
 

Medlemmar i Glaukomföreningen Syd 

För det första vill vi i styrelsen önska Dig ett riktigt Gott Nytt År. 

Vår verksamhet har av kända anledningar, Covid-19, påverkats i hög grad och vi i 

styrelsen känner en stor frustration över att inte kunnat upprätthålla t.ex. våra mycket 

omtyckta glaukomträffar i den utsträckning vi velat. Vi har också varit tvungna att 

ställa in planerade öppna föreläsningar i Karlshamn och Halmstad. 

 

Kontakten har istället fått ske genom telefonen och vi har under året haft många 

samtal, som vi vet varit givande för såväl medlemmen som inte minst oss själva. 

 

Samtidigt, när det inte längre var möjligt med fysiska möten, så provade vi med gott 

resultat det digitala formatet för en glaukomträff med medverkan av Synenheten 

vuxna i Helsingborg. Styrelsen har också sedan våren 2020 med god erfarenhet 

kunnat hålla sina möten digitalt genom internetverktyget Zoom. 

 

Zoom-appen kan laddas ned gratis till din dator, surfplatta eller telefon. Vår medlem 

Gunnar Bokedal kommer att hjälpa till med att utveckla digitala mötesplatser för våra 

medlemmar. Du kan anmäla ev. behov av hjälp genom att ringa vår medlemstelefon 

0706-12 01 76 eller maila till syd@glaukomforbundet.se. 

 

Våra styrelsemedlemmar Nils och Ulla har haft ett intressant Zoom-möte med Boel 

Bengtsson, professor i experimentell oftalmologi och enhetschef för 

glaukomforskningen vid Lunds Universitet. Under våren planerar vi en digital 

föreläsning (webinar) via Zoom med Boel Bengtsson.  

 

Vi vill också påminna om att Glaukomförbundet, som komplement till tidningen 

Ögontrycket, nyligen startat en Facebooksida som varmt kan rekommenderas för den 

som vill hålla sig uppdaterad om bl.a forskningen kring Glaukom. Här kan man t ex 

läsa om framsteg inom genterapi för att återuppbygga synnerven. Ögonfonden har 

beviljat flera anslag till glaukomforskning, bl. a. nya behandlingsmetoder för att 

skydda synnerven. Optometristers (specialutbildade optiker) medverkan för att 

avlasta den högspecialiserade ögonvården är ett annat angeläget 

utvecklingsområde.  

 

Glaukomförbundets driver opinion för återinförande av simulatortest vid risk för 

indraget körkort. Har du eller någon du känner fått körkortet återkallat på grund av 

synfältsbortfall, delta mycket gärna i enkätstudien www.vti.se/synfältsbortfall. 

 

Så fort vi i styrelsen ser den minsta ljusning i detta pandemimörker börjar vi 

planera för fysiska glaukomträffar och föreläsningar, då vi vet att möten med 

möjlighet att ställa frågor och kunna byta erfarenheter är styrkan i vår förening. 

Det utesluter emellertid inte att vi fortsätter planera även för digitala möten och 

föreläsningar, vilket möjliggör för oss att nå ut med information och kunskap samtidigt 

till alla medlemmar i vår förening. 



Känn att du alltid är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du 

har frågor, funderingar eller förslag. På hemsidan www.glaukomforbundet.se, 

fliken Föreningar/Syd, finns kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar längst ned 

på sidan. Här hittar du även information och fördjupningslänkar om våra aktiviteter. 

Du kan också ringa vår medlemstelefon 0706-12 01 76. 

 

Medlemsavgiften är 200 kr/år för huvudmedlem och 50 kr/år för familjemedlem = en 

eller flera personer i samma hushåll. OBS! Har du som ny medlem betalat avgift i 

oktober 2020 eller senare gäller medlemsavgiften även för 2021. Avgiften betalas till 

Plusgirokonto 444 14 56-3, via internetbank eller med inbetalningskort (se nedan). 

Glöm inte att skriva avsändarens och ev. familjemedlems namn, adress, telefon och   

din e-postadress. 

Betala avgiften senast 28 februari. Frågor om medlemsavgiften besvaras av vår 

kassör Bodil Svensson 073-364 76 80, bs@privat.t3.se. 

Vi behöver varandra för att bli en starkare röst för förbättrad ögonsjukvård! 

Som en påminnelse om detta och om vår gemensamma förening medföljer en enkel 

gåva med detta brev, en nyckelring med belysning alt. en penna med pekare till 

mobil.   

 

Välkommen till ett nytt verksamhetsår 2021 hälsar 
Styrelsen för Glaukomföreningen Syd 

Nils Widenfors Karin Christensson Bodil Svensson                 Jan Hjert 
Ordförande  Sekreterare  Kassör  Ledamot 
 
Ulla Göransson Siv Hallström  Bo Friis  Ulf Ericsson 
Vice Ordförande Suppleant  Suppleant  Suppleant   

 
 
Detta medlemsbrev skickas som brev och kan även läsas på vår 

hemsida. 

http://www.glaukomforbundet.se/
mailto:bs@privat.t3.se

