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Instruktioner för kärlrond och videokonferens 
 

Vid en gemensam rond (torsdagar jämn vecka) bedömer och 

handlägger specialister gemensamt patienter med komplexa 

kärlanomalier. 

 

Den samlade kompetensen hos medverkande specialister är hög och 

medger tillgång till alla specialiteters utrustning för utredning och 

behandling. I gruppen ingår även sjuksköterska och kurator från 

hudsjukvården. 

 

Så anmäler du dig 
Anmälan görs via mejl till centrumkarlanomalier@skane.se. 

 

Ange namn, personnummer, diagnos samt om det finns bilder att 

demonstrera. 

 

Alla patienter som skall visas eller MR-bilder som skall granskas anmäls. 

 

Högst 10 patienter och om det är fler patienter som är anmälda till samma 

tillfälle så återkopplas frågan till respektive läkare om någon patient kan 

vänta tills nästa kärlrond. Akuta patienter kan tillkomma. 

 

Ronden 
Klockan 13.30 presenterar ansvarig läkare sina patientfall för 

kärlgruppen. Nya remisspatienter skall först ha varit hos sin läkare för 

bedömning. 

Patienten åker hem efter visningen. 

 

Konferensen 
När alla patienter har blivit visade går gruppen gemensamt till 

handkirurgimottagningen, Jan Waldenströms gata 5, plan 3, 

konferensrummet, för att granska MR-bilder och diskutera patienterna. 

Ansvarig läkare meddelar sina patienter om resultat per brev eller telefon.
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Extern uppkoppling till videokonferens 
 

Deltagare från sjukhus utanför Malmö ska: 

- Före den aktuella videokonferensen mejla till 

centrumkarlanomalier@skane.se för att få en digital inbjudan. 

- Vid den aktuella videokonferensen ansluta sig via länken i 

inbjudan till Microsoft Teams. 

 

Teknisk utrustning som krävs är dator, högtalare/hörlurar, mikrofon, 

webbkamera och internetuppkoppling. Deltagaren ska ha installerat 

Microsoft Teams på datorn i god tid före konferensen. 
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