
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Mötesanteckningar RAG glaukom 
Datum 2021-05-07 
Plats Skype 
Närvarande Västervik, Linköping, Norrköping, Värnamo, Ryhov/Jönköping, 
  Eksjö och Kalmar 
 

Ordförande: Ann-Sofi Karlsson och Magdalena Sund, ögonsjuksköterskor Kalmar 

Ann-Sofi inledde först med lite tillbakablick kring upptakten till regiongemensam 
glaukomverksamhet som så småningom blev RAGS (Regional ArbetsGrupp 
Sydöstraregionen). 

2016 Markus Karlsson föreläser om glaukomverksamheten i Linköping. Intresse för 
förändring väcks.  

2017 en glaukom fokusgrupp bildas med olika yrkesgruppen, hur går vi vidare? 

2018 utbildning i tolkning av synfält och oct i Stockholm i februari. 

2018 Oktober: Första träffen i Västervik för en lägesrapport, vi kommer överens om 
gemensamma riktlinjer. Glaukomintresserade sjuksköterskor utses.  

2019 November: Glaukomssköterskorna träffas för första gången i Eksjö. Där döper vi 
oss till: RAGS och formulerar vårt uppdrag. 

2020 Inställt pga Covid-19. 

2021 Maj: Skypemöte från Kalmar 

1. Regionen runt - Hur har glaukomverksamheten bedrivits 
under Coronapandemin? 
På samtliga kliniker i regionen har glaukomverksamheten och 
glaukomsjuksköterskornas mottagning flutit på under pandemin men med 
begränsningar.  

Linköping: Patienter över 75 år har ej kallats och flera som haft tider har avbokat sig.  

För riskpatienter som varit i behov av tryckkontroll har tält satts upp utanför kliniken, 
där har man tagit tryck med Icare. 

Undervisning i glaukom har skett digitalt av pensionerad ögonläkare. Synfältsutbildning 
av all ny personal har skett via länk till Stockholm. Även digital utbildning i OCT.  

Västervik: Verksamheten har bedrivits ungefär som vanligt, ej ställt in så mycket, ägnat 
tid åt registervård och genomgång av väntelistor d.v.s patienter som ska kallas, flyttas 
fram eller avslutas. Internutbildning i form av lunchmöten. Glaukomrond varannan 
måndag. På glaukommottagning finns alltid läkare tillgänglig.  3 ssk och 1 läkare + 1 
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ssk i Vimmerby. Mottagning 1-2/vecka. Har haft glaukomutbildning via Santen, 
föreläsning av klinikläkare samt föreläsning av Gauti Johannesson via Allergan. 

Ryhov: Kallade ej 75+ patienter under våren -20, om patienten ej nödvändigtvis var i 
behov av undersökning då bokades patienten om eller så bokade patienten om sig själv.  

Hösten -20 ville fler komma och nu, 2021, efter vaccinering ännu fler.  

Påbörjade Projekt iCare som en tillfällig lösning, tonuskontroller med i-Care till 
undersköterska, därefter för bedömning till glaukomsköterska för vidare planering.  

Dessa särskilda mottagningar med 20 patienter/pass riktar sig till äldre patienter (85+) 
som väntat länge på sin tid. Endast trycket mäts. Mottagningen skedde på 
eftermiddagen, för att det underlätta för patienterna att komma. Läkare fanns tillgänglig. 
De patienter som uppgav problem med synhälsan hänvisades till telefonrådgivningen alt 
optiker. 

Glaukommottagningar har varit lite glesare, enstaka rena mottagningar, ofta mer 
”inbakat”.  Arbetat med att gå igenom väntelistor och avslutat patienter där det varit 
möjligt.  

Norrköping: Nu vill patienterna komma igen, väntelistan är lång! 
Glaukomsköterskemottagning 1 gång/vecka, dessa mottagningar har stundtals strukits 
pga sjukfrånvaro. 

Kliniken har 10 glaukomsköterskor. Förkovring har skett under lunchmöten då 
sjuksköterskorna och läkare diskuterar patientfall.  

Kalmar: Glaukomverksamheten flutit på trots många avbokningar. Genomgång av 
väntelistor, omprioriteringar och fram flyttning av glaukompatienter. 
Glaukomsköterskemottagningarna har varit få på grund av att glaukomansvariga 
sköterskor har fått prioriterats i operationsverksamheten samband med detta togs 
glaukomronden bort. Ny läkare fått glaukomansvar, 2 nya ögonsjuksköterskor ska läras 
upp. 

2. Hur ska vi göra glaukomsjuksköterskeuppdraget mer 
intressant? 
Vi behöver lyfta det som är positivt 

• Självständigt arbete 
• Patienten kommer tillbaka 
• Fritt – du kan påverka hur du arbetar 
• Du lär dig och utvecklas när du följer patienten 
• Kontinuiteten känns motiverande 
• Lön efter kompetens 

Förutsättningar 

• Regelbundna fallbeskrivningar och föreläsningar/ webbinarier, riktade till alla 
sjuksköterskor, vilket kan öka kunskapen och intresset för glaukom 

• Nyanställda ska ges möjlighet till utbildning i synfält 
• Engagerade och tillgängliga glaukomläkare 
• Avsatt tid i schemat för utbildning, ronder och administrativ tid 
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• Under inskolningsperiod ha färre patienter per mottagning tillsammans med 
handledare. 

3. Gemensam glaukominformation 
Ska vi komma fram till något gemensamt material? 

Sammanfattningsvis: De olika klinikerna har olika informationsmaterial gällande 
glaukom och vi har svårt att enas om någon gemensam information. Vi enades dock om 
att gemensamt ta hem glaukomförbundets kuvert med glaukominformation att ge till 
patienter med glaukom samt att Erica, klinikassistent i Kalmar, ska höra efter om man 
kan få ett tillägg i texten gällande bilkörning och körkortsinnehav. 

4. Övrigt gemensamt 
• Vissa kliniker dokumenterar efter speciella mallar. Eksjö/Ryhov/Värnamo har 

utarbetat en dokumentationsmall GLAUKOMSTATUS 6:2 i Cosmic, baserat på 
sökord, relevanta för glaukom, som övriga kliniker vill ta del av. Varje klinik 
ombesörjer själv om att få mallen installerad då den blir tillgänglig, Renata Kalman, 
meddelar när den är klar.  

• Vi uppmärksammande att 1177 har bristfällig information kring glaukom. Oklart 
vem som ansvarar för att uppdatera ögonsjukdomar på denna sajt.  

• Forum View– uthopp i Cosmic!  Det finns möjlighet att få Forum View i Cosmic, så 
att vald patients synfältsresultat visas, vilket ur patientsäkerhetssynpunkt är positivt, 
varje klinik får undersöka detta. Ryhov har det redan, se kontaktuppgifter nedan. 

• RAGS är ett nätverk: Det är bra om vi tipsar varandra om utbildning eller förmedlar 
andra goda exempel genom att mejlar RAGS-gruppen!  Tips från Ryhov! 18/5 New 
European Guidelines, Anders Begström, läkare. (Finns förinspelad av Santen).  

• Hur underlättar man flödet för glaukom patienter? En möjlighet är att lära upp 
undersköterskor på synfält, där glaukomsköterskan bedömer.   

• Nyttja optikerna att lära ut synprövning för nyanställda.  

Sammanfattningsvis ser förutsättningarna runt Glaukomverksamheten olika ut på 
klinikerna, men ett stort gemensamt mål i dagsläget är att arbeta utifrån en gemensam 
glaukommall, dvs försöka implementera dokumentationsmall GLAUKOMSTATUS 6:2 
samt Forum i Cosmic. Ordförande Ann-Sofi tackar samtliga kliniker för aktivt 
deltagande och stafettpinnen lämnas över till Norrköping som håller nästa digitala möte 
den 15 oktober, samma datum som Regionmöte planeras i Kalmar.  

5. Forum View uppgradering och uthopp till Cosmic 
Underlättar vid bedömning av synfält. Lite olika på våra kliniker vem som hanterar det 
här men kontaktpersoner hos Ryhov är:  

Anna Svensson, utredare 
anna.b.svensson@rjl.se 
010-242 41 59, 072-705 10 43 

Jesper Jakobssen, IT 

010-24 295 13 
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