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Remissindikation från BVC till Ögonkliniken
Spädbarnsåret
Dålig röd reflex

Ögonbottenreflex skall undersökas första levnadsveckan på BB. Vid svårighet att genomföra
undersökningen skall nytt försök göras snarast.
Ny bedömning görs vid första läkarbesöket på BVC vid 4 veckors ålder. Nya/ökade mediegrumlingar
förekommer även om de är ovanliga.
Remiss om:
Vid grå reflex eller kvarstående problem att få undersöka barnet kontaktas ögonkliniken
per telefon. Barnet skall undersökas som jourfall inom 1–3 dygn.
Neonatal konjunktivit

Kraftigt röda ögonvitor de första levnadsveckorna. Kom ihåg att gonorréinfektion kan orsaka blindhet.
Ta klamydiaodling vid bilateral långdragen konjunktivit.
Utebliven blickkontakt

Skall remitteras.
Svarsleende skall komma under andra månaden.
Nystagmus, ögondarr

Skall remitteras.
Nystagmus mer än sekundsnabbt är alltid patologiskt.
Ständig skelning

Skall remitteras.
Före ett års ålder är skelning som ses av och till vanligt och behöver inte remitteras.
Utebliven förmåga att följa med blicken

Skall remitteras.
Tårflödesbesvär

Behandling av tårflöde är massage och rengöring fram till 1 års ålder. Eventuellt ges kortvarig lokal
antibiotika vid röd konjunktiva. Odlingar ändrar inte behandling.
Remiss om:
Tidigast vid 8 månaders ålder, om återkommande konjunktivit med röda ögonvitor.
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Från ett års ålder
Skelning ibland.

Skall remitteras.
Efter ett års ålder skall skelning remitteras även om den bara ses kortare stunder.
Fyra års ålder
Synprövning görs med HVOT enligt instruktion på Rikshandboken (Kapitel: Pediatrik – Somatiska
undersökningar – Ögon, syn och synprövning – undersökning).
Vardera öga skall testas till ”icke godkänd rad” och bästa resultatet dokumenteras.
Synskärpa 0,65 på båda ögonen, dvs. sidlika syn, är godkänt.
Vid avvikande resultat görs omprövning på BVC en gång.
Remiss om:
- Synskärpa 0,5 eller mindre på något av ögonen, efter två kontroller.
- Två raders skillnad eller mer (t.ex. SH 0,65 SV 1,0), efter två kontroller.
Fem - sex års ålder
Vid besvär kopplade till ögon eller synfunktion görs ny synprövning med HVOT.
Remiss om:
- Försämring av synskärpa oavsett grad.
- Påtagliga problem att känna igen ansikten, att hitta utanför hem och dagismiljö, dvs.
problem med visuell perception.
Ange problem/anamnes och aktuell synskärpa samt synskärpa vid 4 års ålder i remissen.

Lyssna på föräldrars oro. De har nästan alltid rätt. Tro på din egen intuition.
Tveka inte att kontakta oss om du känner tveksamhet.
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