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Af ErlingDreisler

Medicinsk Kontaktlinseforenings
Historie
Dansk Medicinsk Kontaktlinseforening har
holdt generalforsamling 20. april 2012 i
Haveselskabets Have på Frederiksberg.
Desværre så formanden sig nødsaget at
slutte. Det er vi oprigtigt kede af, for Jane
Sparholt har gjort det godt i ikke mindre
end 22 år.
Hun har stået for fremragende kurser
på solskinsøen Bornholm, hvor kendte
foredragsholdere fra USA, ikke mindst
Moorefield har stået i kø for at komme til
det lille klippeskær midt i Østersøen. Jane
har også været formand for den europæiske
kontaktlinseorganisation. Jane blev senere
hyldet med en uforglemmelig middag på den
tilstødende Michelin-restaurant, Mielcke og
Hurtigkarl og modtog stående applaus.
Bifaldet var tilsvarende stort, da Jon Peiter
Saunte blev valgt til ny formand. Jon Peiter
lagde straks ud med to indlæg. Et om
justerbar skelesutur og et om konvergensbehandling med Botulinultoxin i rectus lat.

S

eptember 1977 blev Dansk
Medicinsk Kontaktlinseforening stiftet. Dansk Kontaktlinseselskab, bestående
af optikere og øjenlæger var
revnet samme år. Øjenlæge Viggo
Dreyer, der døde for få år siden, var
vor foreningens æresmedlem. Han
var formand for Dansk Kontaktlinseselskab og blev Dansk Medicinsk Kontaktlinseforenings første
formand. Bruddet skyldtes først og
fremmest de nye bløde hydrogellinser, der kunne døgnbæres, og de blev
mere og mere almindelige. Øjenlægerne lærte dem at kende som et godt
nyt hjælpemiddel til cataractopererede afake før intraokulærlinser blev
udbredt. Linsen til cataractopererede
blev betalt af det offentlige. Optikerne ville gerne sælge hydrogellinsen til
det store myope publikum, og de to

Jon Peiter Saunte og Jane Sparholt.

parters interesser kunne ikke forliges.
Hans Alrø Jørgensen blev formand
1979. Han var medlem af oftalmologisk selskabs bestyrelse og stiftede
sammen med øjenlæge BruunJensen
fra Slagelse bladet "Oftalmolog". Det
har vist sig livskraftigt, og efter Alrøs
død føres bladet med stor succes frem
af Per Nellenann. Indtil 1990 havde
vi en regel om, at formanden kun
måtte sidde i tre år, og jeg efterfulgte
Alrø som formand 1982. Jeg blev
truet med, at den europæiske kontaktlinseforening, ECLSOs årsmøde
skulle holdes i Danmark under min
formandsperiode, der ophørte 1985.
Optikerene var utilfredse med
øjenlægernes kontaktlinsetilpasning,
og mente, at det var konkurrencefor-

vridende, at øjenlæger var fritaget for
moms, hvorimod optikerne skulle
opkræve den. De klagede til nævnet
vedrørende merværdiafgift m.v.,
og afgørelsen faldt i april 1986 ud
til øjenlægernes fordel. Øjenlæger
skulle ikke opkræve moms ved kontaktlinsetilpasning.
Under min formandsperiode var
jeg som tidligere og efterfølgende
formænd Danmarks delegerede i
ECLSO og fik mange kontakter til
udenlandske kolleger. Per Nellenann
efterfulgte mig som formand, og
derefter var det Niels Willumsen,
Svendborg. Jeg introducerede de
forskellige formænd til ECLSOs bestyrelse. De blev temmelig forvirrede
over, at vi skiftede formand hvert

tredje år, og jeg havde en del arbejde
med at overbevise ECLSOs bestyrelse om, at det var danske øjenlæger
og ikke, som de troede optikere, som
vi forsøgte at smugle ind i den europæiske forening.
Jeg blev valgt til revisor i den
europæiske forening i 1984 og fandt
efterhånden ud af, at regnskabstraditioner i de forskellige europæiske
lande var ret forskellige. Min kritik
var medvirkende til, at jeg blev valgt
som kasserer i 1998, og jeg holdt
kassererposten i syv år.
Jane Sparholt blev valgt som
dansk formand 1990 og førte vores
ECLSO kongres samme år på Oslobåden til en af de bedste i mands
minde. Også der var jeg kasserer
og kunne bide negle af frygt for,
om vi kom ud af foretagendet med
underskud. Vi blev delvist reddet
af, at der på søen ikke skal svares
moms. Jeg måtte efterfølgende lave
et lille momsregnskab på grundlag
af tryksager, og jeg kunne hente
momspenge hjem fra de sponserende

firmaer. Jeg opdagede, at det ikke var
så svært, for toldvæsenets skemaer
virkede, som om de var beregnet
til ølsalg ved sportsarrangernenter.
Slutregnskabet balancerede lige
netop. Jeg frasagde mig den danske
kassererpost i 1991 og overlod kassen i et par år til Vibeke Henning. Vi
hørte ikke noget fra momsvæsenet.
Jane har været vores formand i
22 år. Hun har ført os til Bornholm
hvert 3.-4. år med europæiske og
amerikanske celebriteter og stor
opbakning fra medlemmerne. I
erkendelse af at kontaktlinser ikke
kunne fylde en forenings virke, blev
foreningens formålsparagraf og navn
i 1999 udvidet til også at omfatte
okuloplastisk kirurgi. Jane har været
formand for ECLSO i seks år og
efterfølgende formand for verdensforeningen til alles tilfredshed.
Sluttelig vil jeg takke vores afgående
formand for hendes virke i 22 år og
byde vores nye formand, Jon Peiter
Saunte velkommen med et trefoldigt
leve for dem begge.


