
Nationell högspecialiserad vård (NHV) för viss vård av 
prematuritetsretinopati (ROP) 

Genom att koncentrera komplicerad ROP vård till färre enheter ökas förutsättningarna för att 
förbättra kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen samtidigt som ett effektivt 
användande av hälso- och sjukvårdens resurser uppnås. Följande enheter har tillstånd för att bedriva 
NHV för viss vård av ROP i Sverige: 

• Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus 
• Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (inkl. undertillstånd för vitreoretinal kirurgi vid 

näthinneavlossning) 
• Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Följande utgör nationell högspecialiserad vård: 

Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP): 

1. Diagnostik/bedömning vid komplicerad ROP 
2. Ställningstagande till behandlingsmetod vid komplicerad ROP 
3. Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP.  

Förtydliganden till definitionen: 

• Med komplicerad ROP avses:  
o A-ROP 
o svår zon I-sjukdom 
o näthinneavlossning 

• Definitionen utesluter inte att andra komplicerade ROP-fall, efter konsultation med nationell 
högspecialiserad vårdenhet, kan remitteras vid behov. 

Behandling av barn med komplicerad ROP och dåligt allmäntillstånd, som inte går att transportera och 
söva, ingår inte i definitionen. Dessa barn ska bedömas digitalt tillsammans med nationell 
högspecialiserad vårdenhet för att välja en optimal behandling på befintlig plats. 

Har ni ett barn med komplicerad ROP, var god ta kontakt/skicka remiss till valfri NHV enhet 

Kontaktuppgifter: 
Region Skåne Region Stockholm Västra Götalandsregionen 
Ögonkliniken Barn- och skelningskliniken Ögonmottagningen Barn 
Skånes Universitetssjukhus Lund S:t Eriks Ögonsjukhus Drottning Silvias Barn Sjukhus 
Adress Adress Adress 
Kioskgatan 1 Eugeniavägen 12 Rondvägen 10 
221 85 Lund 117 64 Solna 416 50 Göteborg 
Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer 
Koordinator:  046-175961 
Alt 046-172793 
(mån – fred 7.30 – 16) 

08 - 123 232 86  
(mån – tors 7.30-16, fre -14) 
Övrig tid: 08 – 123 231 07 

Koordinator: 0737-28 01 79 
(mån – tors 7.30 – 16, fre -16) 
Övrig tid: 031-342 10 00 

Övrig tid: 046-171000  Fråga efter BAS jour 
Faxnummer Faxnummer Faxnummer 
046 - 2115047 08 - 123 233 10  031 – 84 51 13 
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