
                 Medlemmar i Glaukomföreningen Syd 
___________________________________________________________________ 
 
Digital föreläsning (Webinar) med Boel Bengtsson, professor i Oftalmologi och 
Forskargruppschef vid Lunds Universitet 
 
 

SYNFÄLT, viktigt för kontroll av glaukom 
Vad gör vi för att förenkla för patienten och för sjukvårdspersonalen 

 
När: tisdag 9 mars kl 18.00 – 19.20 

 
Under Coronapandemin har vi ju inte möjlighet att ordna fysiska föreläsningar. Därför 
är det med stor glädje Glaukomföreningen Syd nu bjuder in till vår första digitala 
föreläsning, s.k. Webinar.   
 
A/ För att delta med bild behöver du e-mail och internetuppkopplad dator, surfplatta 
 eller mobiltelefon/smartphone. 
B/ För att delta med enbart ljud behöver du enbart telefon. 
 

I ett Webinar är kameror och mikrofoner helt avstängda hos deltagarna. Det är bara 
föreläsaren och personer i arrangörsstaben som kommer att synas. Deltagarna har 
möjlighet att ställa skriftliga frågor till Boel Bengtsson under föreläsningen.  
 
Vi hoppas att du, liksom vi i styrelsen, vill prova detta sätt att nå ut till alla våra 
medlemmar. För framtiden kan det innebära att du kan se våra föreläsningar, även 
om de i praktiken äger rum i t ex Halmstad, Malmö eller Karlshamn. 
 
För att delta denna gång behöver vi veta om det är alternativ A/ eller B/ som 
gäller för dig och du anmäler dig senast fredag 19 februari genom svarsmail till 
Bodil Svensson eller per telefon till Ulla Göransson.  
 
Du kommer därefter att få såväl inloggningsuppgifter till själva Webinaret 9/3 som en 
Test-länk för att kontrollera att din inloggning fungerar.   
 
Du har också möjlighet att i efterhand se en inspelad version av föreläsningen genom 
att senast den 10 mars skicka ett e-mail till Ulla Göransson.  
 
Varmt välkommen! 
Glaukomföreningen Syd 
 
Nils Widenfors  Ulla Göransson      Bodil Svensson 
Ordförande  goransson.ulla@gmail.com   bs@privat.t3.se  

0709-28 30 86   073-364 76 80 
 
 

PS. Vi vill tipsa om en Youtube-inspelad föreläsning med ögonspecialist Tobias Busch, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, som du hittar på Glaukomförbundets hemsida www.glaukomforbundet.se. DS. 
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