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1. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

2. RPO-ögon verksamhetsplan 2020 

Muntlig dragning har gjorts av verksamhetsplanen men den skriftliga behöver 

färdigställas snarast. Delar av underlaget har kommit in. Påminnelse skickas av Catrin 

för de områden som återstår. De olika områdena kan med fördel beskrivas kortfattat. 

 

3. Verksamhetsberättelse 2019 

Utkast har gjorts utifrån mötesdiskussionen den 10 november. Mail kommer att gå ut 

igen med nya Excelfiler för ifyllnad samt eventuell granskning av den sammanfattande 

texten. 

 

4. PM Endolftamiter 
PM Endolftamiter har tidigare varit uppe för diskussion men ännu inte godkänts. PM 

skickas ut igen samt kompletteras av Region Jönköpings interna PM som utformats 

utifrån senaste diskussion. Det visar sig att alla följer de föreslagna riktlinjerna men att 

dessa formellt måste godkännas för att sedan publiceras på hemsidan. Detta tas upp vid 

nästa videomöte för godkännande och ev. diskussion. 
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5. Operativa frågor 

Jönköping flaggar för att de under det närmsta halvåret kommer att ha brist på ett antal 

operatörer och att de kan behöva hjälp. Då verksamhetschef slutar är ny 

verksamhetschef under rekrytering. 

Jönköping lyfter behov av en telefonlista för primärjouren. Francesco skickar ut till alla. 

Kalmar har ny operatör från Syrien som randar sig i Lund. Ev. kan kollegor i 

kunskapsrådet vara behjälpliga om övriga behov uppstår. 

Västervik har operatör som kan hjälpa Jönköping men har problem med narkostid.  

Kalmar undrar om serumdroppar då de inte längre kan få dessa från Kronoberg. 

Linköping erbjuder sig att hjälpa till med metodbeskrivning. 

Kalmar ber också om patientfall från varje klinik som kan presenteras under 

Regiondagen. Även förslag på föreläsningar tas emot med tacksamhet. Glaukom-

gruppen är välkomna att delta. Kalmar undrar också hur gruppen ställer sig till föredrag 

från läkemedelsföretag. 

Eksjö flaggar för vissa förändringar på läkarsida. Verksamhetschef slutar och ny är 

under rekrytering. Nytt vårdval för ögon öppnar i Tranås och viss avlastning hoppas 

man på. 

Östergötland har utmaningar gällande bemanning i Norrköping under våren. Optiker på 

gång in och man hoppas på bra hjälp från dessa. 

Några förslag att utveckla: Använd gärna frastext i samband med operation i 

Östergötland så det tydligt framgår ordination och postoperativbehandling. 

Patientinformation bör tas fram till patienter som ska transporteras till Linköping och 

opereras där. Kalmar tar fram ett förslag i samverkan med patientrepresentant 

 

6 Övriga frågor 

Susanne Svensson Kauppinen berättar kort om mötet i Jönköping med RAG- Glaukom. 

Gruppen var väl representerad men valde att initialt inte välja några som ansvarade för 

gruppens arbete.  Susanne lovade därför att stötta gruppen. Protokoll från mötet 

kommer att publiceras på hemsidan.  

Kunskapsrådet tycker att gruppens arbete ska framhållas och inbjuder dem att delta i 

samband med regiondagen. Susanne återkommer om gruppen kommer att träffas i 

samband med mötet eller i nära anslutning. 

Nästa möte sker via video den 5 februari kl. 15.30–16.30. Catrin Fernholm för 

anteckningar och håller i mötet 
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