
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2022-09-06 

Mötesanteckning RPO ögon 

Datum 2022-09-06 

Tid 15:30-16:30 

Plats digitalt 

 

Närvarande 

Catrin Fernholm, ordf.   Östergötland 

Leni Lagerqvist tf processtöd Region Kalmar län 

Francesco Mirabelli   Östergötland  

Raneen Khudair   Kalmar 

Marie Törnlöf   Västervik 

Susanne Lagergren Gross  Eksjö/Värnamo 

Konstantinos Barakos                 Jönköping 

 

Inbjudna 

Karolina Mak, Mårten Lindström   RSG läkemedel  

 

Dagordning 

Uppföljning läkemedel 

RSG läkemedel beskriver kort sitt ansvarsområde, inköps- och upphandlingsfrågor, 

statistik, kostnader, nuvarande avtal och aktuella patentutgångar. Se internt material, 

ppt. 

Summering 

Bra med denna typ av information i syfte att förbättra samt arbeta kostnadseffektivt. 

Byte av läkemedel annan rangordning kräver att varje region efter konsensus internt 

uppdaterar förskrivningsrekommendationer och tillhörande rutiner.  

 

Slutsats  

Susanne Lagergren Gross för dialog med läkarkollegiet hur vi hanterar redan befintlig 

patientgrupp med pågående läkemedelsbehandling. 

RSG läkemedel återkommer vid ett kommande möte med RPO ögon. 

 
Reflektioner kring regiondagen 

Trevligt möte, väl organiserat, stort antal deltagande, bara positiva reflektioner. Hur 

fördelning av kostnaderna ska hanteras framgent blir en kommande fråga för RPO. 

 

Hur har sommaren fungerat 

Västervik har ett medskick.  

Under sommaren användes telefonlistan med telefonnummer till näthinnekirurger 

utanför regionen. Listan är mycket bra, men den behöver uppdateras då en regionerna 
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gav hänvisning till 1177 som inte fungerade i det akuta läget. Francesco tar uppdraget 

att uppdatera.  

 
Uteblivna besök på minderåriga barn o ungdomar.  

Marie ställer frågan om hur många gånger barn och ungdomar under 18 år vid uteblivna 

besök åter kallas till klinikerna inom SÖSR innan eventuell orosanmälan görs?  

De övriga håller med om att detta är ett bekymmer, men att några av klinikerna har 

rutiner för dessa. Gruppen delger varandra.  

 

Förslag att RPO generellt kan utveckla detta med hur man kan arbeta med olika orsaker 

och åtgärder gällande uteblivna besök. 

 
Remissvar under hösten  
Område Ögonsjukdomar: 

 Infektiösa keratiter – Västervik ansvarar för läsning, remissvar 

 Handläggning av Opticus neurit – Jönköping ansvarar för läsning, remissvar 

 Remiss efter synprövning vid 4-årskontrollen – Kalmar ansvarar för läsning, 

remissvar 

 Lebers heriditära optikusneuropati, LHON – Kalmar ansvarar för läsning, 

remissvar 

 

Återkom med 1.a underlag till mötet i oktober, där processtöd anger sista 

inlämningsdag. 

 
Inventera kompetensbehov  
se beskrivning kring uppdrag som bifogats inför mötet. Var och en läser och underlaget 

skickas snarast till Catrin för sammanställning och inlämning till Kunskapsrådet. 

 
Info om sökväg för info om ST  

Information, se underlag som bifogats inför mötet. 

 

Övriga frågor 

Personalinformation 

 

Ny verksamhetschef Jönköping är Dan Drobin 

 

Den 14 november 2022 börjar Susanne L. Gross börjar som verksamhetschef i Kalmar  

 

Kommande möten 

 Save the date 24-25 november ST-dagarna  

 Nästa möte 17 oktober i Linköping   

 

 Leni Lagerqvist 

 Sekreterare 


