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Inledning 

Årets verksamhetsberättelse kommer innehålla annorlunda inslag på 

grund av den pandemi som fortsatt pågår. Verksamheter inom sjukvård 

har under året fortsatt varit upptagna med att hantera inställd verksamhet, 

konvertering till nödvändig verksamhet, personalförflyttningar och nya 

arbetsrutiner för att förhindra smittspridning. I skrivande stund ökar 

smittspridningen återigen på grund av en muterad form av viruset. 

Vaccinet som kom under året har förbättrad situationen så till vida att 

antalet allvarliga fall och dödsfall har minskat. Påverkan på ideell 

verksamhet fortgår och föreningens planer har konverterats under året.  

 

Medlemmar 

Den 31 december 2021 hade riksföreningen cirka 400 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 45:e ordinarie årsmöte den 27 

maj via Zoom på grund av att det planerade nordiska mötet sköts upp och 

konverterades till en digital utbildningsdag, allt relaterat till pandemin. 

Mötesordförandeskapet utfördes på ett förtjänstfullt sätt av Åsa Olofsson, 

ögonsjuksköterska, Kristianstad, Region Skåne.  

 
Styrelse 

Efter stadgeenligt val och konstituerande sammanträde har styrelsen haft följande 

sammansättning:  

Styrelseuppgift Namn  Arbetsplats 

Ordförande  Susanne Albrecht Karlskrona 

Vice ordf./medlemsreg. Lina Tholen  Falun 

Kassör   Eva Linder  Kungsbacka 

Sekreterare  Karin de Caprétz Malmö 

Webbansvarig Karin Persson Karlstad 

Sociala medier Anna Mangare  Capio, Stockholm 

Länsombud  Veronika Fält  Halmstad 

Utbildning  Eija Wester  Stockholm 

Utbildning  Rose-Marie Andersson Landskrona 

 

Revisorer 

Ordinarie  Lolita Jönsson Kristianstad 

  Linda Hyttsten Sundborn 

Suppleanter Ann-Sofie Stenbacka Falun 

Ulrika Nielsen   
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Valberedning 

  Åsa Olofsson  Kristianstad 

  Kristina Lindqvist Gävle 

  Eva-Lena Erixon Gävle  

 
Styrelsearbete 

Riksföreningens styrelse har under verksamhetsåret (2021-01-01–2021-

12-31) haft tio protokollförda styrelsemöten varav nio har genomförts som 

digitalt möte. 

 

Styrelsemöte fysiskt  Styrelsemöte digitalt 

2021-11-19-20 2021-01-21 

2021-03-05  

2021-05-06 

2021-05-27 (årsmöte) 

2021-05-27 (konstituerande) 

2021-06-03  

2021-09-03 

2021-10-14 

2021-12-16    

 

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. 

 

Temadag  

En upprepning av temadagen om OCT och bildgranskning från 2020 

planerades för verksamhetsåret 2021, men det blev tyvärr inställt på grund 

av pandemin. 

 

Ögondagar 

Riksföreningen för Ögonsjukvård planerade för Nordiskt möte den 26-28 

maj på Clarion Hotell Malmö Live. På grund av osäkert pandemiläge 

konverterades mötet till digitalt endagsmöte den 27 maj. Nordiska mötet 

sköts upp till 2022. Inledningsvis föreläste Eva Larsson, Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala om retinopati hos prematura barn. Därefter 

presenterade ögonsjuksköterskan Lena Havstam Johansson en publicerad 

studie om synrelaterad livskvalitet och synfunktion hos 70-åringar. Övriga 

föreläsare behandlade ämnen som diabetesretinopati, LHON, keratit, 

transplantation av cornea, AMD och Charles Bonnets syndrom. Utställare 

som deltog under mötet erbjöds möjlighet till presentation av sin 

verksamhet i programmet. Årsmötet för medlemmarna avhölls den 27 maj 

som särskilt digitalt möte, se punkten årsmöte.   
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Utbildning för länsombud 

Riksföreningen har under verksamhetsåret haft 22 utsedda länsombud. 

Den 22 januari arrangerades utbildning för länsombud digitalt, med 

sammanlagt 35 deltagare. Programmet hade pandemitema och inleddes 

av ordförande med rapport från olika kvalitetsregister och hur 

ögonsjukvården påverkats av pandemin. Delar av rapporten från SKR om 

”Pandemi och hälso- och sjukvården”  

 

redovisades av ordförande. Stina Edin från S:t Eriks Ögonsjukhus talade 

om vårdhygien och ögonsjukvården vid pandemi och Karin Persson 

presenterade åtgärder och erfarenheter från pandemi i Värmland. Mötet 

avslutades med allmänna länsombudsfrågor.   

Kompetensbeskrivning 

Uppdatering av kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom 

Ögonsjukvård har pausats under året till följd av pandemin och kommer att 

återupptas under kommande år. 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.  

Sjuksköterskemöte 

Över 100 ögonsjuksköterskor från hela landet samlades när Bayer 

arrangerade ett digitalt möte för sjuksköterskor inom ögonsjukvård den 26 

november. Mötet hölls via tekniska plattformen Zoom.  

Maria Bitziou, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläste om 

sjukdomslära och bildtolkning vid diabetes och Moa Eriksson om 

sjukdomslära och bildtolkning vid våt AMD. Flertalet patientfall tolkades 

och diskuterades därefter. Riksföreningens ordförande Susanne Albrecht 

var moderator och föreläste 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-möten, som blev konverterat till digitalt möte.  

 

NCON (Nordic Cooperation of Ophthalmic Nurses): Det nordiska 

samarbetet NCON har inte haft några fysiska möten till följd av pandemin. 

Presidentskapet har innehafts av Sverige mellan 2018–2021.  
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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.  

Under 2021 arrangerade SSF en adventskalender under december. Den 

16 december blev det Riksföreningens tur att visa sin verksamhet, vilket 

sammanställdes av styrelsen med Karin som huvudansvarig. 

 

Sociala medier 

Styrelsen har en grupp på sociala medier för att hålla medlemmarna 

informerade om vad som är på gång. Ansvarig i styrelsen har varit Anna 

Mangare. 

 

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.  

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har varit under ständig bevakning under 

verksamhetsåret till följd av inställt nordiskt möte och därmed uteblivna 

http://www.hh.se/
http://www.ki.se/
https://lnu.se/
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intäkter. Mötesaktiviteten i styrelsen har till största 

delen 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 ytterligare 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 4 januari 2022 

För styrelsen 

Susanne Albrecht, ordförande 

 

 

 

 

Susanne Albrecht  

 

 

 

Eva Linder  Karin de Caprétz 

 

 

 

Lina Tholén  Karin Persson 

  

 

 

Anna Mangare  Veronika Fält 

 

 

 

Eija Wester  Rose-Marie Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 

mailto:susanne.albrecht@regionblekinge.se
mailto:lina.tholen@gmail.com
mailto:eva.linder@regionhalland.se
mailto:systersmulan@hotmail.com
mailto:karin.persson@liv.se
mailto:evalena.erixon@hotmail.com
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