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Ordförandens rapport given vid årsmötet 2014-09-17 
 
Sedan föregående årsmöte har ett enda möte hållits – ett styrelsemöte i Malmö i januari i 
år.  
 
Som vanligt rörde en mycket viktig del av diskussionerna vid styrelsemötet vårt 
mötesprogram för innevarande år. Resultatet blev programmet vid detta möte. Men vi 
konstaterade som så många ggr tidigare också att Sverige är lite litet för att vi lätt skall 
kunna skapa nya och intressanta program med i huvudsak svenska bidragsgivare varje 
år. Det blir en rätt liten grupp talare som bidrar och ofta desamma år från år. 
 
På senare år har vi försökt att lösa en del av problemet genom att bjuda in utländska 
gästföreläsare. 
 
Men vid styrelsemötet fann styrelsen att det vore bättre om de rena nationella mötena 
kunde äga rum vartannat år och att vi vartannat år istället samarbetade med övriga 
nordiska glaukomföreningar och organiserar nordiska glaukommöten. Det har faktiskt 
hållits 2 sådana möten tidigare, 1996 i Malmö och 1998 i Helsingfors. 
 
Senare kontaktade vi representanter för de finska och danska glaukomföreningarna 
samt några glaukomintresserade kollegor i Norge. Preliminärt intresse fanns och därför 
organiserade Glaukomklubben ett möte med samma representanter för de finska och 
danska glaukomföreningarna samt några glaukomintresserade kollegor från Norge i 
Stockholm i samband med NOK-mötet i augusti. Intresset var stort och konkret och 
beslutet blev att vi alla skulle arbeta för ett gemensamt nordiskt möte nästa år. Man 
tyckte att ett möte i september skulle vara bra och man ville gärna att den svenska 
föreningen stod som värd för det första mötet. Man var också mycket positiva till vårt 
förslag att organisera mötet i akademisk miljö istället för i hotellmiljö; detta för att få 
möteslokaler med hög kvalitet och för att begränsa kostnaden. 
 
Vi har sedan gått vidare och bestämt datum och plats. Nästa år kommer således vårt 
möte vara kombinerat med ett nordiskt möte. Det kommer att äga rum på Skånes 
Universitetssjukhus i Malmö fredag 18 september till lördag 19 september 2015 från 
lunch till lunch. 
 
Vad avser samarbetet med ögonsjuksköterskorna beslöt vi att vänta och se om det kom 
några propåer från dem i år istället för att själva försöka driva frågan. Vårdförbundet 
kontaktade oss aldrig. 
 
Till årets möte inbjöd vi för första gången två keynote speakers, en internationell och en 
från Sverige. 

 
Jag tackar föreningens medlemmar och styrelse för deras stöd under det gångna året. 
 

Anders Heijl 
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