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Mötesanteckningar RPO-ögon 

Datum 2021-01-27 

Plats Skype  

Närvarande  
                   Catrin Fernholm, ordf. Östergötland 

                     Francesco Mirabelli Östergötland   

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Marie Törnlöf Västervik 

                     Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                     Konstantinos Barakos                Jönköping 

                     Susanne Gross Lagergren Eksjö 

                     Maria Christensson Eksjö 

                     Lillemor Broling, sekr.           Kalmar 

 

 

Dagordning 

1. Tidigare protokoll godkändes 

2. Regiongemensamt vårdprogram katarakt Catrin informerar om Att Björn 

Johansson kommer att sammankalla till möte. Namn från Eksjö behöver skickas in. 

3. Regiongemensamt vårdprogram diabetes Francesco informerar om att han fått in 

namn från samtliga kliniker och skickat digital inbjuda till den 5 mars. Alla bör 

skicka in sina PM- diabetes till Francesco. 

4. Nyckeltal 2020- Frågan som fångas i Makularegistret bör omformas till: Andel 

patienter med första kontakt/remiss till första besök mindre än 15 dagar, 

verksamhetsår 2020. Avbokningar inom 24 timmar ändras till alla avbokningar. Ny 

mall skickas ut av Catrin. 

5. Aktuellt kring Covid-19- Viss minskning av inneliggande på Covid-avdelningar 

kan ses dock inte i Linköping där man ser en liten ökning igen efter att ha haft en 

tydlig nedgång. Operationstillgång för annan kirurgi än akut påverkas och därmed 

även för ögon. För övrigt löper mottagningsarbetet på bra. Avbokningar ökar till 

viss del p. g, a pandemin. Ssk-resurser omfördelas till pandemivård. 

6. Aktuella frågor från resp. klinik- Eksjö får behålla sin MLA på deltid 

tillsammans med Värnamo. ST-rekrytering pågår på samtliga kliniker. Ortoptister 

saknas men optiker kan vara en resurs.  Catrin kallar till möte för ortoptister och 
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optiker för att delge varandra erfarenheter m.m. Forskning har kommit igång i 

Linköping då en del patienter efter genomgången Covid får besvär med sina ögon.  

7. Övriga frågor – Klinikerna önskar diskutera och jämföra ST-utbildningar. Lillemor 

lägger in detta som en punkt vid det längre mötet. Till detta möte bör även rektorer 

delta. 

8. Nästa möte - via Skype 2021-02-24 kl. 15.30–16.30 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


