
Patientinformation komplicerad 
Prematuritets Retinopati (ROP) 

Den här sidan är till för dig som förälder och dina närstående för att få 
information om nationell högspecialiserad vård (NHV) för komplicerad ROP. 

Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver tillsammans med region Skåne 
och Region Stockholm NHV inom sjukvårdsområdet komplicerad ROP. 
Detta är ett sällsynt tillstånd som drabbar få barn i Sverige och genom att 
centralisera vården uppnås ökad kunskap, kvalité och patientsäkerhet. I 
uppdraget ingår konsultation för att identifiera samt behandla de svårast 
fallen utav sjukdomen ROP i hela Sverige. 

För dig som förälder innebär det här att en ögonläkare inom NHV tagit del 
av fotografier tagna på ögonbotten och bedömt att ditt barn uppnår 
kriterierna för komplicerad ROP. Beslut har tagits om vilken behandling som 
är mest lämpad för just ditt barn som kommer behandlas inom 2 – 3 dygn. 
Inför och efter behandling kommer ditt barn att vårdas på avdelning 309 
eller 316 (neonatala vårdenheter) på Kvinnokliniken, Östra Sjukhuset i 
Göteborg. Ditt barn sövas på operationsavdelningen på Drottning Silvias 
Barnsjukhus och behandlas utav en ögonläkare från Ögonkliniken, som är 
specialiserad på just dessa behandlingar. Behandlingen tar ca 30–90 
minuter. Om ditt barn kommer hemifrån läggs barnet in dagen innan 
behandlingen och får sen stanna kvar på sjukhuset ett par dagar efter 
behandlingen.  

Efter operation kommer behandlande läkare att ta kontakt med Er för att 
tala om hur behandlingen gick. Det är tidigast en vecka efter behandlingen 
som man kan se det preliminära resultatet av behandlingen. 
Uppföljningsintervall efter behandlingen ser något olika ut beroende på 
vilken behandling man gjort och undersökningsfynden i samband med 
uppföljningen, detta besök sker vanligtvis på respektive hemortsklinik. 

Om ni har några frågor, kan ni vända er till:  
NHV-koordinator Johanna Larsson 
Måndag-fredag kl 8-15 telefon : 0737-28 01 79  

Övrig tid: Växeln Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Telefon 031-342 10 00 fråga efter BAS Ögonjour 

Vid akuta ärenden vänd dig till din behandlande läkare på hemorten. 


