för	  främja	  kontakterna	  mellan	  organisationerna	  samt	  för	  
att	  diskutera	  framtida	  gemensamma	  åtgärder	  för	  att	  stärka	  förbundet	  som	  påtryckargrupp.	  
Lars	  Steen	  (läkare)	  adjungerades	  som	  medlem	  i	  klubben.	  
	  
De	  riktlinjer	  för	  svensk	  glaukomsjukvård	  som	  styrelsen	  tidigare	  arbetat	  distribuerades	  via	  
Svenska	  Ögonläkarföreningen	  under	  januari	  2011.	  



	  
AIGS	  har	  hållit	  sitt	  8th	  Global	  Consensus	  Meeting	  i	  samband	  med	  ARVO	  och	  World	  
Glaucoma	  Congress	  i	  Paris.	  Temat	  i	  år	  var	  Glaucoma	  Progression.	  Anders	  Heijl	  och	  Boel	  
Bengtsson	  deltog	  i	  mötena	  på	  plats	  och	  har	  bidragit	  till	  consensusboken	  med	  kapitlet:	  How	  
to	  measure/detect	  functional	  change:	  statistical	  approaches.	  Bertil	  Lindblom	  
representerade	  klubben	  vid	  European	  Glaucoma	  Society	  meeting	  i	  Madrid.	  	  
	  
Två	  medlemsmail	  samt	  kursinformation	  har	  skickats	  ut	  under	  verksamhetsåret.	  Klubben	  
har	  225	  registrerade	  medlemmar.	  


