
Verksamhetsberättelse 2021 Medicinska Retinaklubben (MRK) 

Klubben har under året haft två digitala medlemsmöten. Första medlemsmötet 2021 (vårmötet) hölls 

23 mars. Temat var Central serös korioretionopati. Prof CJ Boon var inbjuden gästföreläsare. Prof CJ 

Boon och Stamatis Aslanis presenterade fallbeskrivningar. Elisabet Granstam informerade om 

registrering av diabetesretionopati i Nationella Diabetes Registret NDR. Mötet hade 120 deltagare. 

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

samband med vårmötet hölls MRKs årsmöte. Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades 

av ordförande Lena Rung Helsingborg. Moa Eriksson invaldes som ny sekreterare. Omval av Eva 

Karlsson Örebro som ny ledamot samt Alexandra Jörgren Malmö-Lund till revisor alla 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 Alexandra Jörgren. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Andra medlemsmötet 2021 (höstmötet) hölls 2-3 december. 

Temat var ”Onkologi för den medicinska retinaläkaren – tumörer i ögats bakre segment” 

Gästföreläsare var Charlotta All-Eriksson och Katarina Bartuma. Eva Karlsson modererade 

fallbeskrivningar. Mötet hade 90 deltagare. Mötet sponsrades av: Allergan, Bayer, Essmed, Novartis, 

Théa Nordic, Topcon, Santhera samt Zeiss.  

Under våren har klubben instiftat resestipendier avsedda för färdiga specialister, verksamma inom 

området medicinsk retina. Ändamålet är deltagande i konferenser eller auskultation vid utländsk 

klinik. Stipendium à 25 000 kr kommer att delas ut vid varje vår- och höstmöte med start hösten 

2022.  

I samband med att det nu åter är möjligt att ha fysiska medlemsmöten har styrelsen diskuterat 

möjligheten med parallell digital uppkoppling på kommande möten. Styrelsen anser att det fysiska 

mötet är viktigt då det främjar interaktion och diskussion samt är en viktig social mötesplats. Även ur 

ett ekonomiskt perspektiv måste vi fortsatt kunna erbjuda en attraktiv möjlighet för våra sponsorer 

att möta Sveriges ögonläkare på plats. Styrelsen har därför bestämt att medlemsmötena framöver 

endast kommer att vara fysiska. 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av åtta ledamöter. Sedan förra årsmötet har digitala 

styrelsemöten hållits vid sju tillfällen.  
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