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Revideringar i denna version 

Förlängd giltighetstid. 
 

Bakgrund, syfte och mål 

Riktlinjer för personal på akutmottagningen angående handläggning av ögonpatienter på jourtid. 
 

Arbetsbeskrivning 

Efter jourcentralens stängning bör ögonpatienter handläggas enligt nedan: 

1. Främmande kropp i ögat efter exempelvis slipning, smärgling 
Sjuksköterska på akutmottagningen får lägga en klick Kloramfenikolsalva i ögat samt lägga 
förband över ögat. Patienten hänvisas till aktuell vårdcentral morgonen därpå. 

2. Svetsblänk 
Sjuksköterska på akutmottagningen får lägga en klick Kloramfenikolsalva i ögat samt lägga 
förband över ögat på samma sätt som ovan. Mot smärta kan man också ge 2 st. Alvedon 
alternativt 1 st Tradolan á 50 mg. 

3. Lut eller syra i ögat 
Spola med koksalt. Kontakta ögonjouren. 

4. Svår smärta i ögat + synnedsättning 
Kontakta ögonjouren, tel: 0500 - 432131. Mellan kl. 22:00-08:00 svarar ögonsjuksköterska 
på Mölndal/SU, och denna tar vid behov kontakt med jourhavande ögonläkare. 

5. Vasst våld alternativt kraftigt trubbigt våld mot ögat + synpåverkan 
Kontakta ögonjouren, enligt ovan. 

6. Akut (timmar) ensidig synnedsättning 
Kontakta ögonjouren, enligt ovan. 

7. Övriga patienter 
som söker nattetid p.g.a. lättare smärta i ögonen med eller utan rodnad hänvisas vid behov 
till aktuell vårdcentral morgonen därpå. 

Förslag till läkemedelsförrård på akutmottagningen 

Bedövning Tetracain, MEDA engångspipett 
Bedövning + infärgning Fluress (hållbarhet en vecka efter öppnande) eller engångspipett 

Lidocain - Fluorescein 

Pupillvidgning Mydriacyl 5 ml (hållbarhet en vecka) eller Tropikamid engångspipett 
Antibiotika Kloramfenikol ögonsalva 
 

Kontaktperson mellan akutmottagningen och ögonverksamheten är i första hand enhetschef på 
ögonmottagningen. 
 


