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Mötesanteckningar RPO ögon 

Datum 2021-09-08 

Tid 15:30-16:30 

Plats Skypemöte 

                   Kallade  
                   Catrin Fernholm, ordf. Östergötland 

                     Francesco Mirabelli Östergötland  

                     Raneen Khudair Kalmar’ 

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Tomasz Marczuk Västervik 

                     Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                     Berit Axelsson Jönköping 

                     Anna Hägg Lagerberg Jönköping 

                     Konstantinos Barakos                Jönköping 

                     Susanne Gross Lagergren Eksjö/Värnamo 

                     Christensson Maria  Eksjö 

                     Lillemor Broling, sekr.           Kalmar 

 

Dagordning 

1. Föregående protokoll- godkändes med följande information 

a. Postoperativa kontroller av jodbehandlat koroidalt malignt melanom samt 

kontroller av övriga ögonbottenförändringar som kräver ultraljudsundersökningar 

och precisa mätningar. Återkoppling från Francesco- Det har blivit en 

organisationsförändring på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Tydligare riktlinjer har 

efterfrågats. Francesco kan bara återkoppla att detta har varit uppe i NPO. NAG 

onkologi har kommit långt med riktlinjer vilka kommer att kunna vara till hjälp 

framöver. Francesco tar kontakt med sjukhuset och återkopplar framöver. 

Kompetens finns i Linköping men dialog är nödvändig för vidare hantering. Ingår 

inte i nuvarande uppdrag då det är ett rikssjukvårdsuppdrag.  

b. Diabetes PM- Francesco skickar ut det omgående. 

2. Höstens möten – Inga fysiska möten kommer att äga rum denna termin. Våra 

längre planeringsmöten genomför vi via Zoom där vi kan dela upp mötet i olika rum 

för dialog i mindre grupper. En viktig punkt till agendan för planeringsmötet är 

mätningar/kvalitet vilket vi behöver fördjupa oss i (vi kan ev. få stöd från Regional 

samverkansgrupp Uppföljning och analys) samt vår verksamhetsplan. Gruppen enas 

om två halvdagar 17nov em. kl.13–16.30 och 18 nov fm kl. 8.30- 12.00via Zoom. 
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14 oktober och 15 oktober (regiondag) har varit bokat sedan tidigare. Den 14 

oktober ligger kvar kl. 13.00 – 16.30 och den 15 oktober stryks. 8 dec står kvar 

kl.15.30–16.30 via Skype. 

3. Planering för uppdatering makulariktlinjer samt analys av kostnader 

Arbetsgrupp utses. Gruppen utgår från det utkast som finns för nationella riktlinjer. 

Sammankallande i gruppen är Susanne Lagergren Gross. Deltagare från respektive 

region skickas till Susanne senast 13 september från respektive chef.  

 

Följsamheten till riktlinjerna behöver följas upp i annan grupp. Ev. kan en ekonom 

från region Jönköping bidra med utdata i denna grupp. Här behöver kvalitet och 

kostnader balanseras och kräver mer avancerad analys och ett djupare arbete. 

Makularegistret kan användas för att koppla det till kostnader. Det skiljer sig 

mycket åt i kostnader mellan regionerna i sydöstra. Catrin och MLA från resp 

region beskriver uppdraget för detta arbete.  

 

4. Kommande remisser:  

 

a. Bakteriell endoftalmit. Arbetsgrupp: US-Otto Fricke, 

b. Katarakt. Arbetsgrupp: US- Björn Johansson,  

c. NAION. Arbetgsgrupp: US-Moa Eriksson,  

d. Orbitala/preorbitala periorbitala nekrotiserade fascites. Arbetsgrupp:  

e. För alla grav hörselnedsättning, knäartros, och schizofreni.  

Personer till arbetsgrupperna utses och skickas till Lillemor snarast. En 

representant per remiss och region. 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


