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Ordförande  

 Regionsjukvårdsledningen 

Årsrapport 2020 för RPO Ögon 

Sammanfattande analys 

Genomförda aktiviteter 

RPO har under året haft 8 kortare videomöten för avstämning kring 
operativa frågor samt 1 fysiskt möte i Nässjö. 

RAG Glaukom – erfarenhetsutbyte ssk. 

Gemensamma medicinska riktlinjer inom SÖSR har utarbetats för 
bland annat Endoftalmit och Glaukom. ROP screening inom SÖSR. 
Arbetet påbörjat för Diabetes. 

Samverkan kring läkarkompetens för specifika diagnoser, framförallt 
operationer.  

Planering av upplägg för gemensamma regionronder för svårare 
patientfall, medicinsk handläggning. 

Samverkan vid planering av de kommande terminerna K9 och K10, 
läkarprogrammet. 

Inventering av utbildningar via Webben som används av respektive 
region idag. 

Erfarenhetsutbyte från olika förbättringsarbeten. Exempel ”Ortoptist 
vs optiker – vem kan göra vad” 

Gemensam upphandling av läkemedel, Anti-VEGF. 

Gemensam upphandling Region Jönköping och Region 
Östergötland av Fakomaskin. 

Kontakter med 1177 där vi önskar uppdaterat beslutsstöd. Svårt att 
genomföra på lokal nivå, varför frågan är lyft till NPO Ögon. 
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Implementering av anpassade nationella riktlinjer för behandling 
med Anti-VEGF för patienter med våt AMD, diabetes och tromboser 
maa Corona. 

Resultat 

Vi ser en stor variation mellan värden i olika kvalitetsregister. Dels 
beror det på ojämn kvalitet men också på brus i inrapportering av 
värden. Här har vi ett arbete att fortsätta att göra även under 2021 
med att gå igenom dessa värden och utarbeta ett gemensamt 
arbetssätt så att vi kan jmf data och kunna göra korrekta och 
konkreta slutsatser.  

 Tillgänglighet 
 Stor variation i tillgänglighet till ett första besök och 

operation/åtgärd. 
 Volym 

 Volymerna... Antalet avbokningar har ökat med drygt 
50 procent jmf med 2019 vilket medfört stora 
administrativa insatser samt behov av framskjuten 
vård. 

 Produktion 
 Produktionen...  

Utvecklingstendenser 

Forskning och Utbildning 2020 i korthet Region Östergötland 

Forskning: Forskningsartiklar: 19 publikationer 2020; se separat 
lista.  

Erhållna forskningsmedel för år 2020: 

 Sinnescentrum  

-Astigmatism och gråstarrkirurgi Björn Johansson  

-Efterstarr Björn Johansson  

-Glaukomscreening, samverkan med optiker  

-Johan Semby, Helen Setterud, Rune Brautaset, Svenska 
glaukomförbundet, Enping Chen 

 Regionala ALF-medel, Norrköping: 
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-Glaukomscreening, samverkan med optiker Helen Setterud, Johan 
Semby  

 Ögonfonden 

-Glaukomscreening, samverkan med optiker Helen Setterud, Johan 
Semby  

 Anders och Solveig Bergmans Stiftelse 

-Utfall efter gråstarroperationer Jan Gärdin - 

-Utökad screening för glaukom hos optiker Helen Setterud  

-Intravitreal behandling av svullnad i gula fläcken Pierfrancesco 
Mirabelli  

-Anpassning av operationssnitt vid gråstarroperation Björn 
Johansson  

-Läkningsprocesser i hornhinna Maria Xeroudaki  

-Behandling av diabetesmakulaödem Pierfrancesco Mirabelli  

-Behandlingsstrategier vid svullnad i gula fläcken Moustafa Hamam  

 

Godkända etikansökningar 2020 

-Behandling av synpåverkande svullnad i gula fläcken  

Huvudansvarig forskare: Pierfrancesco Mirabelli. Medsökande: 
Moustafa Hamam, Elie Abdulnour, Björn Johansson, Neil Lagali, 
Helen Setterud 

-Nybildning av näthinnans blodkärl i patienter med våt AMD 

Huvudansvarig forskare: Neil Lagali. Medsökande: Pierfrancesco 
Mirabelli, Beatrice Peebo, Helen Setterud 

 

Forskningsseminarieserie för aktiva forskare startad. Arrangörer: 
Björn Johansson, Neil Lagali och Helen Setterud. Träffar under 
hösten 2020: 12 oktober, 9 november och 7 december. 

Vid seminarierna har forskarna presenterat och diskuterat sina 
pågående projekt för varandra. 
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Journal club med artikelgranskning startad. Arrangör Helen 
Setterud. 

Träffar under hösten:  

US: 21/10 (Helen ansvarig), 11/11 (Emilia ansvarig), 9/12 (Baris 
ansvarig). 

ViN: 23/10 (Moa ansvarig), 4/12 (Helen ansvarig). 

 

Utbildning 
Grundutbildningsstudenter på kliniken år 2020 (2019) 

 
Program US ViN Längd, placering 

    
Läkare, termin 9 (7)  29 (44) 20 (18) 1 vecka (2 veckor) 

Läkare, utländska 
 
Sjuksköterska, termin 3 

0 (12) 

1  

--- 

--- 

1-2 veckor 

ca 3 veckor 

Optiker, termin 3 2 (2) 0 (1) 1 vecka 

Totalt (58) (19)  

 
 

Randande läkare på kliniken 2020 (2019) 

 
Inriktning US ViN Tjänstgöringstid 

    
ST Ögon, kirurgisk retina 
 
ST Allmänmedicin 

1 (o) 

1 (4) 

--- 

2 (5) 

ca 3 månader 

ca 1 månad 

ST Akutmedicin 7 (8) 2 (5) 1 vecka 

AT  1 (2) 0 (1) 2-4 veckor 

Totalt 10 (14) 4 (11)  
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SK-kurs Retina för ST-läkare, US 2-6 mars på US: 28 läkare deltog. 
Pierfrancesco Mirabelli var kursansvarig. 

Annan undervisning: föreläsningar läkarprogrammet termin 2 och 9, 
basgruppshandledning, föreläsningar för primärvården, akuten, mm. 

Resultat av samverkan 

 Nationell nivå: Deltagande i NPO, NAG samt Sveriges 
ögonläkarförening.  

 Sjukvårdsregional nivå: Deltagande i RPO, RAG. Tyvärr har de 
mycket uppskattade ST-regiondagarna fått ställas in samt även 
de gemensamma regiondagarna. Vi deltar i kunskapsrådet för 
sinnen och diagnostik. Samverkan sker också kring 
upphandling av läkemedel och medicinteknisk utrustning. 

 

Lokal nivå och kommuner: Samverkan sker med diabetsråd, 
medicinkliniker, barnkliniker mfl där nytta finns för patientgruppen. 

Patientföreträdare: Samverkan med patientföreträdare har skett 
främst genom dialoger med olika patientföreningar. Vi för också en 
intern dialog kring hur vi kan involvera patienter i våra olika 
förbättringsarbeten. 


