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Mötesanteckningar RPO-ögon 

Datum 2021-02-24  

Plats Skype 

Närvarande: 

Catrin Fernholm, ordf. Östergötland 
                     Francesco Mirabelli Östergötland  

                     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. Regiongemensamt vårdprogram – Björn Johansson har sammankallat till 

kataraktmöte, 3 mars kl.16.00.  

3. Regiongemensamt vårdprogram – tid bokad 5 mars för diabetesmöte. Riktlinjer 

kring Beovu diskuteras vid tillfället. 

4. Regiongemensamt vårdprogram endoftalmit MLA- det är klart men Jönköping 

önskar diskutera några punkter som påverkar vårdvalsenheter. Francesco och Anna 

tar separat diskussion men de publicerade riktlinjerna gäller. NAG har kontaktats 

och deras riktlinje är i överenstämmelse med RAG:s. 

5. Nyckeltal 2020- omgjord fil Catrin inf. samt gemensamt statistikmöte. Uppdaterad 

version av nyckeltal skickas ut. Verksamhetsberättelse via mall skickas ut och 

kompletteras vid behov av respektive klinik. Skicka tillbaka till Catrin senast 15 

mars. Skypemöte med ”datapersoner” skickas till Catrin” 

6. Remissvar - Sakkunniggruppens underlag för nivåstrukturering ROP har skickats ut. 

Nu har underlaget, kommit för att få regionernas yttrande.  Yttrande ska vara inne 

senast 30 april. Bra om vi tillsammans kan samla ihop samlade synpunkter. Möte 

planeras för att sammanställa svar. 
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7. Gemensam upphandling- Samtliga önskar gemensam upphandling av Beovu samt 

direktupphandling av Aprokam och Mydrane. Eylea och Lucentis behöver 

upphandlas i ny omgång, från 210901. 

8.  Mötesdatum:  

a. Regiondagar 6-7 maj flyttas till hösten v. 39,40 el 41 

b.ST-regiondag 9-10 sep 2021 flyttas till 7-8 oktober eller 14-15 

oktober 

c. Skypemöten 31 mars, 28 april och 26 maj  

 

9. Aktuellt kring Covid-19- Jönköping har ansträngt läge avseende Covid, utlånad 

personal. Värnamo har ingen utlånad personal trots tufft läge, Eksjö har fullt på 

IVA, ögon har det lugnt, Västervik lugnt på sjukhuset trots smittspridning i 

samhället. Ögonkliniken har det bra. Ortoptist behövs, eftersöker möte. Kalmar fler 

inlagda än tidigare, sköterskor tillbaka på kliniken. Östergötland har en platå. 

Kliniken arbetar på. Medarbetare börjar få vaccin. Arbetar vidare med vårdvalet. 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


