
 
 

1 
 

 

      VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
RIKSFÖRENINGEN FÖR ÖGONSJUKVÅRD 

 



 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
 

3 
 

Inledning 
Årets verksamhetsberättelse kommer att innehålla annorlunda inslag på grund av den 
pandemi som lamslog världen under året som beskrivs som anno horrible. Verksamheter 
inom sjukvård har under året varit upptagna med att hantera inställd verksamhet, 
konvertering till nödvändig verksamhet, personalförflyttning, brist på skyddsutrustning och 
nya arbetsrutiner för att förhindra smittspridning. I skrivande stund är vi fortfarande mitt i 
krisen, med förhoppning om förbättring när vaccinationerna kan börja användas i större 
skala och få effekt.  
 
Medlemmar 
Den 31 december 2020 hade riksföreningen 450 betalande medlemmar. Medlemsavgiften 
har under året varit 250 kr/år. Medlemsregistret har administrerats via Vårdförbundets 
medlemsregister Robin. Styrelsens medlemsregisteransvarig har under verksamhetsåret 
varit Lina Tholén.  
 
Årsmöte 
Riksföreningen för ögonsjukvård hade sitt 44:e ordinarie årsmöte den 28 maj som digitalt 
möte via Skype på grund av att de årliga utbildningsdagarna tyvärr ställdes in på grund av 
restriktioner i mötesverksamhet, resor och utbildningar, allt relaterat till pandemin. 
Mötesordförandeskapet utfördes på ett förtjänstfullt sätt av Majvi Nilsson, sektionsledare 
Blekingesjukhuset.  
 
Styrelse 
Efter stadgeenligt val och konstituerande sammanträde har styrelsen haft följande 
sammansättning:  
Styrelseuppgift  Namn  Yrke  Arbetsplats 
Ordförande  Susanne Albrecht ögonsjuksköterska Karlskrona 
Vice ordf./medlemsreg. Lina Tholen  ögonsjuksköterska Falun 
Kassör   Eva Linder  ögonsjuksköterska Kungsbacka 
Sekreterare  Karin de Caprétz ögonsjuksköterska Malmö 
Hemsida  Karin Persson ögonsjuksköterska Karlstad 
Sociala medier/medlems- Anna Mangare  ögonsjuksköterska Stockholm 
Länsombud  Eva-Lena Erixon ögonsjuksköterska               Gävle 
Utbildning  Eija Wester  ögonsjuksköterska Stockholm 
Utbildning  Rose-Marie Andersson ögonsjuksköterska Landskrona 
 
Revisorer 
Ordinarie  Lolita Jönsson ögonsjuksköterska               Kristianstad 
  Veronica Fält  ögonsjuksköterska Halmstad 
Suppleanter  Elisabet Pranter ortoptist/ögonssk. Malmö 
  Linda Hyttsten ögonsjuksköterska Sundborn 
 
Valberedning 
  Ann-Sofie Stenbacka ögonsjuksköterska Falun 
  Åsa Olofsson  ögonsjuksköterska  Kristianstad 
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Styrelsearbete 
Riksföreningens styrelse har under verksamhetsåret (2020-01-01–2020-12-31) haft nio 
protokollförda styrelsemöten varav åtta har varit telefonmöten.  
 
Styrelsemöte fysiskt  Styrelsemöte per telefon 
2020-01-24 2020-03-12 (tillägg 03–19, 03–25)  

2020-05-07 
2020-05-28 (årsmöte) 
2020-06-04 (konstituerande) 
2020-06-04  
2020-08-21  
2020-10-09 
2020-11-20 (tillägg 12–07)    

 
Föreningen har inom ekonomiområdet arbetat under devisen att vara firmatecknare 
tillsammans i förening, vilket innebär att alla betalningar signeras av både ordförande och 
kassör. Under verksamhetsåret har kassörsuppdraget utförts av Eva Linder, med viss 
överlämning från tidigare kassör Åsa Olofsson. 
 
Temadag OCT och OCT 
Föreningen arrangerande en kostnadsfri temadag för medlemmar den 24 januari. Mötet 
ägde rum på Scandic Alvik och temat var OCT-undersökningar och OCT-angiografi.  
Zoran Popovic, civilingenjör, presenterade teorin bakom undersökningsmetodiken. David 
Epstein redogjorde för hur vi använder oss av tekniken för att diagnostisera och analysera 
sjukdomar i näthinnans makula, som AMD, tromboser och diabetes. Gauti Johanneson 
presenterade användning av tekniken för att diagnostisera och analysera sjukdomsförloppet 
vid papillen, exempelvis vid glaukom. Utvärderingen visar att medlemmarna tyckte 
mötesformen var utmärkt och önskade flera likande temadagar framöver. 
 
Ögondagar 
Riksföreningen för Ögonsjukvård planerade årliga utbildningsmöte den 27–29 maj på Hotell 
Friends Arena, Stockholm. På grund av en ökande pandemi och restriktioner från regeringen 
tvingades föreningen ställa in mötet med relativt kort varsel. Årsmötet avhölls den 28 maj 
som digitalt möte, se punkten årsmöte.   
 
Kompetensbeskrivning 
Uppdatering av kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom Ögonsjukvård har pausats 
under året till följd av pandemin och kommer att återupptas så snart som möjligt. 
Arbetsgruppen har bestått av ordförande Susanne Albrecht, de tidigare 
styrelsemedlemmarna Carina Libert, Åsa Olofsson och lektor/studierektor Jeanette 
Källstrand, Högskolan i Halmstad. Den kommande uppdateringen ska utgå från de sex 
kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Texten till 
kompetensbeskrivning har sammanställts, återstår arbete med arbetsbeskrivning för 
ögonsjuksköterskor.  
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Sjuksköterskemöte 
Ett 50-tal ögonsjuksköterskor från hela landet samlades när Bayer arrangerade ett digitalt 
möte för sjuksköterskor inom ögonsjukvård den 20 november. Mötet hälls via Zoom. Marion 
Schroeder, Skånes universitetssjukhus, föreläste om oftalmiatrik och medicinsk retina.  
Niklas Karlsson föreläste om bildtolkning gällande OCT, fundusfotografering, ICG och 
fluoresceinangiografi. Riksföreningens ordförande Susanne Albrecht var moderator och 
tillika föreläsare om nyheter och trender från Svenska Makularegistret. 
 
Internationella kontakter 
Ordförande har under året medverkat i programkommittén i ESONT och deltagit som 
moderator tillika arrangör av symposium och sessioner till ESCRS-mötet i Marrakesh, 
Marocko. ESCRS-mötet i Amsterdam blev konverterat till digitalt möte, dock utan sessioner 
för ögonsjuksköterskor. Ordförande deltog i det digitala mötet på sessioner om oftalmologi, 
men också på tillagda sessioner som handlade om omställningar till följd av COVID-19. 
Nedstängning av verksamhet, omfördelning av personal till annat arbete, uppstart vid 
dämpning av pandemin under sommaren. 
Det nordiska samarbetet NCON har inte haft några fysiska möten till följd av pandemin. 
Presidentskapet innehas av Sverige mellan 2018–2021.  
 
Utbildning 
Specialistutbildning till Ögonsjuksköterska har bedrivits på Högskolan i Halmstad Kursen har 
gått på halvfart, distans under verksamhetsåret. Initiativet är från början behovsbaserat och 
kommer från region Skåne och region Västra Götaland. För mer information se 
http://www.hh.se 
Karolinska Institutet arrangerade också ögonsjuksköterskeutbildning och kurs i 
barnoftalmologi och ortoptik för ögonsjuksköterskor. Uppdragsutbildningen bedrivs på hel 
fart, för mer information se http://www.ki.se 
Linnéuniversitetet har startat ett specialistsjuksköterskeprogram inom ögonsjukvård i 
Kalmar. Utbildningen bedrivs på distans, halvfart. https://lnu.se 
Samtliga utbildningar motsvarar 60 högskolepoäng eller ett års heltidsstudier. 
 
Hemsida 
Styrelseledamot Karin Persson har fungerat som hemsidans webbmaster under 
verksamhetsåret. Föreningen har sedan 2004 ett samarbete med SSF angående hemsidan 
med följande adress http://www.swenurse.se/rfogon.  
 
Sociala medier 
Under året har styrelsen startat en grupp på Facebook för att hålla medlemmarna 
informerade om vad som är på gång i styrelsen. Ansvarig för gruppen har under året varit 
Anna Mangare. 
 
Utbildning för länsombud 
Riksföreningen har under verksamhetsåret haft 22 utsedda länsombud. Den 24 januari 
arrangerades utbildning för länsombud på Scandic Alvik, Stockholm. Programmet inleddes av 
ordförande Susanne Albrecht med föreningskunskap, ny stipendieansökan, 
kompetensbeskrivning och kommande event. Därefter följde en workshop om 
medlemsrekrytering som leddes av länsombudsansvarig Carina Libert. Mötet avslutades med 

http://www.hh.se/
http://www.ki.se/
https://lnu.se/
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allmänna länsombudsfrågor och rutiner i verksamheten, exempelvis om specifik omvårdnad 
av MRSA-patienter vid operationer och behandlingar.  

Vårdförbundet 
Föreningen har ett avtal med Vårdförbundets betalningsservice för medlemsavgifter vilket 
innebär att det sker ett medlemsutskick i januari.  Som tidigare nämnts administreras 
medlemsregistret via Vårdförbundets medlemservice och systemet Robin. Medlemsansvarig 
i styrelsen har Lina Tholén varit under verksamhetsåret. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening 
Riksföreningen samarbetade och nätverkade med övriga specialistföreningar som är 

anslutna till Svensk Sjuksköterskeförening. I arbetet med uppdatering av 

kompetensbeskrivningen har resurser från Svensk Sjuksköterskeförening bistått med råd och 

kunskap. Föreningen har även samarbetat om en ny webbportal som efter fördröjning 

lanserades under senhösten. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi har varit under ständig bevakning under verksamhetsåret till följd av 
inställda utbildningsdagar och därmed uteblivna intäkter. Mötesaktiviteten i styrelsen har 
skett via digitala möten vilket sparat på mötes- och resekostnader. Som tidigare har 
föreningen tillämpat internetbaserad bokföring via Fortnox. För mer information se 
http://www.fortnox.se/. 
 
Slutord 
Styrelsen ser tillbaka på ett annorlunda verksamhetsår och vill tacka medlemmar för 
medverkande i föreningens aktiviteter. Ett tack till revisorer, valberedning samt länsombud 
för gott samarbete under verksamhetsåret. Styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår.  
 
Karlskrona den 5 januari 2021 
För styrelsen 
Susanne Albrecht, ordförande 
 
 
 
Susanne Albrecht Eva Linder  Karin de Caprétz 
 
 
 
Lina Tholén   Karin Persson  Anna Mangare 
   
 
 
 
Eva-Lena Erixon Eija Wester  Rose-Marie Andersson 
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RIKSFÖRENINGENS STYRELSE 

Ordförande 
Susanne Albrecht, Karlskrona 
susanne.albrecht@regionblekinge.se 
 
Vice ordförande/Medlemsregister 
Lina Tholén, Falun 
lina.tholen@gmail.com 
 
Kassör 
Eva Linder, Mölndal 
eva.linder@regionhalland.se 
 
Sekreterare 
Karin de Caprétz, Malmö 
systersmulan@hotmail.com 
 
Sociala medier/medlemsregister 
Anna Mangare, Södertälje 
anna.mangare@medsyn.se 
 
Hemsida 
Karin Persson, Karlstad 
karin.persson@liv.se 
 
Länsombud 
Eva-Lena Erixon, Gävle 
evalena.erixon@hotmail.com 
 
Utbildning 
Eija Wester, Stockholm 
eija.wester@sll.se 
 
Rose-Marie Andersson, Landskrona 
rose-marie.paris@hotmail.com 
 
 

Föreningens verksamhet 
Riksföreningen för Ögonsjukvård arbetar 
huvudsakligen med: 

• utbildning 

• fortbildning 

• utveckling 

• erfarenhetsutbyte 

• forskning inom ögonsjukvård 

 

 
Med fokus på ögon och kvalitet 

Hemsida 
http://www.swenurse.se/rfogon/ 
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