
                    

                  Verksamhetsberättelse 2019 Medicinska Retinaklubben (MRK) 

 

 

Klubben har under året haft två medlemsmöten. Första medlemsmötet 2019 (vårmötet) hölls 

28-29 mars på Hotell Scandic Alvik. Makularegistret höll eget möte under förmiddagen 28 

mars. Temat var Den kroniskt sjuke patienten – vad händer sen? Urban Amrén, Charlotte 

Lindberg och Stamatis Aslanis S:t Eriks Ögonsjukhus diskuterade kring våt AMD. 

Långtidsresultat i uppföljningsstudier, kriterier för start och avslut av behandling samt 

preliminära resultat från S:t Eriks uppföljningsstudie av avslutade patienter med våt AMD.  

Elisabet Granstam Västerås och Monica Lövestam Adrian Malmö-Lund diskuterade under 

ämnet diabetesretinopati. Långtidsresultat i studier, egna erfarenheter samt kriterier för 

uppstart och avslut av behandling. David Epstein och Manuel Casselholm de Salles diskuterade 

ämnet retinala venocklusioner. Långtidsresultat i studier, kriterier för start och avslut av 

behandling samt hur hanterar vi neovaskulära komplikationer.  Fredagens falldiskussioner 

modererades av David Epstein och Manuel Casselholm de Salles . 59 läkare deltog i mötet. 

Mötet sponsrades av: Allergan, Bayer, Essmed Novartis, Théa Nordic, Topcon, Santhera samt 

Zeiss. Dessa företag hade utställningsutrymme och deltog i mötet enligt stadgar.  

 

I samband med vårmötet hölls årsmöte. Valberedningens förslag till ny styrelse 

presenterades av ordförande Lena Rung Helsingborg. Charlotte Lindberg omvaldes som 

sekreterare. Nyval av Astrid Haller Gävle som Skattmästare, Eva Karlsson Örebro som ny 

ledamot samt Alexandra Jörgen Malmö-Lund till revisoralla för en period på 2 år. Mötet 

beslutade om fortsatt medlemskap utan årsavgift men fortsatt en klubbadministrativ avgift på 

1000 kr per deltagare och möte. Revisionsberättelse redovisades av avgående revisor Manuel 

Casselholm de Salles. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

Andra medlemsmötet 2019 (höstmötet) hölls på Hotell Scandic Alvik 12-13 december. Som 

tidigare höll Makularegistret eget möte under förmiddagen 12 december. Tema för MRKs möte 

var Kirurgi för den medicinska retinapatienten. Ett samarbete med retinalkirurger. Ämnen 

som förelästes och diskuterades var ”Att peela eller inte peela”- pucker vid RVO och 

diabetes. Retinalkirurg Louise Bergmans och Urban Amrén S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Glaskroppsblödning trots full scatter – När kirurgi? Retinalkirurg Joakim Tylefors och 

Monica Lövestam Adrian Ögonkliniken Malmö-Lund. Kataraktkirurgi av patienter under 

pågående behandling av våt AMD, Branka Samolov kataraktkirurg samt Charlotte Lindberg 

båda S:t Eriks Ögonsjukhus. Behandling av submakulär blödning –medicin eller kirurgi? 

Retinalkirurg Eva Olofsson Umeå samt David Epstein S:t Eriks ögonsjukhus. Fredagens 

falldiskussioner modererades av Louise Bergman och Eva Karlsson.  

 78 läkare deltog i mötet. Mötet sponsrades av: Allergan, Bayer, Chiesi, Novartis, Théa,, 

Topcon  samt Zeiss samt.  Dessa företag hade utställningsutrymme och deltog i mötet enligt 

stadgar. 

Styrelsen består nu av åtta ledamöter. Styrelsemöten har under året hållits vid sex tillfällen 

varav fem telefonmöten. Den 4 oktober hade styrelsen sittande möte i samband med Svenska 

Ögonläkarföreningens årsmöte på Conventum i Örebro. 
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