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Årsmöte	  
Glaukomklubbens	  tolfte	  årsmöte	  hölls	  för	  andra	  gången	  på	  Bergendahl	  Meetings	  i	  
Sollentuna	  20-‐21	  september	  2012.	  Mötet	  som	  samlade	  ca	  144	  deltagare	  var	  åter	  
fulltecknat.	  
	  
Hela	  det	  vetenskapliga	  programmet	  på	  torsdagseftermiddagen	  ägnades	  åt	  imaging:	  
HRT-‐,	  OCT-‐	  och	  GDx-‐diagnostik.	  	  
	  
Fredagsförmiddagen	  inleddes	  med	  en	  session	  under	  rubriken	  Ovanliga	  glaukom,	  där	  vår	  
inbjudne	  utländske	  gäst	  professor	  John	  Thygesen	  från	  Köpenhamn	  höll	  en	  föreläsning	  
om	  Kongenitala	  glaukom	  och	  Leif	  Tallstedt	  och	  Örjan	  Wallin	  från	  St	  Erik	  fortsatte	  med	  
Uveitglaukom.	  	  
	  
De	  tre	  senaste	  svenska	  glaukomavhandlingarna	  presenterades	  av	  Gunilla	  Bjärnhall,	  
Gauti	  Jóhannesson	  och	  Dimitrioz	  Bizios.	  Sigridur	  Oskarsdottir,	  Dorothea	  Peters	  och	  
Lucian	  Vancea	  höll	  fria	  föredrag.	  Avslutningsvis	  nyinsatt	  session	  om	  Generika,	  där	  
Kerstin	  Wickström	  från	  läkemedelsverket	  deltog.	  
	  
ST-‐förmiddagen	  
Även	  ST-‐läkarförmiddagen	  som	  arrangerades	  för	  tredje	  gången	  var	  fulltecknad	  med	  34	  
deltagare.	  Förutom	  de	  alltid	  uppskattade	  falldiskussionerna	  pratade	  Anders	  Heijl	  under	  
temat	  ”Vad	  skall	  vi	  göra	  annorlunda	  i	  glaukom	  sjukvården	  idag	  jämfört	  med	  för	  10	  år	  
sedan	  och	  varför?	  -‐	  Titbits	  från	  Riktlinjer	  för	  Glaukomsjukvården	  med	  vetenskaplig	  
bakgrund”.	  
	  
Förmiddagsprogram	  för	  sjuksköterskor	  
I	  samarbete	  med	  Riksföreningen	  för	  ögonsjukvård	  anordnade	  vi	  för	  första	  gången	  ett	  
förmiddagsprogram	  för	  sjuksköterskor	  där,	  förutom	  ovanstående	  tema,	  man	  
diskuterade	  glaukom	  ur	  allmänläkarens,	  ögonkirurgens	  samt	  ögonsjuksköterskans	  
synvinkel.	  Trettio	  sjuksköterskor	  deltog.	  
	  
Årsmötesförhandlingar	  
Årsmötet	  avslutades	  som	  vanligt	  med	  årsmötesförhandlingar.	  
	  
Styrelsemöten	  
Styrelsen	  har	  sammanträtt	  dels	  i	  anslutning	  till	  årsmötet	  120919,	  dels	  24-‐25	  januari	  på	  
Malmökliniken.	  Under	  styrelsemötena	  fastställdes	  de	  huvudsakliga	  programpunkterna	  
för	  årsmötesprogrammet,	  de	  praktiska	  arrangemangen	  diskuterades	  och	  ekonomin	  
genomgicks.	  Det	  konstaterades	  att	  vi	  pga	  kongressdeltagares	  uteblivna	  inbetalningar	  
tvingats	  överge	  fakturamodellen	  och	  återgå	  till	  betalkort	  vid	  kontakt	  med	  Bergendal.	  
Vidare	  har	  vi	  åtgärdat	  det	  problem	  som	  uppstod	  vi	  årsmötet	  2012	  –	  nämligen	  att	  
revisorerna	  inte	  kunde	  ge	  oss	  ansvarsfrihet,	  eftersom	  resultat-‐	  och	  balans-‐räkning	  
saknades.	  Detta	  berodde	  på	  en	  att	  det	  skett	  en	  ändring	  i	  lagstiftningen.	  	  
	  



Frågan	  om	  ST-‐kurser	  i	  glaukom	  diskuterades	  och	  det	  beslöts	  att	  använda	  ST-‐
förmiddagen	  under	  årsmötet	  2013	  för	  att	  underlätta	  att	  fullfölja	  den	  SK-‐kurs	  i	  glaukom	  
som	  hölls	  i	  slutet	  av	  maj	  2013.	  
	  
Vi	  beslöt	  att	  inte	  försöka	  styra	  några	  aktiviteter	  under	  World	  Glaucoma	  Week,	  och	  att	  
fortsätta	  att	  upprätthålla	  kontakten	  med	  Riksföreningen	  för	  ögonsjukvård.	  
	  
Vi	  beslöt	  också	  att	  föreslå	  ett	  namnbyte	  till	  Svenska	  Glaukomsällskapet	  –	  men	  detta	  föll	  
senare	  i	  glömska	  och	  kunde	  därför	  inte	  genomföras	  2013.	  
	  
Riktlinjer	  för	  Glaukomsjukvården	  
Styrelsen	  arbetade	  länge	  med	  riktlinjerna	  för	  glaukomsjukvården.	  Dessa	  publicerades	  i	  
bokform	  på	  svenska	  i	  samarbete	  med	  Sveriges	  ögonläkarförening	  2010.	  Under	  2012	  
publicerades	  de	  även	  på	  engelska	  i	  Acta	  vilket	  inte	  varit	  helt	  utan	  betydelse.	  De	  svenska	  
riktlinjerna	  har	  fått	  ett	  visst	  inflytande	  på	  EGS	  nya	  guidelines.	  	  
Referens:	  	  Acta	  Ophthalmol.	  2013	  Feb;91(1):20-‐4.	  doi:	  10.1111/j.1755-‐
3768.2011.02273.x.	  
	  
Medlems-‐mails	  
Två	  medlemsmail	  har	  skickats	  ut	  under	  verksamhetsåret.	  Klubben	  har	  nu	  249	  
registrerade	  medlemmar.	  	  
	  
 


