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Verksamhetsberättelse	  för	  Svenska	  Glaukomklubben	  
2011	  07	  01	  -‐	  2012	  06	  30	  	  

	  
	  
	  
Årsmöte	  
Glaukomklubbens	  tionde	  elfte	  årsmöte,	  som	  samlade	  ca	  110	  deltagare,	  hölls	  för	  första	  
gången	  på	  Bergendahl	  Meetings	  i	  Sollentuna	  15-‐16	  september	  2011.	  	  
	  
Tjugofem	  ST-‐läkare	  hade	  valt	  att	  gå	  den	  halv-‐dags	  ST-‐utbildning	  som	  klubben	  arrangerade	  
för	  andra	  gången.	  Utbildningen	  hölls	  på	  torsdagsförmiddagen	  och	  fokuserades	  på	  
synfältsdiagnostik	  med	  en	  föreläsning	  av	  Boel	  Bengtsson.	  Därefter	  följde	  gruppvisa	  
diskussioner	  och	  genomgång	  och	  diskussion	  av	  patientfall	  som	  i	  förväg	  sänts	  till	  deltagarna.	  
	  
Det	  vetenskapliga	  programmet	  på	  torsdagseftermiddagen	  handlade	  f.f.g.	  om	  
glaukomkirurgi	  ur	  olika	  aspekter;	  själva	  den	  kirurgiska	  tekniken,	  såväl	  som	  efterförlopp,	  
the	  Shunt	  vs	  Trabeculomy	  Study,	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  Express	  implantat	  och	  till	  sist	  fick	  
vi	  rapporter	  om	  resultat	  av	  glaukomkirurgi	  från	  ett	  par	  kliniker	  i	  Sverige.	  
	  
Fredagsförmiddagens	  första	  session	  handlade	  om	  Riskfaktorer	  för	  öppenvinkelglaukom;	  
dels	  från	  Tierpstudien	  och	  därefter	  en	  mer	  systematisk	  genomgång	  av	  vad	  som	  redovisats	  
den	  i	  vetenskapliga	  litteraturen	  som	  helhet.	  	  
	  
Förutom	  fria	  föredrag	  hölls	  också	  en	  av	  medlemmarna	  önskad	  uppdatering	  om	  
handläggning	  av	  normaltrycksglaukom.	  
	  
Under	  förmiddagens	  andra	  session	  ”Bättre	  glaukomsjukvård	  i	  Sverige”	  redovisades	  en	  
verksamhetsenkät	  om	  glaukomsjukvård	  som	  skickats	  ut	  till	  alla	  verksamhetschefer	  i	  
Sverige	  under	  början	  av	  sommaren	  förra	  året.	  	  
	  
Vi	  hade	  då	  ett	  par	  inbjudna	  externa	  talare:	  Glaukomförbundets	  ordförande	  Lars	  Steen	  var	  
inbjuden	  för	  att	  ge	  glaukompatienternas	  syn	  på	  vården	  och	  verksamhetschef	  	  Wiveca	  
Appelquist	  gav	  ett	  verksamhetschefs-‐	  perspektiv.	  Sedan	  följde	  en	  ganska	  livlig	  diskussion.	  
	  
Styrelsemöte	  
Styrelsen	  sammanträdde	  i	  7-‐8	  november	  2011	  på	  Malmökliniken	  för	  att	  planera	  för	  2012	  
års	  årsmöte.	  	  
	  
Då	  Bergendahl	  meetings	  kunnat	  tillmötesgå	  vårt	  krav	  på	  förbättrade	  betalningsrutiner	  
beslöts	  att	  mötet	  även	  2012	  skulle	  hållas	  där.	  	  
	  
Vid	  styrelsemötet	  beslöt	  vi	  också	  inbjuda	  ordna	  ST-‐utbildning	  för	  tredje	  gången	  under	  årets	  
möte.	  Vi	  beslöt	  även	  att	  låta	  denna	  Ipuls-‐granskas.	  Detta	  innebär	  också	  att	  ST-‐läkare	  
automatiskt	  får	  vetskap	  om	  utbildningen.	  	  
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Vi	  har	  ju	  i	  våra	  stadgar	  en	  paragraf	  som	  säger	  att	  vi	  skall	  ”verka	  för	  att	  glaukomsjukvården	  
skall	  få	  tillräckliga	  resurser	  för	  att	  kvaliteten	  på	  den	  svenska	  glaukomsjukvården	  skall	  ligga	  
på	  en	  hög	  internationell	  nivå”.	  Vi	  tycker	  att	  detta	  bör	  underlättas	  om	  vi	  samarbetar	  med	  
andra	  intressenter.	  Därför	  har	  tidigare	  närmat	  oss	  Glaukomförbundet,	  som	  ju	  också	  var	  
representerade	  vid	  förra	  årets	  möte.	  
	  
Med	  samma	  syfte	  –	  att	  söka	  skapa	  en	  grupp	  som	  kan	  agera	  för	  glaukomsjukvårdens	  
resurser	  -‐	  beslutades	  vid	  styrelsemötet	  i	  november	  -‐	  att	  det	  var	  dags	  söka	  kontakt	  med	  
ögonsjuksköterskeföreningen	  (Riksföreningen	  för	  ögonsjukvård)	  för	  att	  se	  om	  dessa	  var	  
intresserade	  av	  ett	  samarbeta	  med	  Glaukomklubben.	  Glaukomsjukvården	  är	  väl	  kanske	  det	  
allra	  bästa	  exemplet	  på	  ett	  område	  där	  ett	  framgångsrikt	  arbete	  kräver	  ett	  gott	  samarbete	  
mellan	  ögonsjuksköterskor	  och	  ögonläkare.	  
	  
Gensvaret	  från	  Riksföreningen	  var	  mycket	  positivt	  och	  därför	  fortsatte	  planeringen	  som	  
alltså	  resulterat	  i	  gårdagens	  session	  för	  glaukomintresserade	  sjuksköterskor	  –	  som	  gick	  
parallellt	  med	  ST-‐halvdagen	  2012.	  	  Anders	  Heijl	  diskuterade	  med	  flera	  representanter	  för	  
Riksföreningen,	  och	  man	  är	  mycket	  positiv	  också	  till	  att	  få	  delta	  vid	  hela	  vårt	  ordinarie	  
möte,	  varför	  föreslogs	  gå	  vidare	  med	  att	  diskutera	  formerna	  för	  samarbete	  med	  
sköterskorna	  under	  de	  kommande	  månaderna.	  	  
	  
Under	  styrelsemötet	  fastställdes	  de	  huvudsakliga	  programpunkterna	  för	  
årsmötesprogrammet	  och	  ekonomin	  genomgicks.	  Under	  2011	  annonserade	  Alcon,	  Allergan,	  
Medicolle,	  MikronMed,	  Pfizer	  och	  Santen	  på	  vår	  hemsida.	  Under	  vårterminen	  2012	  tillkom	  
Topcon	  och	  Zeiss,	  medan	  Pfizer	  slutade.	  	  
	  
Riktlinjer	  för	  Glaukomsjukvården	  
De	  svenska	  riktlinjerna	  för	  glaukomsjukvård	  distribuerades	  via	  Svenska	  
Ögonläkarföreningen	  under	  januari	  2011.	  Riktlinjerna	  blev	  en	  rätt	  stor	  succé.	  Den	  första	  
upplagan	  är	  slut	  och	  en	  ny	  upplägga	  har	  tryckts.	  Ögonläkarföreningen	  säljer	  dessa.	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  jobbat	  med	  en	  översättning	  av	  riktlinjerna	  till	  engelska.	  Detta	  har	  
tagit	  tid,	  men	  processen	  har	  kommit	  långt.	  	  
	  
Medlems-‐mails	  
Två	  medlemsmail	  har	  skickats	  ut	  under	  verksamhetsåret.	  Klubben	  har	  nu	  249	  registrerade	  
medlemmar	  en	  ökning	  med	  ytterligare	  24	  sedan	  i	  fjol	  –	  det	  är	  inte	  dåligt	  –	  ungefär	  en	  
tredjedel	  av	  Ögonläkarföreningen	  medlemsantal.	  
	  	  
	  


