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Mötesanteckningar ROP ögon 

Datum 2021-03-31 

Tid 15:30-16:30 

Plats Skype via utskickad länk 

                    

                  Närvarande  
                   Catrin Fernholm, ordf. Östergötland 

                     Francesco Mirabelli Östergötland  

                     Raneen Khudair Kalmar’ 

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Tomasz Marczuk Västervik 

                     Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                     Berit Axelsson Jönköping 

                     Konstantinos Barakos                Jönköping 

                     Christensson Maria  Eksjö 

                       Lillemor Broling, sek                 Kalmar 

      

   

1. Föregående protokoll godkänns 

2. Upphandling läkemedel- underlag har skickats till samtliga kliniker. Alla 

mediciner i underlaget används mycket i verksamheten. Samtliga är överens om 

gemensam upphandling. Diskussion om Biosimularerna inget av dessa är aktuell för 

ögonsjukvården.  

3. Återkoppling från diabetesmötet – Francesco berättar om ett givande möte den 5 

mars. Representanter deltog från alla regioner i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Gemensamma riktlinjer har diskuterats och gemensamt beslutats.  

Sammanställningen skall cirkuleras per mejl för eventuella ytterligare korrigeringar 

och bekräftelse.  

 Beovu vore bra att kunna ordinera som komplement vid svåra fall. Kriterierna kring 

ordination behöver diskuteras för att ta fram gemensamma riktlinjer. Det nationella 

dokumentet kan ligga till grund för vidare diskussion. Ansvarig för framtagande av 

riktlinjerna är Moa Eriksson (sammankallande), Konstantinos Barakos samt Zoi 

Barouta. 

4.  Årsrapport/nyckeltal – Preliminär rapport är inskickad trots avsaknad av 

information. Komplettering behövs från samtliga kliniker senast fredag efter påsk, 

skickas till Catrin. Bra om vi framöver kan föra en gemensam diskussion för att 
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kunna ta fram jämförbar utdata. Vad, varför, hur och vilka slutsatser kan vi dra? 

Susanne skickar mall som biläggs protokollet. 

5. Aktuellt från respektive klinik samt Covid 19- Smittspridningen är hög i samtliga 

regioner. I region Jönköping har remisser ökat. Eventuellt är det en följd av 

vaccinationerna. Brist på operationstider p.g.a. pandemin. Västerviks Covid-

patienter vårdas i Kalmar varför deras operationsmöjlighet är god. Generellt finns 

en oro för sommarens bemanning. Region Östergötlands Vårdval ögon går upp i 

nämnden för beslut i april.  

6. Övriga frågor – inga övriga frågor 

7. Nästa möte- 2021-04-28 via Skype kl. 15.30–16.30 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


