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1. Föregående protokoll -godkändes 

2. Nuläget -rapporterades hos samtliga vara god. I stort har sommaren varit bättre än 

förväntat. Framskjuten vård ser lite olika ut beroende på hur stor belastning på 

sjukvården som pandemin haft och hur det påverkat patienters vilja/rädsla att 

komma till bokade tider. P.g.a. pandemin ha semestrar ofta senarelagts.  

3. Kommande möten- Riktlinje för fysiska möten kommer. I nuläget ser 

förhållningssättet till möten och resor olika ut i regionerna. Lillemor avvaktar beslut 

och kontaktar hotell Hogland för preliminär bokning den 21 oktober. Detta datum är 

tänkt som heldagsmöte. Förutsättningen är att hotellet kan erbjuda stor 

konferenslokal och bordsservering. Mötet den 6 september skjuts på framtiden ev. v 

45. Susanne återkommer med tid. Mötet den 21 oktober bör innehålla: kvalitetsdata, 

uppföljning av handlingsplan m.m. 

4. Regionens riktlinjer för Endoftalmiter - Kan vi lära oss av de två fall vi haft och 

granska handläggningen om rutinen behöver ses över. Diskussion kring patientfall 

där antibiotika getts till patienten utan möjlig provtagning innan. Fler patienter har 

dykt upp i kluster varför frågan blivit viktig då smittspårning har initierats, men 

försvårats då infektionen inte kunnat identifieras. Gruppen kommer till slutsats att 

det viktigaste är att antibiotikainsatsen snabbt sker. De patienter som varit i 
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Östergötland får provtagning gjord mån-lör. Francesco skickar rutinen till Lillemor 

som skickar den för publicering. 

5. Regiondagarna 2021/ST-dagar-Regiondagar planeras av Kalmar, preliminärt till 

den 7 maj med RPO-möte den 6 maj 2021. ST-dagar planeras preliminärt av 

Västervik till 9-10 september2021.  

6. Möjlighet till separat upphandling för Brolucizumab/Beovuextra/Francesco 

mailar inblandade 

7. Övriga frågor- Ögonsjukdomar som kan medföra betydande 

funktionsnedsättning/Catrin lyfter problemet och att vi behöver arbeta med det i 

programområdet 
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