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Mötesanteckningar RPO ögon 

  

Datum 2020-02-05 

Tid 15:30-16:30 

Plats Video (v.g. se videoadress nederst) 

Kallade  
                    Catrin Fernholm, ordf. Linköping 

                    Francesco Mirabelli Linköping 

                    Inger Engdahl Kalmar 

                    Raneen Khudair Kalmar 

                    Marie Törnlöf Västervik 

                    Tomasz Marczuk Västervik 

                    Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                    Leena Tjärnén Jönköping 

                    Anna Hägg Lagerberg Jönköping 

                    Berit Axelsson Jönköping 

                    Susanne Gross Lagergren Eksjö 

                    Linda Andlöw Eksjö 

                    Lillemor Broling, sekr.           Kalmar 

 

Dagordning 

1. Föregående protokoll godkändes 

2. Årsrapport/ nyckeltal när? Verksamhetsberättelse 2019/tidsplan/mallar. 28 februari 

3. PM Endoftalmiter godkännande av utskickad rutin 

a. Francesco, Tomaz, Anna eller Kostas, Raneen 

4. Glaukommall i COSMIC– finns mallar för strukturerad dokumentation? Marie 

undrar om det finns en ssk mall för dokumentation för glaukompatienter. Ska en 

skapas som stödjer det gemensamma PM:et? Sköterskegruppen tar detta via S 

Lagergren 

5. Varför fotar vi kostbehandlade diabetiker (Marie) 

a. Hur gör ni andra? Vi uppdaterar våra diabetes PM gällande fotografering. 

Det kommer mer och mer remisser. I Linköping finns en åldersgräns 

angiven. Fråga: Kan vi skapa ett gemensamt PM? I Kalmar finns det 

synpunkter på att alla ska fotas även äldre/äldre patienter. Marie frågar NAG 

Diabetes hur de ser på frågan. Alla skickar sina PM för diabetesscreening till 

gruppen och lyfter på nästa möte. 

6. 1177s beslutstöd ögon. (Inger) 
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a. Svårt att påverka stödet direkt med 1177 då det är ett nationellt stöd. I 

Kalmar har man haft ett möte där man från Ögons sida fått titta på 1177:s 

beslutsstöd. Inger ska försöka få tillgång till beslutsstödet och skicka ut det 

till alla. Lyfter på nästa möte igen. 
  

7. Avvikelser och Lex Maria i lärande syfte. (Inger) 

a. Bra forum att lära av varandra att vi kan informera för varandra om adekvata 

avvikelser och Lex Maria. (Catrin skickar handlingsplan från ViN om 

glaukom om att påminna patienten att det är en livslång sjukdom om att de 

behöver behandling resten av livet) 

b. AMD-patient som fortsatte röka – hur arbetar vi med frågan inom vården? 

8. Upphandlingar (Anna) 

a. Anti-VGF Utifrån ny upphandling – överenskommelse mellan sydöstra. 

9. Operativa frågor 

a. (Hur gör vi med patienter som väntar på DSAEK?) Frågan tas upp på nästa 

möte 

10. Övriga frågor 

a. Linköpings PM för toxaplasmos ska skickas  

b. Tolkning av OCT-bilder i regionen. (Marie skickar förifyllda dokument.) 

 

 

 

Välkommen 

Catrin Fernholm           Lillemor Broling  

 

 
 
 
 
 
 
 
(Du har blivit inbjuden till mitt videomöte: Lillemor Broling - coSpace 
För inkoppling via konferensutrustning, Cisco Meeting eller Skype for Business:  
Skriv eller kopiera och klistra in adressen lillemor.broling.cospace@regionkalmar.se i ditt 
videosystem. 

 
För inkoppling via webbläsare: 
Klicka för att ansluta: 
https://join.regionkalmar.se/invited.sf?secret=GhRJ43XrepeFUBxpQygOkw&id=237669219 
(Obs! Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer 
kräver installation av programvara.) 
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För inkoppling via telefon: 
Telefonnummer: 0480445511, därefter ange 237669219# 

 

Ordförande Sekreterare 

 

 

Vid anteckningarna 

Namn Efternamn 


