Optometridagarna 2022
1-2 Oktober
Optometridagarna 2022 – Äntligen ses vi igen!
Vid 2022s Optometridagar ses vi äntligen igen fysiskt. Efter att ha fått ställa in dagarna 2020 samt
arrangera digitala dagar 2021 är signalen att det finns ett stort sug, bland båda optiker och
leverantörer, efter att ”på riktigt” kunna ses igen och umgås.
Programmet för Optometridagarna 2022 innehåller allt från kommunikation till effekten av Covid-19.
Lördagen inleds med ett tema om evidensbaserad optometrisk verksamhet och kommunikation,
efterföljt av ett tema där vi tar upp ämnen som är och kommer bli nytt för vår kår. Vi får bland annat
se utfallet av shared-care verksamhet i Lund och höra om Lebers sjukdom där vi optiker bör vara
första instans som misstänker att tillståndet bryter ut. Efter föreningsstämman fortsätter vi lördagen
med två kontaktlinsrelaterade föreläsningar innan vi avslutar med svenska mästerskapen i optometri
(glöm inte att alla kan delta ”live”).
Söndagen inleds med ett tema om samsynsproblematik där ackommodations- och
konvergensinsufficiencs står i centrum. Förmiddagen avslutas med bakre segment där glaukom står i
glaukom står i fokus. Efter lunch har vi som vanligt ett ”gott & blandat” tema som i år bland annat
omfattar Covid-19 relaterade effekter på synen.
Vi hoppas att programmet tillsammans med möjligheten att äntligen kunna ses igen gör att slår
rekord i antalet deltagare som samlas i Örebro helgen 1-2 oktober 2022.

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.

Leverantörsutställning
Den fysiska Leverantörsutställningen har nu varit inställd under de senaste två åren och vi kan
glädjande notera att vi denna gång har fler utställare i år jämfört med tidigare och även några nya
spelare. Förteckning med anmälda utställare 2022 kommer redovisas separat på hemsidan och
uppdateras kontinuerligt efter hand. I utställningen serveras likt tidigare på olika ställen kaffe,
luncher och mingel båda dagarna. Vi har i vanlig ordning ett ”luftigt” program för att ge dig tillfälle att
besöka våra utställare.

Mingel
Direkt efter föreläsningsprogrammet på lördag eftermiddag arrangeras finalen i Optometri Quiz och i
år har alla möjlighet att testa sig samtidigt med finalisterna via ett mentometersystem. Direkt
därefter drar vi igång ett mingelparty. Mingelpartyt ordnas av Optikerförbundet under lätta former
för att möjliggöra nätverkande och ”reunion” för kolleger. Vi slutar 21.00 för att ge möjlighet för alla
deltagare att själv styra resten av kvällen efter egna önskemål. Maten vid minglet serveras likt
tidigare i utställningen.

Mat
I anmälningsavgiften ingår gående lunch båda dagarna samt kaffe, macka eller kaka/frukt också båda
dagarna. Vidare två glas vin/öl/vatten och lätt tilltugg på mingelpartyt lördag kväll direkt efter
föreläsningarna.

Specialmat
Har du allergi eller av andra skäl anger du det vid anmälning. På så sätt säkrar vi att du får den mat du
önskar.
Vid gruppbokning av kedja kommer du automatiskt att bli anmäld till Optometridagarna och får då
ett bekräftelsemail, du kan då logga in på intranätet och lägga till din specialkost i anmälan.

Studenter
Optikerförbundet inbjuder, utan kostnad likt tidigare år, studentmedlemmar i optikerprogrammens
tredje år samt studentmedlemmar i Magister-program.

Fort- och vidareutbildningspoäng
Optometridagarna 2022 ger möjlighet till totalt hela 12 fortbildningspoäng för program lördag och
söndag.

Anmälan till Optometridagarna 2022
Observera att anmälan är bindande. Ingen återbetalning av registreringsavgiften efter den 31 augusti
2022. Före detta datum endast mot läkarintyg, med avdrag för hanteringskostnad.

Medlemspris
Ej Medlem
Anmälan efter 31 aug
Priserna i tabellen är ink. moms

Båda dagarna
(2800) 3500
(3800) 4750
+ 500

Gör anmälan snarast och för att få det lägre priset som gäller fram till den 31 augusti 2022.
Passa på att gå med som medlem och få tillgång till medlemspriset direkt.

Medlemskort för poängregistrering
Vi har nu haft medlemskorten igång för poängregistrering sedan 2009 och vill tro att det fungerar nu
för alla. Vi uppmanar dig att ta med ditt kort för registrering av poäng. Har du förlagt ditt kort måste
du beställa ett nytt via hemsidan. Notera att scannrarna inte klarar av blänk från skärmen och därför
fungerar det inte att fota av sitt medlemskort och scanna bilden i mobilen.
Du kan även själv skriva ut din streckkod från hemsidan efter att du loggat in, så att du kan få dina
poäng på plats.

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 31 augusti 2022. Kontrollera
med din egen kedja vad som gäller innan du anmäler dig.
Kedjorna som kommer in med gruppanmälan på sina optiker finns inte som möjligt val vid anmälan
(det går därför inte att välja dem som faktureringsalternativ).

Hotell
För att säkerställa att det finns boende under eventet har Optikerförbundet reserverat 600
hotellrum, se separat lista över hotell med priser på hemsidan. Ange kod ”optometridagarna” vid
bokning för att säkerställa att ni får ta del av de reserverade rummen. Bokning och betalning av
hotellrum är personligt och inget Optikerförbundet ansvarar för.

Resa från Optometridagarna
Optikerförbundet ordnar en kostnadsfri busstransport till Arlanda för er som använder flyget, OBS
måste bokas på hemsidan i samband med anmälan alternativt föranmälas i gruppanmälan, så vi vet
hur många som önskar transport.

