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Under året har styrelsen haft 6 protokollförda möten. Antalet medlemmar har varit 771
personer varav 75 familjemedlemmar, 496 kvinnor och 275 män. Detta innebär en försiktig
men glädjande ökning av antalet medlemmar. Föreningen har haft 3 hedersmedlemmar.

Informationsbladet För syns skull som berättar om föreningens verksamhet har sänts ut vår
och höst. Förutom till medlemmarna sänds bladet även till ett nittiotal andra mottagare, t.ex.
läkare, sjukhusbibliotek, Svenska Glaukomförbundet och Läkemedelsföretag.

Under hösten har ett nytt medlemsregister, Membit, tagits i bruk. Överföringen har gått bra
och det nya arbetssättet medför flera fördelar. Smidigare hantering och lägre kostnader för
utskick. Registret kan hantera familjemedlemmar och ger föreningen möjlighet att ha mail-
adresser till medlemmarna.

Föreningen är medlem i Svenska Glaukomförbundet. Vår förening representeras av Anna
Wikberg och hon är vice ordförande i Glaukomförbundet.

Under det 32:a verksamhetsåret har olika typer av medlemsaktiviteter och arrangemang
genomförts.
Världsglaukomveckan 2019: Föreningen hade ett utställningsbord på Vårdforum, Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna. S:t Eriks ögonsjukhus arrangerade Glaucoma Day med
föreläsning av dr Enping Chen och föreningen medverkade med utdelning av information efter
föreläsningen.

Årsmöte den 21 mars: Ett 40- tal medlemmar deltog i årsmötet. Efter fikapausen föreläste
Patrik Malmunger, S:t Eriks Ögonsjukhus, som ansvarar för att stärka sjukhusets externa



forskningsfinansiering. Även Pete Williams som är ledare för Forskargrupp Glaukom deltog
och berättade om sin forskning.

Författarresa med samtalsträff den 3 april: 33 medlemmar deltog i resan med Viking Line och
fick höra författaren Björn Hellberg berätta om sitt författarskap med många anekdoter. Efter
en gemensam lunch hölls en samling där medlemmarna fick diskutera och utbyta tankar om
sina glaukomerfarenheter.

Samtalsträffar: Under året har två samtalsträffar hållits på S:t Erik, den 20 mars och 27
november med dr Enping Chen. Även på Sophiahemmet har det hållits två samtalsträffar den
8 maj och den 25 september med dr Helena Svedberg och till dessa träffar kom det många nya
medlemmar.

Medlemsmöten: Den 17 oktober, i aulan på S:t Erik, samlades 98 medlemmar för att höra dr
Mario Alexander Economou föreläsa om "Nyheter inom Glaukom". Ett möte för nya
medlemmar hölls den 21 november på Löjtnantshuset och 14 medlemmar kom till mötet.

Gotland: I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnades en cafeträff i Visby, den
27 februari. Från glaukomföreningens styrelse deltog två personer.

Referensgruppen, som består av tre glaukom läkare och tre representanter från föreningens
styrelse, har haft möte på S:t Erik hos dr Enping Chen den 20 mars och hos dr Helena Svedberg
på Sophiahemmet den 13 november.

I S:t Eriks brukarråd har Britt-Marie Leijonhufvud varit föreningens representant.

Körkortsfrågan inom Glaukomförbundet har som tidigare bevakats av Christer Ekman.

Information och marknadsföring har gjorts med hjälp av föreningsmedlemmar i samband med
Seniordagen i Kungsträdgården i maj, Seniorveckan i Huddinge i september och Seniordagarna
vid Älvsjömässan i oktober. Informationsmöten har hållits i pensionärsföreningar i
Nynäshamn, Huddinge och Salem.

Stockholm i januari 2020
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