
 

 

Optometridagarna 2021 

 

”Hela ögat 2021 – Digitala dagar med allt från torra ögon till synrehabilitering”. 

Att arrangera Optometridagarna digitalt är en ny utmaning för oss men den enda realistiska 

möjligheten i dessa covid-tider. Den digitala plattform vi valt kommer dock möjliggöra interaktion 

med båda föreläsare och utställare. Lördagen kommer vi erbjuda förkovring inom torra ögon, 

kontaktlinser och synsvagsoptometri. Detta är patientgrupper som lär uppta allt större del av vår 

kliniska vardag med en åldrande befolkning och mer skärmtid. Söndagen bjuder på förändringar i 

bakre segment, arbetsmedicin, samt neurooptometri och refraktiv kirurgi. Allt som allt ett varierat 

och spännande program. 2020 fick vi ställa in Optometridagarna och med 2021s digitala dagar 

hoppas vi att vi kan möta det efterutbildningssug som vi vet ni har. Det enda vi inte kan erbjuda är 



 

 
det fysiska mötet. Trots omständigheterna är vår förhoppning att de digitala möjligheterna gör att vi 

kan ”samla” lika många som tidigare år.   

Program  

I syfte att ligga i framkant och ge maximalt för dig som deltar har vi engagerat flera internationella 

och nationella föreläsare. Vi kommer att beröra ämnen som du kommer i kontakt med i din kliniska 

vardag. Vi fortsätter att samla föreläsningarna i teman för att få till en bättre helhet. Läs mer i 

programmet, samt i presentationen av föreläsningarna och informationen om föreläsarna. 

Föreläsningar 
Vi utökar andelen föreläsningar under 

båda lördagen och söndagen. Det borde 

med andra ord finnas något intressant 

för alla! I det digitala formatet kommer vi 

inte köra parallell sessioner så du har 

möjlighet att ta del av alla föreläsningar i 

programmet.  

 

 

  



 

 

Leverantörsutställning 
Digital utställning med möjlighet att ta del av det senaste från flera utställare.  

Den digitala plattform som Optikerförbundet valt ger många möjligheter. 

Digitala montrar kommer att sättas upp för utställare. Där finns möjligheten att träffa utställare live 

eller via förinspelade filmer och videos och/eller att chatta direkt med leverantör. I skrivande stund 

arbetar vi med olika möjligheterför utställare att demonstrera sina produkter.  Förteckning med 

anmälda utställare 2021 redovisas separat och uppdateras kontinuerligt efter hand. Vi har i vanlig 

ordning ett ”luftigt” program för att ge dig tillfälle att besöka våra utställare. 

 

Optikerförbundets årsmöte  
Optikerförbundets årsmöte arrangeras inte i samband med Optometridagarna. Vi kommer hålla ett 

digitalt årsmöte den 24 mars 2021 mellan kl 18:00 och 20:00. Separat inbjudan kommer.  

  



 

 

Mingel 
Plattformen som kommer användas 

kommer ha ett digitalt mingel område. 

 

 

 

 

Studenter 
Optikerförbundet inbjuder, utan kostnad 

likt tidigare år, studentmedlemmar i 

optikerprogrammens tredje år samt 

studentmedlemmar i Magister-program.  

Fort- och vidareutbildningspoäng 
Optometridagarna 2021 ger möjlighet till totalt hela 16 fortbildningspoäng för program lördag och 

söndag.  

Anmälan till Optometridagarna 2021 
Observera att anmälan är bindande. Ingen återbetalning av registreringsavgiften efter den 16 

februari 2021. Före detta datum endast mot läkarintyg, med avdrag för hanteringskostnad.  

Ni kan välja att anmäla er till enbart en eller båda dagarna. 

 Lördag  Söndag Båda dagarna 

Medlemspris 1500 1500 2500 

Ej Medlem 2500 2500 3500 

Anmälan efter 13 jan 2021  + 250 + 250 + 500 

Priserna i tabellen är ink. moms 

Gör anmälan snarast och för att få det lägre priset som gäller fram till den 13 januari 2019.  

Passa på att gå med som medlem och få tillgång till medlemspriset direkt. 

Poängregistrering 
Då allt sker digitalt kommer även registrering av poängen skötas automatiskt. Om ni är medlemmar 

är det viktigt att ni anmäler er via intranätet alternativt glöm inte uppge ert medlemsnummer till 

kedjan ifall anmälan sker genom gruppanmälan.  



 

 

Kedjetillhörighet 
Var noga med att uppdatera din profil och ange din kedjetillhörighet samt butiksnummer eller 

referens i kedjan, vid anmälan.  

Vissa kedjor som står för deltagaravgiften för sina optiker som är anslutna medlemmar i 

Optikerförbundet. Detta under förutsättning att du anmäler dig före den 13 januari 2021. Kontrollera 

med din egen kedja vad som gäller innan du anmäler dig. 


