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Ansvarsnämnden pekar på en rad brister
i en distriktsläkares behandling av en
patient med smärtor i ena ögat. Förutom
dessa brister hade det med anledning av
patientens akuta och ensidiga symtom
varit lämpligt att remittera honom till
ögonklinik eller att åtminstone konsul-
tera en ögonspecialist. (HSAN 2712/05) 

Den 48-årige mannen kom till vårdcen-
tralen den 23 februari eftersom han se-
dan några dagar haft smärtor i höger öga,

från vilket det rann. Han hade svårt att
öppna ögat. 

Distriktsläkaren  noterade att ögon-
locken var rodnade och svullna samt be-
dömde att besvären orsakades av ögon-
locksinflammation. Patienten ordinera-
des Terracortril, Kåvepenin och Cocilla-
na-Etyfin samt uppmanades att åter-
komma om han inte blev bättre. 

Nästa dag uppsökte patienten en
ögonklinik där man konstaterade en svår
infektion och uttalad synnedsättning

samt ett lätt färgbart hornhinnesår i hö-
ger öga. Medicineringen justerades och
man avtalade om återbesök inom fem da-
gar, men patienten uppmanades att åter-
komma tidigare om besvären förvärra-
des. 

Vid återbesök i april konstaterades ett
centralt ärr på hornhinnan och patien-
ten remitterades till ett ögonsjukhus.

Patienten anmälde distriktsläkaren.
Ansvarsnämnden tog in patientens

journal och yttrande av distriktsläkaren,

Färgade inte in hornhinnan, kontrollerade inte synskärpan, bedömde inte pupillerna 

Borde remitterat patienten till ögonklinik
på grund av akuta och ensidiga symtom

»Dessutom var det fel att inte kontrolle-
ra effekten av given behandling, efter-
som ensidig ögoninflammation ofta är
ett symtom på allvarlig ögonsjukdom,
och ordinera lokal kortisonbehandling,
som anses vara förbehållet den speciali-
serade ögonsjukvården«, menar An-
svarsnämnden och fäller en distriktslä-
kare. (HSAN 2114/05)

Den 54-åriga kvinnan anmälde ansvariga
läkare vid hälsocentralen bland annat för
att de inte undersökte hennes onda öga.
Hon framhöll att hon haft ont i ögat un-
der mer än tre månader. 

Kvinnan bifogade sin journal från
ögonkliniken vid ett sjukhus. Där ställ-
des den 25 oktober diagnosen perifer ke-
ratit  med sekundär irit  och trycksteg-
ring. 

Ansvarsnämnden läste patientens
journaler och hämtade in yttranden av
två distriktsläkare.  

Den ene uppgav att han inte träffat pa-
tienten utan endast gått igenom ärendet
efteråt för att försöka bilda sig en upp-
fattning om vad som hänt. Han kunde
inte finna några fel i handläggningen,
men berättade att de utfärdat ett PM för
att förbättra omhändertagandet av pati-
enter med ögonbesvär.   

Den andre bestred att han gjort fel.
Han berättade att patienten kom för

kontroll av blodtryck hos honom den 22
augusti. Tidigare var det inga upplys-
ningar om ögonsjukdom till visiterande
sjuksköterska och patienten hade inte
beställt tid för ögonundersökning. 

Under konsultationen såg distriktslä-
karen att patienten hade en irritation
och klåda i vänster öga. Han frågade om
hon hade ögonallergi, vilket hon inte
kunde säga med säkerhet, men besvären
hade funnits några dagar. Hon hade haft
något liknande året innan och behand-
lats med ögondroppar. 

»Okomplicerad konjunktivit«
Undersökningen visade en okomplice-
rad konjunktivit på vänster öga och di-
striktsläkaren ordinerade ögondroppar
för några dagar. Patienten uppmanades
att återkomma om  behandlingen inte
gav effekt. 

Sedan träffade han patienten igen den
22 oktober. Hon hade ett rött vänsteröga
och en allmänundersökning och under-
sökning i ögonmikroskop visade akut
ögonsjukdom som kräver specialistbe-
handling. 

Han remitterade patienten till ögon-
kliniken på ett sjukhus akut samma dag,
sade distriktsläkaren. 

Ansvarsnämnden konstaterar att förs-
ta gången det står nämnt något i journa-
len från hälsocentralen om patientens

ögonsymtom är den 27 augusti. Patien-
ten undersöktes då av distriktsläkaren. 

Efter att ha konstaterat att hon hade
ögoninflammation på vänster öga ordi-
nerade han Terracortril ögondroppar, ett
bredspektrumantibiotikum med korti-
son utan att, såvitt visats, ha gjort någon
ögonundersökning. Han har inte heller
dokumenterat hur länge patienten skul-
le ta ögondropparna, kritiserar Ansvars-
nämnden. 

Fel att inte pröva synfunktionen
När han sedan träffade patienten igen
den 22 oktober remitterade han henne
akut till ögonkliniken. Hon hade då en
svår, djup hornhinneinflammation och
tryckstegring i ögat. Detta kan ha orsa-
kats av långvarig och okontrollerad lokal
behandling med kortisonhaltiga ögon-
droppar.  

Det var således fel av distriktsläkaren
att inte pröva patientens synfunktion
och inte genomföra en dokumenterad
ögonundersökning. 

Dessutom var det fel att inte kontrolle-
ra effekten av given behandling, efter-
som ensidig ögoninflammation ofta är
ett symtom på allvarlig ögonsjukdom,
och ordinera lokal kortisonbehandling,
som anses vara förbehållet den speciali-
serade ögonsjukvården. 

Distriktsläkaren får en varning. 

Ensidig ögoninflammation ofta 
symtom på allvarlig ögonsjukdom 
»Lokal kortisonbehandling anses förbehållet den specialiserade ögonsjukvården« 


