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Mötesanteckningar RPO ögon 

Datum  2021-11-17--2021-11-18 

Plats  Video                    

                   Närvarande  
                     Catrin Fernholm, ordf. Östergötland 

                     Francesco Mirabelli Östergötland  

                     Inger Engdahl Kalmar 

                     Marie Törnlöf Västervik 

                     Tomasz Marczuk Västervik 

                     Susanne Svensson Kauppinen Värnamo 

                     Berit Axelsson Jönköping 

                     Anna Hägg Lagerberg Jönköping 

                     Lillemor Broling, sekr. Kalmar 

 

 

1. Tidigare mötesanteckningar 

Framtagande av gemensam handlings- och verksamhetsplan som skickats in   

2. Tillgänglighet 

Gäst på mötet var Karin Åhlén. Hon berättade om SÖRs arbete med att försöka fånga 

väntelistor inom olika programområden. Hon visade hur de i dagsläget ser ut för regionerna i 

SÖR. Frågeställning som gemensamt behöver besvaras är: Vilka grupper har det bekymmersamt 

med väntetider med anledning av pandemin.  

RPO ögon arbetar sedan länge med att hjälpas åt med operationskapacitet. Det finns dock ett 

problem och det är hur de olika klinikerna registrerar vårdåtagandet, kodar, vårdtjänster mm.  

För att kunna fånga denna problematik kommer Susanne Svensson Kauppinen leda en grupp 

med representanter från respektive klinik. Målet är att beskriva hur administrationen sker idag 

kring glaukom och hur den skulle kunna göras för att få ut information som är samstämmig. 

 

3. Verksamhetsplan 

Gruppen arbetade med att definiera och tydliggöra olika arbetsområden. Anteckningar från 

mötet bifogas mötesanteckningarna. 
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4. Övriga frågor 

1. Mötesdatum 2022. Lägg till dagordningen till decembermötet. 

• Planera för regiondagar (Kalmar till våren) och ST-regiondagar (Västervik till hösten) 

• Planera för RPO-möten 2022 

2. Remissvar – utse medarbetare till detta: 

a. Riktlinje för handläggning av retinal venocklusion  

b. Riktlinje för handläggning av våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)  

Tomasz (Västervik), Konstantinos Barakos (RJL), Moa Eriksson (RÖ) Lyft på gemensamt 

makulamöte 14 december i Västervik. Sammankallande Susanne Lagergren Gross. Lillemor 

skickar underlaget till Susanne L-G så snart som möjligt som skickar vidare till deltagarna. 

Remissvar skickas till Lillemor. 

c. Riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen  

d. Riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer 

Malena Aronsson/Renata Kalman (RJL) läser in sig på mtrl som skickas av Lillemor till Berit. 

Avstämning mellan RJL och Sofia Hjersing (RÖ). Svar skickas till Lillemor. 

 

Remissvar senast 1 februari 

 

3. Diabetes PM. Hinner makulagruppen som träffas den 14 december titta på detta också? 

Francesco skickar ut senaste versionen till gruppen som tagit fram det sam till 

makulagruppen för genomläsning och beslut. Susanne L-G är med i båda grupperna. 

4. Strabismoperationer – finns resurs i Västervik som behöver fler operationer. Marie skriver 

ned vilka operationer som är aktuella, främst lokala, utifrån resursens kompetens. Skickar 

även vad som ska vara klart/genomfört innan. Skickar till RPO. 

 

 

5. Nästa möte 

Videomöte den 8 december kl.15.30–16.30 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


