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Förslag till HÖK Glaukom 
Allmänläkarkonsulterna Norrbotten 

Överenskommelse mellan 

ögonsjukvården och primärvården i Norrbotten 

 

Syfte 
Vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om 

glaukom. 

Definitioner 
Öppenvinkelglaukom är en kronisk progressiv sjukdom som karaktäriseras av 

irreversibla skador i synnerven med åtföljande synfältsdefekter. Glaukom är ofta 

förknippat med förhöjt ögontryck, men sjukdomen kan även förekomma vid 

normalt ögontryck (10-23 mmHg). 

Trångvinkelglaukom orsakas av anatomiskt hinder för kammarvattnet att nå 

trabekelverket. 

Akut glaukom - ögontrycket stiger hastigt över 40 mmHg och ögat blir rött, 

värkande och rinnande. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket 

kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter (gloria). Allmänsymptom 

som smärtor och illamående är då vanliga. 

Normaltrycksglaukom är mycket vanlig form av glaukom men blir pga sin 

symtomfattighet ofta oupptäckt i flera år. Orsaken är okänd. 

Iatrogen tryckstegring kan orsakas bland annat av steroider, både vid lokal och 

enteral administration. 

IOP- Intra Ocular Pressure = ögontryck. 

Ansvarsfördelning 
Optiker 

 Alla patienter med önskemål om rutinundersökning av ögon hänvisas i första 

hand till optiker. Om ögontryckskriterier är uppfyllda remitteras patienten till 

lämplig ögonklinik. 

 Patienter med hereditet för glaukom hänvisas till egenvård med kontroller av 

ögontryck via optiker. 

 

Primärvården 

 Undersöker patienter som söker för diverse ögonsymptom. 

 Kontroll av IOP är en del av allmänmedicinsk ögonundersökning, precis som 

visus och närvisus.  

 Beroende på fynd vid undersökning remitterar patienten till ögonsjukvården 

enligt schemat nedan.  

Vid AKUT GLAUKOM omedelbar kontakt med ögonjour! INGA mediciner 

ges till patient!  

 Remissinnehål: Anamnes, visus, IOP, aktuella mediciner av intresse, hereditet. 
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Ögonsjukvården 

Tar emot remisser vid IOP-stegring samt tryckskillnad större än 5 mmHg enligt 

schemat: 

 

 

 


