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1. Föregående protokoll 

Inga synpunkter på mötesanteckningarna. 

 
2. Aktuellt från respektive klinik 

Kort rapport om aktuellt läge kring bemanning och verksamhet från respektive klinik.  

  

3. Årsrapport och nyckeltal 

Då US är mitt i systembyte är det problem med att ta fram statistik. Övriga kliniker har dock 

lämnat in sina underlag. Catrin sammanställer årsrapporten och författar en handlingsplan vilket 

kommer att vara klart till den 12 april. 
 

4. Kompetensinventering 
Kliniken i Linköping presenterar hur de arbetar med inventering av läkarkompetens. Framöver 

kan även sköterskor och övrig personal komma att vara i fokus. Tanken är att övriga kliniker 

gör på samma sätt. Syftet är att få en gemensam översikt över samlade kompetenser för att 

möjliggöra samverkan inom regionen. Inventeringar skickas till Catrin för sammanställning 

inför kommande möte. 
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5. Prioriteringslista och faktadokument för blepharochalasis 
Punkten sparas till nästkommande möte. Kliniken i Västervik redovisar då sitt förslag till 

prioriteringslista och faktadokument för blepharochalasis. 

  

6. Presentation av glaukomgruppens arbete 
PM är framtaget av representanter från samtliga kliniker. Eventuellt kan små förtydliganden 

komma att göras innan publicering. Gruppen önskar arbeta vidare under hösten för att ta fram 

ytterligare riktlinjer och strukturer kring samverkan med optiker. Även PM kan behöva följas 

upp och revideras.  

 

Alla är överens om att alla kliniker ska utse en glaukomansvarig sköterska som också ska 

fungerar som kontaktperson och ansvara för att arbetet fortsätter på hemmaplan. Uppstart sker, 

i form av workshop, i samband med glaukomdagen i Eksjö den 6 maj. 

  

7. Medicinsk retina 
Medicinsk retina är lämplig som nästa förbättringsområde. Alla kliniker har utsett en 

representant till ny arbetsgrupp. Den startar sitt arbete i början av september. Susanne är 

sammankallande. 

 
8. PM endolftamiter 
Francesco har skickat ut förslag på PM till samtliga kliniker. Förslaget är framtaget för att 

tydliggöra hur hantering av patienter med endolftamiter bör ske och hur dessa patienter ska 

behandlas på jourtid. Då det handlar om ett fåtal patienter finns det fortfarande frågetecken på 

kliniknivå hur bedömning av patienter, som kan ses som gränsfall, ska göras och var och på 

vilket sätt de ska behandlas. Francesco fortsätter dialogen med medicinskt ansvariga läkare 

och kommer efter det med ett förtydligande. Även diskussion kring antibiotika och 

perforationer diskuteras i detta forum. 

  

9. Lämplig uppföljning dagen efter operation på hemmaklinik 
Dag ett efter operation bör ögonbotten kontrolleras. Vid operation på universitetskliniken ska 

all information finnas så att hemmaklinik vet status och planering.  Då privata läkare inte har 

tillgång till NPÖ är det bra om det i dessa fall finns information som följer med patienten. 

Även skriftlig information till patienten bör lämnas av opererande klinik. 

  

10. Primärvårdsrandning 
Västerviks klinik berättar om hur primärvårdsrandning fungerar hos dem och vilka positiva 

effekter det fått på samverkan och remisshantering gentemot primärvården. 

Primärvårdsrandning är framtagen i samverkan mellan studierektorerna för primärvården och 

sjukhuset. Randningen går till så att den randande läkaren går minst 6 veckor på ögonkliniken. 

Introduktion sker under de två första veckorna. Mycket tid läggs hos optikerna för att lära sig 

ögonmikroskåpet. Därefter tar de två patienter på förmiddagen och två på eftermiddagen. Det 

är i första hand primärvårdsremisser som läggs till randande läkare. Generellt är alla nöjda 

över sin randning. Adress till Västerviks studierektor bifogas mötesanteckningarna. 
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6. Övriga frågor 

Sommarkompetens 

Vilka kompetenser och resurser som finns tillgängliga under sommaren. Telefonnummer till 

dessa inför sommarperioden tas fram av Catrin och Francesco till videomötet i maj. 

  

Säkerställande av kompetens på vårdande enhet 

Då ögonpatienter vårdas på annan specialistkliniks avdelning finns det anledning att genomföra 

kompetenshöjande insatser för vårdande personal. Vid US sker detta genom utbildningstillfällen där de 

vanligaste tillstånden och omvårdnaden av dessa gås igenom.  

  

 

  

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


