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Mötesanteckningar RMPO ögon 

Datum 2019-11-06 

Plats Hotell Hogland Nässjö  

                   Närvarande                       

                     Catrin Fernholm, ordf. Linköping 

                     Francesco Mirabelli Linköping 

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Raneen Khudair Kalmar 

                     Marie Törnlöf Västervik 

                     Tomasz Marczuk Västervik 

                     Leena Tjärnén Jönköping 

                     Konstantinos Barakos                Jönköping 

                     Susanne Gross Lagergren Eksjö 

                     Linda Andlöw Eksjö 

Lillemor Elfström Broling  Kalmar 

 

 

 

1. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

 

2. RMPO handlingsplan 
    Catrin Fernholm går igenom de delar som bör redovisas i 

    verksamhetsplan 2020. Olika ansvarsområden fördelas i gruppen. 

    Underlag och fördelning skickas ut separat.  

 

3. Arbete i NAG och NPO 
    Francesco Mirabelli berättar om arbetet i NAG och NPO och visar hur 
    deras verksamhetsrapport ser ut, bifogas anteckningarna. 
 

               4. Uppföljning av 2019 inför årsredovisningen 
                   Catrin visar mallen för uppföljning. I denna kommer vårdriktlinjer som 
                     uppdaterats och genomarbetats under året samt varje kliniks  
                     produktion redovisas. Varje klinik skickar in sin statistikredovisning till 
                     Catrin för sammanställning.            
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                     5. Aktuellt från respektive klinik 
       Punkten ströks på grund av tidsbrist.  
 

  6. Övriga frågor 
      Vårdriktlinjer gällande endolftamiter behöver färdigställas. Francesco 
       ber att eventuella synpunkter skickas till honom så att 
       rutinen/vårdriktlinjen kan färdigställas.  
        
       Det finns möjlighet att bjuda in patientrepresentant i olika arbeten, 
       exempelvis vid uppdatering av vårdriktlinjer. Lillemor 
       Broling får i uppdrag att ta reda på vad som gäller för det i fråga om 
       representation och ersättning. 
        
       Kompetensinventering från respektive klinik skickas till Catarina.  
       Excel-fil för ändamålet bifogas anteckningarna. 
 
       Glaucomdagen kommer att äga rum den 26 nov. Susanne Gross  
       Lagergren delger gruppen hur innehållet för dagen planeras vilket 
       uppfattas positivt. 
 
       Inför nästa år kommer kortare videmöten på en timma att ske första 
       onsdagen varje månad kl. 15:30-16:30 med början den 8 januari.  
       Övriga heldagsmöten kommer att hållas 25 feb. samt 21 okt. i Nässjö. 
       Ytterligare möte kommer att hållas i samband med regiondagarna.  
       Ansvarig för dessa dagar är ögonkliniken i Kalmar. De återkommer 
       om lämpligt datum. 

 

       

 
       

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


