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Mötesanteckningar RPO-ögon 

Datum 2020-12-02 

Plats Skype  

Närvarande  
                   Catrin Fernholm, ordf. Linköping 

                     Francesco Mirabelli Linköping 

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Raneen Khudair Kalmar 

                     Marie Törnlöf Västervik 

                     Tomasz Marczuk Västervik 

                     Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                     Berit Axelsson Jönköping 

                     Anna Hägg Lagerberg Jönköping 

                     Konstantinos Barakos                Jönköping 

                     Susanne Gross Lagergren Eksjö 

                     Christensson Maria  Eksjö 

                     Lillemor Broling, sekr.           Kalmar 

 

Dagordning 

1. Tidigare protokoll-godkändes 

2. Aktuella frågor från resp. klinik-de flesta klinikerna har fått lämna personal till 

Covid-avdelningar. Några har på grund av sjukdom i personalstyrkan inte kunna 

bistå med det och bedriver endast akut vård. Covid eskalerar liksom andra 

infektioner och sjukhusen är ansträngda. Än så länge försöker klinker som har 

personal att fortsätta med sitt arbete så normalt som det går. 

Region Östergötland kommer gå in som vårdval. Arbete pågår hur det ska utformas. 

Möte bokas för att stämma av med Region Jönköping. 

3. Aktuellt kring Covid-19-Se ovan 

4. Mötestider framöver-Vi byter mötestid till sista onsdagen varje månad. Lillemor 

skickar ut kallelser. Nästa möte blir den 27 januari kl. 15.30–16.30 via Skype. 

5. Övriga frågor - Uppföljning av andra endoftalmiter än kataraktorsakade följs upp i 

Makularegistret. Detta bör även följas upp på kliniken. Diskussion förs vad gäller 

injektioner. Blandningar av dessa och hur det sker ser olika ut på klinikerna. Detta 

innebär också olikheter i hur man har möjlighet att behandla sina patienter. NPO 

kommer ut med en nationell riktlinje avseende antibiotikainjektioner. Med 
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anledning av det kommer Francesco att maila de privata vårdgivarna. Detta mail går 

via Jönköping vidare ut till aktuella kliniker. 

Optiker skickar ibland remisser till privata kliniker på andra kriterier än de som ska 

gälla. Otydlighet råder. Det är på väg att publiceras ett nytt PM.  

Ögonbilder mellan vårdgivare är ännu inte implementerat. Marie Törnlöf 

återkopplar till övriga hur långt arbetet kommit i Region Kalmar. 

Region Östergötland skickar ut bemanningslista för julen till samtliga. 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


