
Välkommen till 

8:e Svenska Glaukomkirurgiska mötet den 24-25 maj 
2018 i Göteborg 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vi startar som vanligt med lunch på torsdagen kl. 12:00 och avslutar med lunch på fredagen.  

Årets inbjudna föreläsare utifrån är dr Andrew Tatham från Princess Alexandra Eye 
Pavilion, Edinburgh. Han är Honorary Senior Lecturer vid University of Edinburgh. Dr 
Tatham har gjort glaukomfellowships både vid Moorfields och i San Diego, USA. Han 
kommer att prata om shuntar och MIGS. Efteråt blir det tillfälle till frågor och diskussion. 

Gemensam middag på torsdag kväll. 

Anmäl dig på sällskapets hemsida www.sgks.se under Nästa möte 

Mötet blir liksom i fjol på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Box 288, 
401 24 Göteborg, telefon 031-758 5000, hemsida www.radissonblu.com/sv/hotell-goteborg. 
Hotellet ligger perfekt vid Drottningtorget där järnvägsstationen ligger och dit flygbussar och 
spårvagnar går. 

Vi har reserverat 30 rum som hålls till och med 22 april, priset är 1595 eller 1695 SEK per 
rum. Du måste själv reservera rum via mail till sanna.kent@radissonblu.com, ange 
bokningskod 2902722, namn, telefonnummer och kreditkortsnummer med giltighetstid. 
Rummet betalas på plats. 

Som vanligt vill vi lyssna till intressanta föredrag, patientfall och filmer. Har du haft en 
konstig patient? Har du testat någon ny teknik? Har du filmat något ovanligt? I år finns det 
förmodligen flera som har erfarenheter av XEN Gel Stent, iStent, KDB, Cypass och kanske 
även annat, och vi hoppas att ni alla delar med er av era erfarenheter.  

Glöm inte Glaukomkirurgienkäten som bifogas (och som även finns att ladda ner från 
hemsidan www.sgks.se under Nästa möte). Ni är välkomna att returnera ett ifyllt exemplar per 
klinik när som helst men senast måndagen den 21 maj. Resultatet kommer att redovisas på 
mötet. Var nu lika duktig som förra året då vi hade en stor svarsfrekvens! – om du vill ha kvar 
enkäten är det bästa du kan göra att svara på den! Har du svårt att hitta alla uppgifter i enkäten 
så returnera ett MINIMAL-svar, blankett nummer två med enbart antal kirurger och 

Mötet riktar sig till alla 
glaukomkirurgiskt 

intresserade ögonläkare. Vi 
som är ganska ensamma 

hemma behöver nätverka för 
att utvecklas. Glöm inte att ta 
med dina unga kollegor under 
utbildning! Opererar du inte 
längre – sprid detta till dina 

kirurgkollegor 



operationer.  

Vi efterlyser även fotografier från tidigare möten. Har du några hemma i byrån så maila dem 
till oss så ska vi se till att visa upp dem!  

 
Varmt välkomna till ett garanterat soligt och vårfint Göteborg (som alltid)! 

Anders Bergström, Hossein Shams och Mario-Alexander Eonomou  
dr.anders.bergstrom@gmail.com,. hossein.shams@avenyogonklinik.se, mario-alexander.economou@sll.se 

 

 
 

 
Sponsorer 

                     
 

 


