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Ögats anatomi
1. Orbitans skelettdelar
Orbitan är en benhålighet som innehåller
ögat bland annat. Os nasale ingår inte i
orbitan.
Begränsningar:
Taket: Os frontale
Mediala väggen: Os frontale, maxilla, os
lacrimale, os ethmoidale (tunn vägg med
luftutrymmen – risk för infektion
sträckande in mot orbitan.).
Golvet: Maxillan, os zygomaticus (okbenet).
Laterala väggen: Os frontale, os
zygomaticus.
Bakre väggen: Os sphenoidalis (kilbenet)
Öppningar – och strukturer som passera:
1. Foramen opticus: N. opticus. Går till fossa cranii media.
2. Fissura orbitalis superior: N. oculomotorius, N. trochlearis, grenar ifrån n. oftalmicus, n.
abducens. V. oftalmicus och sympatiska nervfibrer av cavernosusplexat.
3. Fissura orbitalis inferior: Öppning för n. zygomaticus.
4. Foramen infraorbitalis (utgång på maxillan): Utgångsport för canalis infraorbitalis som går på
orbitabotten och innehåller n. infraorbitalis. Skadas lätt vid trauma då orbitabotten är skör.
Benfragmenten trycker då på nerven à
känselnedsättning på kinden.
5.

2. Orbitans nerver
4 st nerver i orbitan:
- N. Opticus (CN II): Helt sensorisk.
- N. Oculomotorius (CN III): De flesta.
- N. Trochlearis (CN IV): Obliquus sup.
- N. Abducens (CN VI): Rectus lat.
Ganglion ciliare: Kopplar om n. oculomotorius för
ackommodation (m. ciliaris) och pupillstorlek.

3. Ögonbulben
Ligger inbäddad i en fettkudde i ögonhålan orbita (orbis=cirkel). Ögonbulben är ca 24 mm i diameter
– hos den nyfödde 16-17 mm – vuxendiameter nås i ca 13 års ålder.

4. Ögat utifrån
Cilier: Ögonfransar. Skyddar mot skräp.
Skleran: Den vita hårda senhinnan. Ögats vägg och hållfasthet. Består av kollagen.
Konjunktiva: Bindvävshinna. Utanpå skleran. Bulbär konjunktiva på bulben och palperbral
konjunktiva på ögonlockets insida.
Cornea - Hornhinna: Framför regnbågshinnan. Genomskinlig hinna som utgör fönstret mot
omvärlden. Cornea och sklera är samma sak förutom att fiberbuntarna ligger välorganiserade i
cornean och är således helt transparant.
Iris: Regnbågshinnan. Bländare för ögat så rätt mängd ljus släpps
in. Ger upphov till pupillen som är hålet i mitten. Färgen beror på
pigment – mindre pigment à mer blå. Finns inte olika pigment.
Mer à brun.

Limbus: Övergången mellan den klara skleran och iris. Bra landmärke kirurgiskt. Vid incisioner och
beskrivning av positionen.
Plica semilunares: Rest av blinkhinnan (hos reptiler och vissa däggdjur) – extra ögonlock.
Caruncula: Slemhinneveck längst in medialt. Biologisk rest.
Tarsus: Hårda bindvävsplattor (brosk) som utgör strukturen för ögonlocket. Superior och inferior.
Superior är mycket större. Svårt att vända ögonlocket pga detta. Krävs att hela vänds.
Punctum lacrimale: Finns två stycken utgångar för tårar. Samlar upp tårvätskan.
Canaliculus lacrimale: Tårarna dräneras in här. Svänger medialt in.
Saccus lacrimale: Tar emot tårar ifrån canaliculus lacrimale.
Ductus lacrimale: Dränerar ut tårarna ifrån saccus ner i näsan à mer
snor när man gråter.

5. Kranialnerver
CN I: N. olfactorius: Luktnerven.
CN II: N. opticus: Optikusnerven, synnerven.
CN III: N. oculomotorius: Ögonmuskelnerven.
CN IV: N. trochlearis: Rullmuskelnerven.
CN V: N. trigeminus: Trillingnerven.
CN VI: N. abducens: Sidtittarnerven.
CN VII: N. facialis: Ansiktsnerven.
CN VIII: N. vestibulocochlearis: Balans- och hörselnerven.
CN IX: N. glossopharyngeus: Tung- och svalgnerven.
CN X: N. vagus: Vagusnerven
CN XI: N. accessorius: Extranerven/binerven.
CN XII: N. hypoglossus: Tungmuskelnerven.

6. Nervus opticus – CN II
Nervus opticus – den andra kranialnerven. Är en del av hjärnan och diencephalon och inte egentligen
en kranialnerv. Oligodendrocyter omger denna nerv till skillnad från Schwannceller i PNS à
Perifera nervsjukdomar drabbar inte optikus, ex Guillain Barré-syndrom.
De första månaderna utvecklas mängden axonerna enormt. Upp till 4 miljoner finns som max men
sedan sker apoptos och vi har 1 miljon under det vuxna livet.

7. Nervus oculomotorius – CN III
Utgår ifrån hjärnstammen. Innehåller parasympatiska (ger mios) och motoriska fiber (yttre
ögonmuskler, ögonlockselevation och ackommodation). Går igenom nucleus ruber i hjärnstammen
och kommer ut ventralt och ligger nära kärlen i subarachnoidalrummet – små aneurysm kan påverka
oculomotorius. Går längst väggen i sinus cavernosus. Ut i orbita via fissura orbitalis superior.
I orbita delas oculomotorius i 2 grenar:
- R. superior: M. levator palpebrae och m. rectus superior.
- R. inferior: M. rectus medialis, m. rectus inferior och m. obliquus inferior.
Ganglion ciliare - omkopplingsstation: Sensorisk input från korta ciliarisnerven. Den parasympatiska
inputen till ganglionet kommer ifrån oculomotorius. Finns även en sympatisk input till ganglionet.
Här omkopplas impulserna till m. ciliaris (parasymp) och m. sfinkter pupillae (mios).

8. Nervus trochlearis – CN IV
Den minsta av kranialnerverna – ca 300 axoner. Den enda som utspringer ifrån hjärnstammens
baksida och har ett extracerebralt förlopp – korsas initialt i förloppet! Extra känslig för trauma då den
är lång, liten och extracerebral. Ligger i väggen på sinus cavernosus – sinus cavernosus trombos
drabbar oftast abducens men även trochlearis kan drabbas. In i orbita via fissura orbitalis superior
och innerverar m. obliquus sup. Som ger inåtrotation och intrusions. Sänker även blicken och

abducerar. Rectus superior och inferior kommer snett och har viss utåtrotation vilket obliquus sup
motverkar. Vid abducerat läge är det endast obliquus sup som sänker ögat.

9. Nervus abducens – CN VI
Utgår ifrån pons i botten av fjärde ventrikeln. Hälften av trådarna ifrån abducenskärnan går till
muskulaturen, 40% passerar medellinjen och går till oculomotoriuskärnan. Blickpares och
abducenspares om en skada sker i hjärnstammen eftersom det horisontella blickcentrumet ligger
där. Abducensnerven gör en trång knick klämd mellan ligament och clivus (benväggen på
hypofysgropen). Är risk för skada vid trauma här och högt ICT. Passerar även carotis interna och går i
själva sinus cavernosus till skillnad ifrån andra kranialnerver som går i väggen. vilket innebär risk för
infektioner och trauma samt att denna skadas
först vid sinus cavernosus trombos.
Innerverar sedan m. rectus lateralis.

10. Nervus facialis – CN VII
Innervera ansiktets mimiska muskler. Har flera
grenar som har andra funktioner:
- Smaken på tungans 2/3 del.
- Parasympatisk innervation till körtlar i
gommen, tårkörteln, spottkörtlar (ej parotis).
- Innerverar m. stapedius i mellanörat, m.
digasticus och m. stylohyoideus.
Cellkropparna i pons ligger nära abducenskärnan
och består av ca 10’000 axon varav 70% är motoriska. Egentligen består n. facialis av två delar:
1. N. facialis – den motoriska delen
2. N. intermedius – parasympatisk (tår- och spottkörtlar)
Löper inne i pars petrosa (os temporale) och delar sig:
- N. petrosus major: Parasympatisk till tårkörteln, spottkörtlar (submandibularis och sublingualis)
och körtlar i näsa och gom.
- N. stapedius till m. stapedius (hindrar starka ljud. Skada à hyperakusi)

-

Chorda tympani: Till tungans främre 2/3 (smak) samt parasympatiskt till gl submand och subling.
Nervgrenar till m. digastricus och m. stylohyoideus.
N. auricularis posterior innerverar m. occipitalis

11. Nervus trigeminus – CN V
En av de största kranialnerverna. Trigeminus = trillingnerven och har alltså tre grenar. Främst
sensorisk till ansiktet men har även motorisk del till tuggmusklerna (m. masseter) samt muskler i
mellanörat och svalget. Ganglion gasseri är omkopplingsstationen som avger de tre grenarna och
motsvarar spinalganglion. De tre grenarna:
- N. Oftalmicus – n. V: 1. - N. Maxillaris – n. V: 2.
- N. Mandibularis - n. V: 3.
Dessa nerver försörjer olika delar av ansiktet/hjässan. All sensorik i ansiktet kommer alltså ifrån
trigeminus. Nerven går i botten av sinus cavernosus och ut genom fissura orbitalis superior. Kan
också påverkas av processer i sinus cavernosus alltså. I Sinus cavernosus går också carotis interna.

12. Yttre ögonmuskler
Ögat rör sig kring 3 axlar, en x-axel transversellt (horisontellt), en z-axel som går vertikalt (abducerar
och adducera) och en y-axel som går parallellt med synriktning och gör att ögat kan rotera (torsion).
- Duktion: Rörelser med endast ett öga.
- Version: Rörelser med bägge ögonen samtidigt i samma riktning.
- Vergens: Rörelser med bägge ögonen samtidigt i motsatt riktning. Ex titta på nära håll.
- Elevation: Man höjer blicken.
- Depression: Man sänker blicken
- Adduktion: Rörelser mot medellinjen. - Abduktion: Rörelser ifrån medellinjen.
- Incykloduktion: Rörelser runt synaxeln (torsion) där övre delen av ögat rör sig inåt.
- Excykloduktion: Rörelser runt synaxeln (torsion) där övre delen av ögat rör sig utåt.

6 stycken yttre ögonmuskler styr ögats rörelser
- M. Rectus sup (CN III) – Höjare/elevation (incykloduktion och adduktion)
- M. rectus inf (CN III) – Sänkare/depression (excykloduktion och adduktion)
- M. Rectus med (CN III) – Inåtrotation/adduktion
- M. Rectus lat (CN VI) – Utåtrotation/abduktion
- M. Obliquus sup (CN IV) – Inåtrotation/intorsion (depression och abduktion)
- M. Obliquus inf (CN III) – Utåtrotation/extorsion
Alla raka och obliquus sup utspringer ur senringen anuulus of Zinn (som även synnerven passera)
medan obliquus inf utspringer ur orbita botten. I och med att orbiten inte är rak kommer musklerna
att ha dragning som inte överenskommer med synaxeln à Dragningskraften representerar inte
synvinkeln. Ockulär torsion – vid sned huvudvinkling (ex ligger ned i soffan) behövs detta för att
bibehålla en ”rak” bild. Orbital pulleys – finns flera muskelceller i bindväven runt ögat som ser till att
dragriktningen i muskler förändras när riktning förändras. Ännu helt okänt vad funktionen är.

13. Ögats kärl
Ögat försörjs helt av carotis interna. Tar sig upp genom skallbasen och bildar den såkallade
carotissifonen. När den har passerat skallbasen släpper den ifrån
sig a. ophtalmica grenen som går till orbitan. Arteria ophtalmica
förgrenar sig sedan och bildar:
- A. Centralis retinae: Det kärlet man ser vid oftalmoskopi.
Försörjer näthinnan.
- Aa. Ciliares: Yttre delen av ögat.
- A. Lacrimalis: Till tårkörteln.
- A. Supraorbitalis: Till pannan.
- A. Infraorbitalis: Till kindens framsida.
Sinus cavernosus är ett venöst hålrum som är beläget lateralt om
corpus os sphenoidale (kilbenskroppen) och hypofysgropen.
Dränerar stora delar av ögat och främre delen av ansiktet.
Avflöde ned i sinus sigmoideus och v. jugularis. Carotis interna passerar igenom sinus cavernosum.
Finns även en del nerver i detta hålrum. Se ovan. Venösa tromboser i denna regionen eller AV-fistlar
mellan carotis och sinus cavernosus påverkar abducensnerven i första hand i form av abducenspares.
Eftersom näsa, öga och delar av ansiktet dräneras till sinus cavernosus finns det ett område som
kallas den farliga triangeln som representerar dräneringsområdet. Detta eftersom infektioner i det
området kan dräneras rakt in i sinus cavernosus. Ex infektioner såsom finnar, hudinfektioner etc kan
gå in i sinus cavernosus och ge upphov till sinus cavernosus trombos.

14. Ögonlock – palpebra
Skyddar ögat genom blinkreflexen och cilier (ögonfranser).
Består av tunn hud med lucker subkutan vävnad som lätt
svullnar. Blinkning sker mha två muskler:
- M. orbicularis oculi: ringmuskel som stänger ögat.
(Innervering av n. fascialis)
- M. levator palpebra: Ifrån senringen, fäster i övre
delen av ögonlocket, öppnar ögat. (n.oculomotorius)
Dessa två muskler samverkar för att genomföra en basal
blinkning. Man blinkar ca 10 ggr/min för att jämna ut
tårfilmen och eliminera skräp.
Blinkreflexen (cornealreflexen): En annan typ av reflex
som är till för att skydda ögat ifrån främmande kroppar
eller starkt ljus. Är en snabb reflex (0,1 sek) och medieras
av n. nasociliaris (Trigeminus).
Andra blinkmuskler: M. orbicularis, m. orbicularis oris, m.
procerus och m. corrugator är ansiktsmuskler som alla innerveras av N. facialis.
Plica semilunaris: Rest av blinkhinnan (extra lager ögonlock hos flera djurarter) kan bli inflammerad.
Epicantusvecket: Är vanligt hos asiater. Det övre ögonlocket går ner medialt framför det under
ögonlocket à en extra kant vilket gör att man kan misstolka det som en skelning.
Tarsalplattan: Strama bindvävsplattor som innehåller de meibomska körtlarna. Finns en övre och en
under på varje öga. Man måste alltså evertera ögonlock för att se hela ögat då bindvävsplattan är
hård och smal. Man ser då tarsus övre kant.
Meiboms körtlar (tarsalkörtlar): Omvandlade talgkörtlar som producerar fuktande och oljligt sekret.
Finns flera i övre ögonlocket (50 vs 25). Defekt funktion ger torra ögon eller vagel. Tilltäppning av
utförsgång ger intern vagel.
Accessoriska tårkörtlar: De som står för tårproduktion (vatten) är Wolfrings körtlar (Ciaccios körtlar)
och Krauses körtlar som båda sitter högre upp på ögonlocket insida. De som står för fettproduktion

är Molls körtlar och Zeis körtlar som ska se till att tårarna inte ska avdunsta. En tilltäppning av de
fettproducerande körtlar ger upphov till en extern vagel.
M. Tarsalis: Ytterligare en muskel. Går ifrån senan för m. levator palpebrae sup. Är
sympatiskinnerverad. Ser till att ögonlocket hänger normalt. Defekt innervation ger ofullständig ptos
– alltså inte en full ptos. Detta förekommer vid Horners syndrom.

15. Konjunktiva och cornea
Konjunktiva (”bindehinna”) är en slemhinna på ögonlockens insida och på synliga delar av senhinnan
(ögonvitan). Sitter löst an mot bulben och kan lätt svullna. Innerveras av trigeminus oftalmicusgren.
Tenons kapsel: Fascia bulbi. Fibröst membran runt själva ögat och utanpå skleran. Går ihop med
sklera vid limbus. (Spatium tenoni=mellan sklera och Tenons kapsel). Fäster och övergår i Checks
ligament som även håller musklerna på plats.
Limbus: Övergången mellan iris och skleran. Kliniskt viktigt anatomiskt riktmärke.

Cornea: Hornhinnan. Är helt transparant och är den första passagen för ögat. Finns inga blodkärl i
cornea och försörjs via tårvätska/kammarvatten. Tårfilmen ligger ovanpå cornea. Har en diameter på
ca 11 mm och 0,5-1,0 mm tjock. Ca 2/3 av brytningen sker här. Fungerar som en positiv lins med
krökning på 43 D. Innerveras av oftalmicusgrenen – otroligt
smärtkänslig. Består av olika lager:
- Epitellager: Täcklager av celler som hela tiden omsätts.
- Bowmans membran: Under epitelet.
- Stromat: Utgör 90% av tjockleken. Ska här nere läker inte bra.
- Descemets membran: Basalmembran
- Endotellager: Pumpfunktion och försörjning av bakre cornea via
kammarvätskan. När cellerna inte kan pumpa längre plattas de till
och man kan få ett kornealödem.
Nutrition/försörjning av hornhinnan: Skleras radslingenät, tårvätska och kammarvätska (viktigast).
Skleran: Senhinna som är uppbyggd av bla fibrin. Hjälper till att hålla ögats form och förhindrar
oönskad ljusgenomträngning. Vit ytterst. Tjockast längst bak mot synnerven och tunnast vid
muskelfästena och lamina cribrosa (där synnerven går ut). Samma uppbyggnad som cornea men
fiberbuntarna ligger oregelbundet i skleran.

16. Iris och pupill
Uvea består av tre delar:
- Iris: Ljusinsläpp i ögat via pupillen.
- Corpus ciliare: Ackommodation och produktion av kammarvätska.
- Korioidea: Hinnan mellan sklera och retina. Nutrinering av retina.

1. Iris
Iris består av trabekler/kryptor, stroma, muskler och pigment. Två muskler med olika funktion:
- M. sphincter pupillae – ger mios (liten pupill) via parasympatisk innervation (oculomotorius).
- M. dilator pupillare – ger myadriasis (stor pupill) via sympatisk innervation.
Irisfärgen beror på mängden av melanin, bindväv, kärlen i iris och strukturen. Heterochromi kallas det
när man har olika färg på de två ögonen vilket kan bero på trauma/dennervation (ex Horners
syndrom). Okulocutan albinism har total avsaknad på melanin och har då röda ögon (kärlen man ser).
Pupillreflexen: Ljus och ackommodation ger mios. Mörker och avslappning ger myadriasis. Ifrån
tractus opticus går nervtrådar till nucleus pretectalis där en omkoppling sker till egen sida och andra
sida. Sedan går impulsen till nucleus Edinger-Westphal som är en del av oculomotoriuskärnan.
Därifrån går det igenom oculomotorius och ger effekt på pupillen.
Mios: Sammandragning. Fås av m.
sphincter pupillae (ringmuskel)
och innerveras av parasympatiska
trådar ifrån oculomotorius. Mios
fås även vid ackommodation och
droger (alkohol, opioider mm).
Mydadriasis: Vidgning av pupillen
vilket sker av m. dilator pupillae
som har sympatiskus innervering.
Är en ringmuskel. Ger en
”mörkerreaktion”. Kan även få av
droger såsom atropin, LSD, kokain
och ametamin. Är en slags fight or
flight reaktion pga
sympatikusinnerveringen.
2.
Corpus ciliare – ciliarkroppen - strålkropp
Ligger lateralt om linsen bakom limbus. Ciliarisepitelet syntetiserar kammarvattnet som försörjer
linsen och hornhinnan. Är en ringformad struktur som går runt basen av iris. Denna struktur
innehåller den parasympatiska muskeln m. ciliaris (CN III) som agerar upphängning åt linsen via
zonula Zinni och är viktig vid ackommodation.
3. 17.3 Choroidea – åderhinnan
Vaskulärt lager mellan retina och sklera. Ger syre
och näring till de yttre skikten i retina.

17. Kammarvattencirkulation
Produceras i corpus ciliare och rinner ut i bakre
ögonkammaren (mellan iris och linsen).
Resorberas sedan i kammarvinkeln via trabekelverket och in till schlemskanal för att sedan
absorberas i vensystemet.
Kammarvätska: Som blodserum fast mindre protein och glukos, mer laktat och askorbinsyra samt
syre. Ca 1% av volymen i främre och bakre kammaren omsätts per minut.
Funktion: Försörjning av lins och kornea. Agerar optiskt medium (bidrar till refraktiva index) och
upprätthåller det intraockulära trycket (normalt ca 15 mmHg).
Trabekelverket: En bindvävsstruktur som fungerar som ett filter för kammarvätskan. Täcker den
cirkulärt löpande Schlemms kanal som är ett endotelklätt hål som dränerar vätskan till ciliarvener.
Gonioskopi: Ett sätt att inspektera kammarvinkeln. En lins med flera speglar som vinklar ljuset vilket
gör att man kan bedöma hur stängd kammarvinkeln är. Grad 0 = inget utrymme. Grad 4 = bra
utrymme.

18. Lins och ackommodation
Linsen: är konvexformad med en främre yta som
innehåller linsepitel och linsceller som producerar långa
lökformade utskott som omger linsen. Sker en
kontinuerlig tillväxt av utskott à Blir flera med ålder
och man får tjockare lins à Tyngre och grumligare.
Zonula zinni: Från m. ciliaris hänger upp linsen och gör
att linsen kan ändra form. Ca 4 mm tjock och 9 mm i
diameter men ändras med ackommodation. Står för ca
1/3 av brytkraften (18 D). Finns en bakre och en främre
linskapsel som håller ihop linsstrukturen. I en vuxen lins finns inga blodkärl – försörjs enbart av
kammarvätskan. A. hyloidea är kärlet som försörjer linsen fram till 4 mån i graviditeten – kan ses
som en rest i glaskroppen (hyaloidkanalen).
Ackommodationen: En rund lins bryter ljuset mer (nära håll). M. ciliaris är en rund parasympatisk
muskel som vid kontraktion får mindre diameter à slappare ciliartrådar (zonula zinni) à spänningen
i linskapseln minskar à linsens kurvatur ökar av inneboende elasticitet à Högre dioptri.
Ackommodationen är normalt sett lika på bägge ögonen och är kopplad till mios (närreflexen) och
konvergens. Ackommodationen avtar med åldern och man kallar detta då presbyopi vilket kan
korrigeras med en positiv lins. Detta beror på stelhet. Vid 8 års ålder är närpunkten 7 cm men vid 65
år är detta 100 cm eftersom det nästan inte finns någon ackommodation kvar.

19. Chiasma och tractus opticus
Synbanan: Retina à n. opticus (CN II) à Chiasma opticus
(synnervskorsningen) à Tractus opticus à Corpus genicaltum
laterale (LGN) à Radiatio optica (synstrålning) à Primära syncortex
à Sekundära syncortex.
Chiasma opticum – synnervskorsningen: Format som ett H och här
korsas ca 53% av synnerverna till andra sidan. – Främst då de nasala
trådarna som står för temporala synfältet (gröna trådarna på
bilden). Detta är förutsättningarna för biockulärt seende då bilderna
smälter samman i syncortex. Vissa fåglar och reptiler saknar denna
korsning medan albinos har en nästan total överkorsning.
Chiasma har en del viktiga strukturer i närheten:
- A. carotis interna – lateralt om chiasma.
- Hypofysen – nedan om chiasma
- Sinus cavernosus – lateralt och nedanför chiasma.
- Frontalloben – ovan
- Tredje ventrikeln – Bakom och ovan.
LGN: Koordinerar visuella stimuli temporalt och ger steroseende.
Nucleus pretectalis: En liten bana efter chiasma som står för
pupillreflexen. Nerverna går direkt över till oculomotorius.
Colliculus superior: En del trådar går även hit. Är involverad i
motoriska svar på visuella stimuli.

20. LGN och synstrålning
LGN: Corpus geniculatum laterale (= LGN), ligger
mellan tractus opticus och synstrålningen.
Kallas på svenska för laterala knäkroppen. Är en del
av thalamus och står för den första omkopplingen
från ganglieceller. Får alltså en input från
ganglieceller men även en stor input ifrån primär
syncortex. Output går dock till synstrålning och
därmed primära syncortex. Den mediala
knäkroppen ligger bredvid LGN i thalamus och står
för hörselintryck. LGN har en väldigt speciell struktur och innehåller tre celltyper:
1. M-celler (magnoceller): Stora och få. Input ifrån stavarna. Lager 1 och 2. Står för
rörelseperception, djup, små variationer i ljusintensitet. Ger snabbt svar.
2. P-celler (parvoceller): Små och flera. Input ifrån tapparna (främst röd/grön). Lager 3, 4 och 5.
Står för färgperception och form (synskärpa). Har långsamt svar.
3. K-celler (Koniocellularceller): Mellan lagrena. Mycket små och okänt antal. Input från tapparna
(främst blå). Färperception av blå färg.
Strukturen av LGN är lagrad eftersom den tar emot impulser ifrån båda ögonen. M-celler i lager 1 tar
emot information ifrån det kontralaterala ögat och lager 2 ifrån det ipsilaterala ögats information.
Funktion hos LGN: Sköter på detta sätt temporala korrelationer i impulstrafiken (hö/vä öga) och är
en bas för stereoseendet. Den kontrollerar även vergensfunktion och är involverad i
ackommodationen.
Synstrålningen (radiatio optica): Omfattar stora delar av hjärnan. Ifrån LGN tar synbanan två vägar:
1. Upp i parietalloben och bort till syncortex.
2. Framåt utåt mot temporalloben och sen till syncortex.
Olika delar sköter olika impulser av olika delar av synfältet, detta kallas för retinotopisk organisation.
Defekter i synfältet kan då berätta för oss var skadan sitter, se bild. Stroke/lesion i parietal- eller
temporalloben lär skada synstrålningen och ge synnedsättningar.

21. Primära och sekundära syncortex
Syncortex ligger i occipitalloben. Trådar ifrån LGN hamnar i primära syncortex (V1). Härifrån kan
trådarna kopplas vidare till extrastriate cortex (V2, V3, V4, V5).
Primära syncortex (V1): Vänstra syncortex får synimpulser ifrån högra synfältet och vice verse. Finns
6 funktionellt skilda lager med celler. Celler med samma egenskaper ligger i samma kolumn och
kolumner med celler med liknande egenskaper ligger bredvid varandra. Detektera orienteringen på
föremål (orienteringsdetektor) vilket är primär syncortex funktion.
Sekundära syncortex (V2-V5): Ligger utanför V1. Analyserar färg, form, rörelse och djup. Ny
forskning har visat att information ifrån V1 tar två vägar upp i sekundära områden:
1. Dorsal stream (Var?): Mot parietalloben. Står för funktioner såsom visuo-spatiala funktioner och
styrning av rörelser.
2. Ventral stream (Vad?): Mot temporalloben. Står för perception, form, färg, igenkänning och
ansikten. Kan bevisas med ”The Jennifer Anistons cell” som upptäcktes under en operation.
Prosopagnosi: Kan drabba de som får en
stroke i temporalloben. En selektiv
oförmåga att känna igen ansikten. Alla
har det i olika grader. När de pratar med
en person känner de igen den men när
man ser personen är det svår.

Basala undersökning
1. Ögonundersökning
1.1 Droppteknik
Varför: Applicering av salva eller droppar. Läkemedel och fluorescin.
Hur: Dra ned det undre ögonlocket så att en liten ränna bildas i fornix
conjunctiva där man droppar.
Tips: Helst samma temperatur på salva/droppar som ögat för att undvika blinkreflex. Undvik även att
lägga droppar på cornea då detta initiera blinkreflex och då riskerar ämnet att knipas ut ur ögat.
Tryck lätt medialt mot punctum lacrimale för att undvika att vätskan åker ned till näsan.
1.2 Biomikroskopering / spaltlampa
Varför: Studera de finare strukturerna, främst för det främre ögonsegmentet. Med hjälp av
försättslinser kan man även studera bakre strukturer inklusive ögonbotten.
Uppbyggnad: Ett lågförstorande mikroskop (6-40 x förstoring) samt en speciell ljuskälla. Ljuskällan
kan formas som en spalt som kan skapa en ”genomskärning” av ögat (sk optiskt snitt) vilket gör att
man kan bedöma topografiska relationer mellan ögats strukturer.
Både mikroskopet och lampan är placerade på rörliga armar och
vinkeln mellan dem kan variera med 90 grader. Det naturliga är att
man har 45 graders vinkel mellan mikroskopets ljusgång och
lampans stråle för bästa resultat. Biomikroskopet sitter på ett
pendelbord vilket man behöver vika upp för att strömmen ska
sättas på. På övriga sitter det en strömbrytare (nr 1) vanligen till
höger. Hakstödets läge kan justeras genom en ratt (nr 2) så att
patientens ögon är i höjd med den svarta ringen (nr 3) på stödet till
höger. Ockularen (nr 4) kan justeras för dioptrital (D) och
pupillavstånd för undersökaren. Med joysticken (nr 5) ställer man in
skärpan genom att flytta mikroskopet fram och tillbaka samt
vänster och höger – skruvar på joysticken åker det upp och ned.
Hur: Börja med att ha ljusspalten 45 grader från vänster sida (både
höger och vänster) – så att man kan sköta ljusspalten och ljusets
inställning med vänster hand och joysticken med höger. Ljuset ställs
in med 2 rattar; den lilla spaken längst upp under lamphuset (nr 6)
ställer in ljusspaltens höjd som kan användas för att mäta
förändringars storlek eftersom det även finns en mm-skala på
denna. I den ena ändläget moturs ställer man in blått ljus
(fluorescininfärgning) och tryckmätning med applanations
tonometri. Ljusspaltens bredd (egentliga ljusmängd) ställs in med
den lilla ratten på lamparmens längst ned belägna del (nr 7). Det är lämpligt att börja med en bred
spalt för att undersöka ögats yttre för att sedan minska bredden när man vill undersöka främre
segmentet.
1.3 Kammarvinkelbedömning med ficklampa /
Ficklampastest
Varför: Bedöma kammarvinkel och risken för trångvinkelglaukom.
Hur: Med en vanlig ficklampa lyser man ifrån temporalsidan av ögat så
att ljuset faller nästan parallellt med irisplanet. Normalt ska hela iris bli
upplyst men en trång kammarvinkel gör att en del av iris blir skuggad.
Bra att använda om FASS säger att läkemedlet ej får användas vid risk
för trångvinkelglaukom.

1.4 Direkt oftalmoskopi
Varför: Att undersöka ögonbotten i hög förstoring.
Hur: Genom oftalmoskop där man ställer in det gemensamma dioptrivärdet för patienten och
undersökaren. Man håller oftalmoskopet nära ögat och lyser mot patienten à hitta den röda
reflexen från patientens ögonbotten à flytta närmare patienten och hitta papillen. Höger öga
undersöks med undersökarens högra öga.
Tips: Sitt inte för nära patienten. Dilatera pupillen om det krävs. Undvik att tappa orientering pga den
höga förstoringen. För att få bättre fokus kan man lägga på några minus D (röd färg på siffrorna).
1.5 Indirekt oftalmoskopi
Varför: Undersöka ögonbotten i lägre förstoring för att få en bra överblick.
Hur: Oavsett undersökarens eller patientens refraktion ställer man in dioptriratten på +2.00 förutsatt
att man sitter 50 cm ifrån patient. Det krävs även en hjälplins som är en konvex lins (14 D) med stor
diameter och metallring runt sig. Man får av detta en inverterad bild.
Börja med att rikta oftalmoskopet (nära ditt öga) mot patientens öga med 50 cm avstånd ifrån
patienten. Ha tumme och pekfinger linsen och vila resten av fingrarna mot pannan. à Hitta den
röda reflexen och för hjälplinsen i strålgången nära patientens öga. à Flytta linsen sakta ifrån
patientens öga med fingrarna kvar på pannan.
1.6 Palpation av trycket
Varför: Enkelt sätt att bedöma ett kraftigt förhöjt tryck i ögontryck – endast kraftig stegring.
Hur: Palpera med bägge pekfingrarna på ett stängt öga. Normalt öga ger vika. Akut
trångvinkelglaukom är stenhårt som en golfboll.
1.7 Fluorescininfärgning
Varför: Ett exempel på en sk vitalfärgning där man genom indroppning av färgämnet fluorescin an
studera epiteldefekter i cornea och konjunktiva som uppkommit efter ex mekanisk eller kemiska
skador. Färgar INTE själva epitelet utan endast områden där det saknas epitel.
Hur: Engångpipetter som heter Minims innehåller fluorescin. Droppa enligt droppteknik ovan. Sätt
sedan på kortvågigt blått ljus (sk koboltfilter) för att tydligare se defekterna. Kan även användas för
att undersöka om ett öga är torr, för tryckmätning och undersökning av eventuellt corneal
perforation.
1.8 Bedömning av tårfilmskvalitén – Break-up time (BUT)
Varför: Undersöka den precorneala tårfilmens stabilitet. Instabil tårfilm kan ge grus-, skav- och
irritationskänsla.
Hur: Tårvätskan färgas med fluorescin. Kornea undersöks med blått ljus. Man noterar tiden mellan
den sista blinkningen och när tårfilmen spricker upp, 20-30 sek är normalt.
1.9 Seidels test
Varför: Konstatera ev corneal perforation av ögat i samband med trauma.
Hur: Droppa fluorescin och sätt på blått ljus i biomikroskopet. Finns det en
liten perforerande skada kommer kammarvatten att rinna ut och späda ut
fluroscinfärgen på cornealytan.
1.10
Genomfallande ljus
Varför: Undersöka eventuella grumlingar i ögats optiska medier.
Hur: Använd oftalmoskop eller biomikroskop och rikta ljusstrålen axialt mot
ögat/parallelt med synaxeln och håll ljuskällan nära ditt egna öga. Leta efter
den röda ljusreflexen från patienten. Grumling i medierna ses det som en
defekt i den röda reflexen.

1.11
Evertering av ögonlock
Varför: Plocka bort främmande kroppar och för att inspektera subtarsala konjunktivan.
Hur: Be patienten att inte knipa ögonen och förklara vad man ska göra. Se till att ögonlocken är torra.
Be patienten att titta ned men inte blunda eller knipa. Ta tag i cilierna med vänster hand (om du är
högerhänt) och dra lätt utåt-nedåt så att ögonlocket ”lossnar” från ögats yta. Med höger hand för
man en bomullspinne parallellt med ögonlockskanten över näsroten och lägger den an mot
ögonlocket i sulcus palpebralis superior. Med bomullspinnen för du ögonlocket nedåt samtidigt som
du drar i ögonlockskanten utåt-uppåt och ”vränger” runt ögonlocket. Ta bort bomullspinnen och byt
hand och håll upp ögonlocket under undersökningen.

2 Synundersökning
2.1 Papillfoto
För att undersöka, dokumentera och följa tidsförlopp.
2.2 Visus LH/RH
Varför: Bestämma patientens synskärpa (=högsta förmåga till upplösning av små detaljer). Görs
vanligtvis tillsammans med refraktionsundersökning.
Visus på långt håll: Patienten 4 m ifrån synprövningstavla. Man testar ett öga i taget. Det andra täcks
över. Har patienten på sig egna glas ska detta anges. Siffran bredvid bokstavsraderna indikerar
synskärpan. Man anger ex SH 0.8 ok (synskärpa höger öga 0.8 okorrigerat – eg=egna glas). Ser
patienten normalt (synskärpa 1.0) är patienten antingen emmetrop (inget refraktionsfel) eller
hyperop (översynt) vilket innebär att patienten ackommoderar för att bibehålla normal synskärpa.
Visus på nära håll: Kan använda en ”Jägertavla” med läsavstånd på 35-40 cm. Behöver ej täcka över
något öga. Patienten kan ha på egna läsglasögon. Patienten får ange vilken textdel hon/han kan läsa.
Storleken på den minsta texten patienten kan läsa noteras. Ex 5 p.
2.3 Refraktionering
Varför: Mäta ögats refraktion (”styrka). Viktigt att ögat befinner sig i ackommodationsvila genom att
fixera på en syntavla. Barn kan man ge Cyklogel droppar för att slå ut ackommodation.
Hur: Tillägg på visusundersökningen. Ett öga i taget. En emmetrop patient upplever en försämring av
plus-glas medan en hyperop-patient varken upplever försämring eller förbättring av plus-glas. Börja
med +1.0 D och sedan +0.5 D. Den hyperope patientens refraktionsvärde är det starkaste positiva
glaset där han/hon fortfarande ser bäst. Ser man inte 1.0 eller sämre med positiva glas är man
närsynt (myop) – den myope patientens refraktionsvärde är det svagaste negativa glaset han/hon ser
bäst med. Härifrån kan man göra plus-ett-test – se nedan.
Astigmatism: Om patienten tycker att han/hon ser bättre med cylinderglas eller når bättre
visusvärde föreligger astigmatism. Man provar att öka styrkan i små steg och vrida glaset tills
patienten tycker att synskärpan blir bättre – går ofta att pressa mer åt +-hållet. För varje dioptri
astigmatism man lägger på kan en halv dioptri plusglas tas bort.
2.4 Plus-ett-test – eller emmetrop-test
Hur: Sätt i +1.00 D, patientens synskärpa ska då sjunka med 50% eller mer. Alltså från ex 1.0 till högst
0.5. Om patienten fortfarande ser bra kan alltså patienten slappna av i ackommodationen ännu mer
– lägg på +-glas. Patienten är alltså hyperop eller har fel brytning på glasen.
2.5 Stenopeiskt hål
Varför: Skilja synnedsättning orsakade av refraktionsfel eller grumlingar i de optiska medierna från
synnedsättningar orsakade av retinala sjukdomar eller synbaneskador.
Hur: Skiva med ett litet centralt hål i provglasbågen när man kommit fram till bästa refraktionen som
ändå inte når upp till önskat visus. Blir synen bättre har man inte refraktionerat synen tillräckligt eller
så finns det en grumling i de optiska medierna (katarakt eller cornegrumlingar/cornealödem).

2.6 Motilitetsundersökning
Varför: Hitta pareser/funktionsnedsättning av de yttre ögonmusklerna.
Hur: Be patienten följa ditt finger och får det i en H-rörelse. Ögonen ska röra sig symmetriskt.
2.7 Cover/uncover test
Varför: Hitta latent och manifest skelning samt ögonens relativa ställning i frånvaro av fixation.
Cover test: Upptäcka manifest skelning (tropi). Utförs vanligen på långt och nära håll. Patienten ska
bära den bästa refraktionen vid undersökningen. Låt pat fixera blicken och täck sedan över det ena
ögat snabbt och kolla om det andra ögat rör sig. En inställningsrörelse tyder på en tropi.
Uncover test: Upptäcka latent skelning (fori). Täck för ena ögat och nu ska man INTE se en
inställningsrörelse. Inställningsrörele då man tar bort spateln om det föreligger en fori.
Alternerande cover/uncover test: Undersöka den relativa (inbördes) ställning i frånvaro av fixation.
Man täcker för ett öga ett par sekunder och sen det andra utan att låta patienten fokusera biockulärt
däremellan. Man kan därefter testa ut prismor som sätter framför det ena ögat tills
inställningsrörelsen försvinner.
2.8 Synfält enligt Donders
Varför: Upptäcka syndefekter och synbortfall.
Hur: Ett öga i taget. Dela upp synfältet i fyra kvadranter. Sätt dig framför patienten och jämför med
egna blicken (dvs täck ditt egna öga också). Rör på fingrarna och utred ifall patienten kan se
rörelserna.
2.9 Swinging flashligt
Varför: Främst för att upptäcka optikusneuriter. Undersöker pupillreflexen.
Hur: Med en ljuskälla lyser man på patientens pupill och i en jämn takt skiftar man mellan att lysa på
höger och vänster öga. Normalt sett ska pupillstorleken förbli konstant vid ett snabbt skifte. Vid en
optikusneurit är den afferenta signalen försenad på det drabbade ögat à Assymetriskt (RAPD). Då
ljuset går över på den drabbade sidan dilateras pupillen lätt eller konstringeras långsammare.

Oftalmologisk primer
Varför kommer patient till sjukvården.
Oftalmologi – Läran om ögats fysiologi och patologi
Oftalmiatrik – Läran om ögonläkekonst
Ortoptist – Specialutbildad i barnögon och skelning, även för vuxna.
Optiker – 3 års program. Man vidareutbilda sig till magister optiker.
Optometrist – Mäter synen. Optikern och magister optikern gör detta i Sverige.
Synpedagog – Finns på syncentral. Tar hand om de med dålig syn och hjälper dessa.

1. Oftalmiatrik
Är en kombination mellan kirurgi och medicin, barn och vuxen. Är en specialitet med objektiva fynd i
form av funktionsundersökningar och fynd vid undersökning. Möjligt att bota några patienter! Sker
en snabb utveckling med:
Hornhinnetransplantation: Fungerar väl eftersom hornhinnan är avaskulär och ej stöts bort.
Laserbehandlingar: De första som behandlades var diabetespatienter.
Kataraktkirurgi: Tidigare var patienter tvungna att ligga stilla i veckor, nu går det hem efter 1 h.
Refraktiv kirurgi: ”Laserkirurgi” – man kan bota patienter som använt glasögon etc.
Behandling mot AMD: De flesta patienterna får detta med åldern.

2. Internationellt
253 miljoner personer var synskadade år 2017 – varav många barn, 81% var 5 år eller äldre. Dessa
har större risk för att vara arbetslös, involverade i olyckor och få depressioner.
Anledningar till synnedsättningar i världen: 42% pga ej tillgång till glasögon. 33% har katarakt.
Anledningar till blindhet: 51% katarakt, 8% glaukom
81% av synnedsättningar skulle undvikas om
man fick diagnos och behandling. Finns
1/15,000 ögonläkare i Sverige. Ca 600
oftalmologer. Synnedsättningar och
blindheten kommer att öka till följd av högre
ålder i världen.

3. Hur ser man?
Retina
Papill: Synnervens utträde i ögat.
Makulaområdet: Centrumet heter fovea –
här har vi skarpaste synen.
Stavar: Hela retina (ca 125 miljoner), ger låg
upplösning, ingen färg.
Mest känsliga vid låg
belysning (skotopiskt
seende).
Tappar: Tät ansamling kring
centrala retina, fovea har
ca 7 miljoner. Ger hög
upplösning och färg
eftersom tapparna även
uppfattar ljusets intensitet.
Det finns 3 olika tappar
som uppfattar rött, grönt
respektive blått ljus.
Från retina till syncortex:
Synreceptorer längst bak på
ytan. Längre in finns det
flera cellager som slutar i
ganglieceller som skickar
signaler till synnerven.
Processing i retinala ganglieceller: Lyser man i mitten
aktiveras ganliecellerna men lyser man precis bredvid
lyser det inte. Finns celler som aktiveras tvärtom. Såkallat
on-center/off-surrond celler respektive off-center/onsurrond celler.
Näthinnan reagerar mest på svart och vitt samt kanter.
Center-surround receptiva fält detekterar kanter. Att
mäta synen beror på kontrasten – en regnig novemberkväll och ett ljust rum med tydliga bokstäver
på tavlan.

4. Att mäta synfunktion
-

Synskärpa (visus)
Biokulärseende
Metamorfopsi

- Kontrastseende
- Bländningskänslighet
- Reftraktion etc etc

- Synfält
- Mörkeradaption

- Färgseende

4.1 Synskärpa
Funktionen i fovea är det som mäts. Vid AMD kan man tappa denna synskärpa.
Synskärpa=Den minsta synvinkel som tillåter ögat att skilja två punkter. I Sverige anger vi synskärpan
med en decimal visus tex 1.0. Utomlands ofta som bråk tex 20/20 eller 6/6. Synskärpa 1.0 motsvarar
synvinkel 1’ (bågminut) = 1/60 grad. Mindre 1.0 = högre synskärpa.
Syntavla med optotyper: Ger ett mått på upplösningsförmåga, anpassas efter avståndet. Används
för vuxna. Optotyperna lika svåra. Förändringen är lika på alla nivåer.
4.2 Synfält
Perimetri: Mäter synfältet. Detekterar skador i synbanan då det ger upphov till ett speciellt problem i
synfältet. Finns en ny maskin som heter HFA (Humpgrey field analyser) vilket är det vanligaste
synfältsundersökningen idag. Synfältsdefekter ofta som att ”inget finns där”, inte ett svart fält.

5 Sökorsaker på ögonakuten
5.1 Synnedsättning/synstörning
Försämrad synskärpa (central syn). Katarakt vilket även ger ett färgfilter à mindre färg av synen.
Myodesopsi: Skugga/”fluga” i synfältet (floater). Beror på grumlingar i glaskroppen (trådar av
kollagen). Blir det väldigt mycket så blir det problematiskt.
Bildförvrängning – metamorfopsi: Man upplever tavelramar och skyltar som ojämna och inte
ojämna. Beror ofta på en makuladegeneration.
Diplopi: Dubbelseende.
Fotopsi: Ljus-”blixtar” i ögat utan ljusstimulus. Ofta mekanisk åkomma. Något drar i näthinnan – ex
näthinneavlossning.
Fotofobi: Ljuskänslighet (ofta corneasskada, katarakt, makulasjukdom).
Bländning: Ofta corneaskada, corneaödem, katarakt.
Halofenomen: Ofta corneaskada och corneaödem. Alla ljuspunkter blir omgivna av en gloria.
5.2 Obehagskänsla och smärta
Främmande-kroppskänsla/smärta: Grus, metallgrad etc. solsken, snöblindhet (UV-ljus) eller
svetsblänk (UV-ljus). Cornea är inte smärtinnerverad så främmande kropp upplever man inte
adekvat.
Ciliär smärta: Irit, akut glaukom etc. Uppleves som huvudvärk i ögat.
Astenopi: Ögontrötthet
5.3 Sekretion ifrån ögat
- Epifora: Ökat tårflöde.
- Pus, mucus: Tyder på infektion.

- Sicca: Torrt öga. Undersöks som ovan med BUT.

5.4 6.4 Ändrat utseende
- Ptos: Hängande ögonlock.
- Proptos/exophtalmos: Ögat trycks utåt. Thyreotoxikos
- Enopthalmos: Ögat trycker inåt.
- Knuta i ögonlocket: Vagel
- Förlorade cilier, krustor i cilier: Förlust av ögonfransar – viktigt skyddande effekt
- Skelning: Nytillkommen skelning kan tyda på ögonmuskelpares.
- Rött öga: Infektion/inflammation i ögat.
- Aniskori: Olika stora pupiller.

6 Oftalmologisk anamnes
Tidigare ögonbesvär: Glasögon/lapp som barn – amblyopi (dålig ögonträning)? Tidigare
glasögon/kontaktlinser eller bytt flera gånger? Användning av ögondroppar? Tidigare ögonkirurgi?
Laserkirurgi? Tidigare ögontrauma?
Farmaka: Ögonmedicinering går rakt ut i systemkretsloppet då det går ut på slemhinnan. En skör
patient som inte kommer ihåg om man har droppar à risk för systematisk biverkan. Vanligare vid
ögondroppar än ögonsalva. Även tvärtom så har systematiska farmaka ögonbiverkningar, tex
kortison (à katarakt. Kumulativ effekt.) och psykofarmaka (àackommodationspåverkan, drabbar
ofta inte unga då de har en reservkapacitet. – ofta 45-50 åringar – är akut och övergående vid
utsättning).
Medicinsk anamnes: Många ögonsjukdomar är manifestationer av systemsjukdom – ex RA à irit,
Diabetes à retinala blödningar.
Allergi: Läkemedelsöverkänslighet? Hösnuva? Atopi? Rinit? Astma? Urtikaria? Dermatit? Ofta är det
konserveringsmedel i ögondroppar som orsakar akut överkänslighetsreaktion à övergång till
portionsförpackningar så man slipper konserveringsmedel.
Social anamnes och hereditet: Yrkeskrav – pilot, elektriker, sjöbefäl etc. Många ögonsjukdomar har
hereditet, ex glaukom, skelning etc.

Normal synutveckling och Barnoftalmologi
1. Normal synutveckling
Omognad i retina, synbanan och syncortex vid födsel à dålig syn. Synutvecklingen pågår fram till 810 års ålder vilket kallas den plastiska perioden. Synutveckling möjlig att påverka under den plastiska
perioden – har man skygglappar på femåringar påverkas de av detta. Normal synutveckling kräver
synutveckling med skarpa bilder och att både ögonen tränas likvärdigt.
Proliferation och tillväxt av celler i visuella cortex, axontillväxt, etablering av synapser och mycket
apoptos. Mest synapser <3 mån – de synapser som inte hittar rätt dör.
1.1 0-1 månad
Känner igen mammas ansikte. Synskärpa <0.05 (Normal 1.0) med fokus på ca 30 cm och saknar
ackommodation. Diskonjugerade ögonrörelser vanligt (skelning) à vrider ofta på huvudet och både
ögonen vid blickrörelser. Små pupiller och en liten ögondiameter (16-17 mm).
1.2 2-3 månader
Synskärpa ca 0.2. Förmåga att se och följa rörande föremål. Börjar nu integrera visuellt med
omgivningen. Börjar röra på ögonen istället för huvudet vid blickförflyttningar.
1.3 3-6 månader
Synskärpa ca 0.65, tittar på egna händer. Färgseendet färdigutvecklat. Ögonen är rättställda, ingen
skelning alltså. Bra förmåga att med blicken följa objekt. Öga-handkoordinationen böra fungera.
1.4 8-10 månader
Plockar upp små objekt (russin). Intresserad av bilder och kan börja uppfatta 3D bilder.
1.5 12 månader
Synskärpa ca 0.8. Mer intresserad av att tex titta ut genom fönster. Gillar mer ”titt-ut-lekar”.
Ögondiameter 20-21 mm (vuxen 23-24 mm).

7 Mäta synskärpa – barn
Man mäter synskärpan vid 4 års ålder. Då är patienten inte bekant med bokstäver. Man använder då
en HVOT-tavla då patienten får peka på tavlan istället för att säga bokstaven.
Finns en ny LH-tavla eftersom barnet inte upplever sig misslyckas i slutet då man upplever de
oskärpa linjerna som samma form.
PL-preferential looking: Är något som används för mindre barn. Man kan då mäta synskärpan.
7.3 Screening
1. Screening på BB för en röd reflex: Ingen reflex à vidare undersökning. Någon form av katarakt.
2. BVC fortlöpande där man undersöker synbeteende: Öga-hand-koordination etc.
3. BVC – 4 års kontroll: Monokulär kontroll. Låg frekvens med barn som har dålig synskärpa
4. BVC – 6 års kontroll eller i skolan: Krävs ingen kontinuerlig uppföljning efter då synen ska vara
färdigutvecklad.
5. Skolan
7.4 Amblyopi – ”Lazy eye”
Definition: Låg synskärpa som beror på att ett eller båda ögonen fått otillräcklig träning under
plastisk period. Vanligaste orsaken till ensidig synnedsättning hos barn. Prevalens i världen ca 4%
men <1% i Sverige. Ensidig amblyopi vanligare. Botbart om det
behandlas innan den plastiska perioden är över.
Unilateral amblyopi – orsaker:
- Refraktionsfel (anisometropi): Innebär olika refraktion på
ögonen. Barnet använder det ögat man ser bäst med.
- Skelning, speciellt konstant inåtskelning: Hjärnan
undertrycker bilden ifrån ena ögat (syndeprivation).
- Optiska hinder: Tex katarakt, ptos. Ger också syndeprivation.
Bilateral amblyopi – orsaker:
- Stora refraktionsfel
- Optiska hinder
Symtom: Vanligtvis är patienten asymtomatiska varför screening är viktigt. Symtom/status visar:
- Nedsatt synskärpa på ett/bägge områden
- Nedsatt kontrastseende.
- Crowding: Svårt att se detaljer i röriga miljöer. Bättre visus på enstaka symboler än på rad.
Anamnes: Tidigare ocklusionbehandling (kan ha varit dålig compliance), tidigare glasögon (amblyopi
kan uppkomma om fel brytning), tidigare sjukdomar, hereditet.
Undersökning:
- Fullständig ögonundersökning: Inklusive refraktionering i cykloplegi (upphävd ackommodation).
Det ögat med högst hyperopi eller astigmatism är vanligtvis boven.
- Skelningsundersökning: Vanligare vid esotropi (manifest inåtskelning) än exotropi.
- Monokulär synskärpeprövning:
o Små barn: Förtäckning av ena ögat leder till protest – vanligen amblyopi på det ena ögat.
”vill se med friska”. Lang-kort – god visus i bägge ögonen krävs.
o Större barn: Visustestning monokulärt på tavla.
- Konstrastfunktion: Finns speciella tavlor (ex LEA-test).
- Biokulärt seende: Titmus-flug-test, TNO-test, Worth’s four dot test.
- Radiologi: DT/MR kan övervägas om misstanke av strukturell orsak.
Diff: Ackommodativ esotropi (skelning som beror på hyperopi – barnet skelar pga konvergens vid
ackommodation), infantil esotropi (vanlig småbarnsskelning), exotropi (manifest utåtskelning),
kongenital ptos (kan orsaka amblyopi).

Behandling: Handlar om att träna upp det ”sjuka” ögat.
- Glaskorrektion/glasögon: Om anisometropi.
- Ocklusionsbehandling/Penalisation: OBS! Ocklusion kan inducera amblyopi i friskt öga!
Penalisation med Atropin ögondroppar i det friska ögat (tvingas använda sjuka ögat).
- Ta bort optiskt hinder/kirurgi: Katarakt etc.
Behandlingen beroende av: Ålder vid upptäckt och compliance. Upptäcks amblyopin för sent då
plasticitetsperioden är över gör inte behandlingen någon nytta.
Behandlingen är kostnadseffektivt! – bra resultat, få biverkningar och låg kostnad.
Uppföljning: Uppföljning efter en månad och utvärdering.

8 Refraktionsutveckling
Corneas brytkraft: Prematur 54 D, fullgånget 51 D, 1 års ålder 45 D (2/3).
Linsens brytkraft: Prematur 45 D, fullgånget 35 D, vuxen 18 D (1/3)
Axellängd: Prematur 15 mm, fullgånget 16-17 mm, vuxen 23-24 mm.
Ofta hyperopi och astigmatism vid födseln.
Emmetropisering: Feedbacksystem som påverkas av hur synen används. Gör att vi kan få fokus på
objekt som är långt ifrån.
8.1 Glasögon till barn
Ögonläkare ordinerar glasögon till barn under 8 års ålder. Ögondroppar för
ackommodationsförlamning.
Utredning: Skiaskopi (retinoskopi) – mäter ögats brytkraft. Autorefraktor – skickar in en ljusstråle
som studsar tillbaka och mäter exakta brytningen.
8.2 Emmetropisering – när det inte fungerar
En defekt emmetropisering ses vid bland annat:
- Prematura barn med ROP (retinopathy of prematurity) – ofta myopi (närsynta)
- Retinala sjukdomar hos barn – ofta myopi.
- Barn med Downs syndrom – ofta hyperopi (långsynta)
Mekanismen är oklar.

9 Skelning - Strabism
Synaxlarna har inte samma riktning vilket ger dubbelseende. Är en defekt fusionsmekanism. En
rättställd ögonställning benäms ortofori.
Tropi ger upphov till diplopi hos vuxna och oftast supression hos barn. Olika grader av skelning:
- Heterfori: Latent skelning. Dold och kompenseras av muskelkraft.
- Dekompenserad fori: Dold fori men muskeln orkar inte kompensera konstant.
- Heterotropi: Manifest (konstant) skelning.
- Intermittent tropi: Där skelningen pendlar mellan att vara konstant och dekompenserad.
Olika riktningar på skelning:
- Utåtskelning: Extropi/exofori
- Inåtskelning: Esotropi/esofori
- Nedåt/uppåt: Hypo-/hypertropi eller hypo/hyperfori.
9.1 Symtom - skelning
Vid dekomenserad fori/heterofori: Ögontrötthet, dubbelseende, huvudvärk.
Barn med Infantil Esotropi: amblyopi, assymetri i följerörelser, latent nystagmus, centralt
suppresionsskotom, tvångshuvudhållning, dissocierad vertikal deviation,

9.2 Små barn och skelning
<3 mån: Vanligen okoordinerade ögonrörelse – ibland skelning
>6 månader: Stabil rättställning
Remittera vid: Skelning hos barn >6 mån. Konstant skelning <6 mån. Vuxen med skelning (diplopi).
OBS! Tvångshuvudhållning kan vara tecken på skelning.
Den vanligaste förekommande småbarnsskelningen är esotropi, sk Infantil esotropi (IE). Den
vanligaste konsekvensen till detta är amblyopi.
Cover test – Diagnosticera tropi
9.3 Orsak – skelning
Uncover test – Diagnosticera fori
De flesta skelningar uppkommer i barndomen pga:
- Refraktionsfel: Hyperopi som ackommoderar.
- Hereditärt
- Infantil nystagmus: Konvergens dämpar vanligen nystagmusintensitet.
9.4 Utredning skelning
Anamnes: Hereditet, perinatala problem, tillväxtrubbning, prematuritet etc.
Cover test: Detekterar manifest skelning (tropi) – sker då en
inställningsrörelse när man täcker.
Uncover test: Diagnosticera latent skelning (fori) - Ocklusionen bryter
fusionen, när ocklusionen bryts sker en återinställningsrörelse.
Cover/uncover kan också visa skelningens storlek.
Mäta skelningens storlek: Mäts i alla 9 blickriktningar.
Biokularitetstest: Langs 3D test, TNO-test etc.
Visusundersökning: Görs monookulärt.
Refraktion i cykloplegi: För att slappna av i ackommodationen.
Ögonbottenundersökning: Utesluta retinal sjukdom eller optikusskada.
9.5 Behandling av skelning
- Amblyopibehandling hos barn är viktigas! – Glas och ocklusion
- Kirurgi – förkorta eller förlänga en eller flera muskler: Gör främst i
senare skede.
- Prisma – främst för foribehandling – Bas-in prisma för närarbete.
Fresnel prism=flera små prismor. Konventionell prisma=en stor prisma.

10 ROP – retinopathy of prematurity

Extrem prematur: <27 vecka eller 1500 gram
Näthinneförändringar som drabbar näthinnans omogna
blodkärl hos för tidigt födda barn (speciellt hos de extremt
prematura). Konsekvenserna kan bli näthinneavlossning och blindhet. Var främst ett problem under
50-talet då man började behandla prematur födda i kuvöser. Då
var det hög syrekoncentrationen i kuvöserna vilket orsakade
ROP. Har justerats för och prevalens har gått ned. Istället har CVI
blivit vanligare.
Riskfaktorer:
- Låg gestationsålder (GÅ) – ju tidigare desto större risk – född
<27 v GÅ utvecklar ROP i 73%, svår ROP 35%.
- Låg födelsevikt/dålig viktutveckling.
- Respiratoriska problem neonatalt
- Hög syretillförsel (i kuvös)
- Allmän sjuklighet
Ca 1000 barn/år föds i Sverige prematurt (< 32 v GÅ). I vecka 14
börjar kärlträdet utvecklas och är färdigt vecka 40.

Patofysiologi: Prematur födsel leder till att normala kärl återbildas och patologiska, sköra kärl
utvecklas. Detta pga det uppstår syrebrist i perifera näthinnan som stimulerar VEGF-produktion som i
sin tur stimulerar tillväxt av patologiska och lättblödande kärl.
Screening: Sker i 10 veckors tid för de som fötts före vecka 30 för att upptäcka patologiska kärl.
Regelbundna ögonundersökning varje/varannan vecka tills de uppnått v 40, ev längre. Sker med
indirekt oftalmoskopi med vidgning eller ögonbottenfoto.
Behandling: Lindrigare fall läker spontant. Däremot behöver de svårare fallen (ca 5 %) behandling,
dessa kan även visa upp plus-disease vilket innebär dilation och ökad slingrighet av kärlen i ögats
bakre pol. Aggressiv posterior ROP (mest omogna barnen) kan snabbt à blindhet utan behandling.
- Laser: Förhindrar näthinneavlossning men är destruktiv genom ärrbildning.
- Kryobehandling: Samma mekanism som laser (begränsad omfattning).
- Anti-VEGF behandling: Kan dock påverka resten av kroppen.
Långtidseffekter av ROP: Svår ROP förekommer ofta tillsammans med CVI. 65 % av extremt
prematura födda barn har någon form av kognitiv dysfunktion också.
Generell ökad risk för brytningsfel, skelning, synperceptionsfel och näthinneförändringar eller
hjärnskador pga prematuritet.

11 CVI – cerebral visual impairment = hjärnsynskada = Central synnedsättning
Synnedsättning som beror på hjärnskada. Vit substansdefekt (leukomaci) i de banorna som går
mellan dorsala och ventrala streamen. Symtom skiljer sig alltså ifrån andra ögonskador/sjukdomar.
Orsak: Uppstår ofta vid födsel. Framförallt prematura.
Symtom: Svårt med styrning av ögonrörelser, svårt att identifiera ansikten etc. MYCKET crowding
problem (kan knappt läsa text), subnormal synskärpa och inskränkt synfält. Normalt färgseende,
perceptuella synproblem – svårigheter att förstå vad man ser. Även problem med skelning, sänkt
visus och nystagmus kan förekomma.
Perceptuella-kognitiva problem:
- Simultan perception – Kommer inte ihåg vad saker finns efter städning.
- Djupbedömning – Snubblar ofta i skogen och trappor
- Orientering – Hitta i hemmet och i sitt rum
- Prosopagnosi – Känner inte igen föräldrarna förrän de prata
- Rörelsebedömning – Ser inte om en bil rör sig eller inte.
Behandling: Kompenserade strategier; känna igen mha färg, att lyssna, att känna, att komma ihåg.

Ögats främre segment
Konjunktiva + Kornea + Lins

1. Injektionstyper
Vissa tillstånd ökar på kärlteckningen,
olika benämningar beroende på var
kärlfyllnad är rikast.
Konjunktival injektion: Främst ofarliga
tillstånd. Injektion främst perifer och i
nedre fornix. Blekare närmare limbus
Ciliär injektion: Allvarligare åkomma,
särskilt vid unilateral. Kraftig injektion runt
limbus
Blandinjektion: Homogen injektion,
allvarligare tillstånd än konjunktival
injektion. Kan ses vid irit.
Stasinjektion: Dilaterade djupa vener som strålar rediärt under konjunktivan. Akut
trångvinkelglaukom med högt tryck i ögat. Stenhårt vid palpation.

1.1 Episklerit
Endast en sektion är rodnad, sk sektoriell injektion.
Klinik: Måttligt palpationsömt område. Fenylefrin droppar tar bort
injektionen – rör det sig om en sklerit är rodnaden kvar. Ingen
påfallande rodnad på djupet. Autoimmun reaktion.
Orsak: Främst idiopatiskt. Sällsynt fall infektion (virus, bakterier). Upp till 30 % kan ha en
bakomliggande systematisk sjukdom (särskilt vid recidiverande fall).
Behandling: Går över av sig själv. Kortisonbehandling förkortar förloppet – Isopto-Maxidex.
1.2 Sklerit
Räcker inte bara med kortisondroppar, kan ges i tablettform.
Klinik: Intensiv smärta. Djupare infektion av skleran. Kan ge blåröd ton.
Rejält palpöm. I svåra fall risk för bulbperforation.
Orsak: Associerade till reumatiska eller systemiska sjukdomar i större
utsträckning såsom RA, Wegners granulomatos.
Behandling: Ska alltid remitteras till ögon. Generell antiinflammatorisk
behandling och steroidinsättning.
1.3 Stasinjektion
Akut glaukom pga avflödeshinder av kammarvätskan. – viktigt att snabbt
sänka trycket för att förhindra nedsatt synfunktion. Finns fall som
presenteras som huvudvärk. Kliniskt fynd är STENHÅRT öga.
Droppbehandling med trycknedsättande medicinering för att undvika
nedsatt syn. AKUT GLAUKOM återkommer senare.
1.4 Hyposfagma
Diagnos: Hyposvagma, även kallat subkonjunktival blödning. Blödning mellan sklera och konjunktiva.
Symtom: Plötslig debut av blodsprängt öga utan känt trauma. Ingen smärta. Ibland skavkänsla.
Anamnes: Trauma (risk att för bulbpenetration). Mediciner (antikoagulantia). Blödningsbenägenhet.
Hypertoni. Hosta/valsalva kan ge bilateralt. Misshandel med strypning. Ofta ingen synnedsättning om
inte hyposvagman trycker på bulben. Konjunktivitbesvär – pga volymökning.
Status: Blod inom avgränsbar sektor av konjunktivan. Sök tecken till trauma/penetration.
Undersökningar: Anamnes, yttre inspektion, ev tryckmätning, BTmätning.
Behandlingen: Ingen. Information om att blödningen blir värre pga
hematomet sjunker, reab efter 1 v. tårsub om konjunktivit-besvär.
Oculentum simplex som smörjande kan användas.

2. Infektionsutlöst konjunktivit
Vanligt tillstånd, ofta i samband med förkylning, ffa hos barn. Orsakas av bakterier eller virus, men
även av övriga mikroorganismer såsom klamydia.
Typ av ögonsekret och konjunktivit
Gulvitt sekret = bakteriellt
2.1 Viruskonjunktivit
Vattning sekret = virus
Symtom/klink: Börjar på ena ögat, sprider sig sedan till andra –
Tråddraget sekret = allergiskt
alltså dubbelsidiga besvär oftast. Vattning, lätt sekretion, sveda,
klåda. Konjunktival injektion. Mindre purulent sekretion. Ofta syns
folliklar – bleka runda upphöjningar i konjunktivan, mest framträdande i nedre fornix.
Orsak: Är förkylningsvirus man fått i ögat. Efteråt eller i samband med en förkylning.

Behandling: Är självläkande. Noga med hygien och håll ögat rent, ev smörja. Avstå linser. Drabbas
man av adenovirus kan det bli besvärligt. Kan bli en keratit också, isåfall remiss till ögon.
Specialfall: Adenovirus, enterovirus, Molluscum contagiosum och herpes.
2.1.1 Adenovirus konjunktivit
Ger upphov till den såkallade epidemiska keratokonjunktiviten. Är mycket smittsamt. Kan
förekomma i alla åldrar. 2-14 d inkubationstid och man är smittsam upp till 2 veckor.
Symtom: Utöver vanlig viruskonjunktivit symtom även preaurikulära adeniter och små ytliga infiltrat
och färgbarheter på kornea som kan kvarstå i månader och ge fotofobi, lätt synnedsättning och
främmande kroppskänsla. Uppvisar ibland membranbildning (gulvita förändringar nedre fornix som
ser ut som sammanhängande mucus/pus).
Behandling: Finns ingen speciell.
2.2 Klamydiakonjunktivit
Envis ensidig konjunktivit pga chlamydia tracheomatis. Underlivssekret som man gnuggat i ett öga.
Symtom: Ofta ensidig konjunktivitretning, svullnad och rodnad. Körsbärsröd injektion vid evertering
av de nedre ögonlocken. Skav och klåda är vanligaste symtom. Vanligast med unilaterala besvär,
bilaterala förekommer också. Syn är oftast normal.
Anamnes: Typiskt att man fått antibiotika och återkommer med oförändrat tillstånd. Ofta även STDsymtom i form av UVI. Artritbesvär som fås främst senare stadium.
Epidemiologi: Personer med liknande symtom i
närheten? Inkubationstid 1 v.
Status: Folliklar i konjunktivan, periaurikulära
adeniter, ofta ensidigt, ögonlockssvullnad,
mucopurulent sekret, konjunktival/blandinjektion
som ofta är körsbärsröd. Grå/vit infiltrat övre och
mittersta delen av cornea. Ej membranbildning
såsom vid adenoinfektion. Kan ha mikropannus
(inväxt av konjunktivan på cornea).
Undersökningar: Visus, preaurikulära körtlar, yttre
inspektion (folliklar). Provtagning och behandling
via SESAM/gyn/venhälsan.
Utredning: Klamydiaprovtagning. Färga inte innan provning – annars tillbaka nästa dag.
Behandling: Tetracyklin po 500 mg x 2 i 10 d eller Doxycyklin 100 mg x 2 po i 10 d, alternativt
Erytromycin po 500 mg x 2 i 10 d. Behandling sker via hud/venklinik.
2.3 Neonatal konjunktivit
Agens: Herpes, klamydia och gonokocker. Horisontell smittoväg. Brukar komma några dagar efter
födsel. Viktigt att behandla, sker av barnläkare.
Utredning: Gonokock- och klamydiaodling ska tas rutinmässigt.
2.4 Gonokockinfektion
Ovanlig! Ca 10 % får även keratit. Är en orsak till neonatal konjunktivit.
Klinik: Ofta kraftig skummande sekret och kraftig svullnad av
ögonlocket. Obehandlat kan smälta hornhinna inom ett par dagar.
Utredning: Gonokockodling.
Behandling BensylPc iv direkt.

2.5 Bakteriell konjunktivit
Etiologi: Stafylokocker, HI, pneumokocker eller Moraxella.
Bakteriell ÖLI predisponerar.
Status/undersökningar: Visus ua, svullna ögonlock, bilaterala
besvär oftast, purulent sekret, konjunktival infektion, chemos
(glasartad svullnad av konjunktiven kan förekomma).
Preaurikulära adeniter ibland. Ingen färgbarhet på cornea.
Ingen ljusväg ska ses med biomikroskopi. Inspektion med
fluorescininfärgning. Cilier med intorkat sekret oftast, ibland
kan infektion av cilierna (blefarit) vara det primära och
konjunktivit sekundärt, därför viktigt att kolla ögonlocken!
Lindrig skavkänsla. Endast odling om terapisvikt.
Anamnes: Anhöriga/personer i närheten med samma besvär? Inkubationstid ca 2-3 d. Ofta bilateralt.
Unilateralt bör man även undersöka främmande kropp eller keratit, då även ljuskänslighet.
Diff: Främmande kropp, tårvägsstenos (ensidig recidiverande konjunktivit hos barn), irit eller keratit
vid unilaterala besvär. Viral konjunktivit ger tunnflytande sekret och synnedsättning.
Klamydiakonjunktivit ger kraftig rodnad och mindre sekret. Episklerit och trångvinkelglaukom.
Behandling: Initialt ingen behandling – tvätta med ljummet vatten och bomull. Vid behandling:
- Fucithalmic (fusidinsyra) x 2 i 6-10 dagar eller fram till 2 dagar efter symtomfrihet.
- Kloramfenikol: Liten mängd salva eller 2 droppar var 3:e timma. Fram till 2 d efter symtomfrihet.
Senare stadie eller terapiresistens, i ögondroppsform på dagen och salva på natten.
- Tobramycin: Bredspektrum. Kombination – isopto-biotic (polymyxin+Neomycin) Alcon
ögondroppar 5ml, 2 droppar 3 ggr/d.
Uppföljning: Inget återbesök. Åter om fortsatta/förvärrade besvär.

3. Allergisk konjunktivit
Allergisk ögonreaktion ger 3 kardinalsymtom: Klåda + chemos (konjunktival svullnad) + rodnad.
3.1 Allergisk konjunktivit
Säsongsbunden eller perenn (ej säsongsbunden). Ofta samsjuklighet med astma och rhinit.
Agens: Vanligtvis luftburet allergen (pollen, gräs, katt).
Symtom: Bilateral infektion som ger en chemos, vattnig sekret, klåda och rhinit. Kan vara
asymmetriska men oftast bilateralt. Papillhypertrofi (kullerstensutseende) kan ses.
Behandling;
- Mastcellsstabiliserande preparat tidigt (Lecrolyn/Lomudal, även till
barn). God effekt oftast.
- Antihistaminer (Opatanol, ej till <3 år).
- Nässpray Rhinocort Aqua (ej <6 år).
- Perorala antihistaminer: Aerius från 1 år eller Ceftirizin från 6 år.
Desloratadin.
3.2 Vernal keratokonjunktivit
Ett ovanligt tillstånd som inte riktigt är en allergi.
Orsak: Cellmedierat och inte endast IgE-medierat. Drabbar främst
pojkar, 90% förpuberteten främst ifrån medelhavsregionen.
Symtom: Jättepapiller (Ger pseudoptos) risk för sår/synnedsättning. Ofta
uttalad klåda. Fotofobi vanligt. Klåda och rinnande ögon.
Status: Lätt nedsatt visus. Vid evertering kraftig förstorade papiller.
Epifora. Inget pus. Kornea ett par ytliga grumlingar och tar färg diffust.
Ingen ljusväg. Evertera och uteslut främmande kropp.

Behandling: Isopto-Maxidex. När symtomen börjar klinga av underhållsbehandling med
allergidroppar ex Lomudaldroppar (mastcellsstabiliserande) eller Livostin (antihistaminer).
Uppföljning: Ofta initialt, någon gång/vecka för att se att kornealerosioner läser. I lugnare skede
glesare åb eller be patienten höra av sig vid besvär. Avklingade besvär efter några år.
Prognos: God för de flesta. Vissa får nedsatt syn pga kornealärr. Växer bort efter puberteten.
3.3 Kontaktallergi
Orsak: Oftast smink eller ögondroppar med konserveringsmedel.
Symtom: Svullnad och rodnad. Akut (typ I-reaktion) eller efter några dygn (typ IV-dygn) och då mest
ögonlockssvullnad.
Behandling: Identifiera och avlägsna allergenet. Oklar orsak à Hud för
lapptest. Trico---(?) kortisonsalva.

4. Andra konjunktivala besvär
Pterygium: Hornhinnan väx över hornhinnan. Beror på UV-strålning som är
viktigaste riskfaktorn. När det växer in över papillen eller ger synpåverkan
opererar man bort det – hög recidivrisk. Litet pterygium kräver ingen
åtgärd.
Pinguecula: En fettinlagring och bindvävhinnan. Kontaktlinsbärare kan
krocka med detta och då kräva operation. Helst ingen åtgärd då risken
för aggreverade recidiv är stor. Är en åldersförändring men kan även
uppkomma hos yngre. Oculentum simplex droppar om obehag.

5. Kornea
5.1 Torra ögon
Tårfilm utgörs av:
- Ytterst fettskikt: Stabiliserar tårfilmen, hindrar avdunstning.
- Vattenskikt: Sköljande, fuktande, antibakteriellt, nutrition.
- Slemskikt: Tårfilmens vidhäftning.
Orsaker – torra ögon: Ålder, exposition, systemsjukdomar, mediciner
Behandling: Tårsubstitut och punktumpluggar.
5.2 Kornelaerosion
Vanligt förekommande. Epitelcellerna på korneas yta har fått en liten rift.
Symtom: Mycket smärtsamt. Främmande kropp känsla. Epifora och fotofobi.
Anamnes: Lätt trauma; pappersark, fingernaglar, grenar etc. Uppkommer ev spontant på morgonen.
Status: Fluorescininfärgning och blått ljus för att se skadan, viktigt med evertering för att utesluta
främmande kropp.
Behandling: Läker på ca 1 dygn. Däremot är detta område fortsatt skört. I akut skedet Oculentum
Simplex i minst 5 dagar och nattetid ytterligare 6 veckor till liten och perifer skada. Salva
Chloromycetin x 3 eller Fucithalmic x 2 i 3 dagar + förband 1
dygn om det kommer personer med smutsiga fingrar som har
kliat eller tecken på infektion eller större skada. Analgetika vb.
Ev mydriatika för att minska smärta.
Diff: Främmande kropp. Keratit.
Prognos: Tunna skador brukar inte recidivera, stora brukar det
däremot. Isåfall då på morgonen då patienten slår upp ögonen.
Vid recidiv långtidsbehandling med Oculentum Simplex.
Återbesök om ingen förbättring.

5.3 Främmande kropp i kornea – corpus alienum cornea
Etiologi: Främmande kropp i cornea. Oftare män. Kan skada stromat! –
Skada på stromat läker dåligt.
Status: Plötslig intensiv smärta i samband med borrning/slipning, ökad
intensitet, fotofobi och epifora.
Undersökningar: Visus (lokalanestetika innan då blefarospasm kan
förekomma. Mest för försäkringssyfte), evertera och inspektera. Pericorneal injektion nära kroppen.
Ljusväg som tecken på inre retning, uteslut perforation. Seidelstest för att se om skadan penetrerat.
Diff: Kornealerosion, främmande kropp i konjunktivalvätskan och keratit.
Behandling: Ingen behandling initialt. Kan handläggas på vc, ta bort med bomullspinne. Råd om risk
för infektion. Ögonläkare tar bort kvarvarande rostring med borr, tillägg Fucithalmic.
Chloromycetinasalva x 5 tills ögat känns bra och ytterligare en dag.
Prognos: God. Om den främmande kroppen sitter centralt kan ärret medföra viss synnedsättning.
5.4 Kemiska skador
Etiologi: Frätande ämnen i ögat.
Basiskt är värre än surt – ger djupare skador medan syror ger ytliga
skador. Baser ger förtvålning av lipider och binder kollagen som
förstör den normala barriären à pH-förändringar i främre
kammaren och irisskador. Syra precipiterar och aggregerar vilket
ger upphov till en barriär.
Status: Smärta, injektion och rodnad. Opak eller disig lins (ingen
genomträngande strålning av linsen) – DÅLIGT tecken. Blekhet vid
limbus är värst då stamcellerna ligger här (limbal blekhet). Konjunktival chemos är vanligt vid
etsskador – ser ut som gelé i ögat. Kan delas in i fyra grader.
- Grad 1: Klar cornea – endast epitelskada – läker bra. Ingen limbal ischemi
- Grad 2: Cornea disig men iris ses igenom. – mild skada. Kloramfenikolsalva ev steroider.
- Grad 3: Cornea grumlig och man kan ej se igenom iris. Limbal ischemi <50%
- Grad 4: Cornea helt opak.
Undersökningar: SKÖLJ!!! – minst 15 min. Visus, evertera och färga med fluorescin. Biomikroskopi.
Undersök stromal opacitet och leta ljusväg.
Diff: Främmande kropp etc.
Behandling: Skölj rikligt – rensa rent i konjunktivalfornix. Salva i öga, ev kloramfenikol mot infektion.
Ring och diskutera med ögonläkare. Basisk skada kräver frekventare ögonbesök då skadan kan
förvärras efter några dagar – risk för nedsmältning av Cornea.
Steroider för att minska retning, ej efter 2 v då detta förhindra kollagensyntesen och uppbyggnaden.
Uppföljning: Observera epitelläkning. Risk för corneal smältning av basiskt ämne. Observera trycket.
Sequelerisk: Cornealsmältning/epitelavlossning. Siccasyndrom (torra ögon). Symblefaron
(sammanväxning av ögonlock och ögonglob). Kärlinväxt. Sekundärt glaukom. Katarakt.

12 Infektioner i hornhinnan – keratiter
Synhotande! Kan bero på olika agens. Viktigt att ta prover: Virus, bakterier, svamp och protozoer.
Virus behöver inte skadade ögon eller att patienten är linsbärare för att drabba.
12.1
Herpes simplex keratit – Dendritika keratit
Symtom: Visusnedsättning. Unilateralt. Skav/värk och fotofobi. Epifora vid corneal skada.
Mukös/vattnigt sekret eller purulent sekret vid sekundär bakteriell infektion. Recidiverar vanligen.
Dermatit i ansiktet och ögonlock.
Orsak: Ofta recidiv. HSV-I och oftast kontaktlinser, UV-ljus, stress eller mens som triggermekanism.
Undersökning: Visus. Blandinjektion. Unilateralt. Nedsatt cornealsensorik. Ev ljusväg för att utesluta
inre retning (SNABB remiss isåfall), Inspektion med infärgning som visar dendritika-infiltrat som är en

typisk ytlig lesion med förgreningar. Tryckmätning om infektionen
går djupare. Vid tveksamhet kan man ta en virusodling.
Diff: HZO (mer hud), bakteriell keratit (mer pus sekret), irit, HSV-II.
Behandling:
- Zovirax-salva (Aciklovir) x 4-6 i ögat i 10-12 dagar max då det
är epitelretande – man kan sänka dosen om fortsatta besvär
och tillägg av smörjande, kontaktlinser först efter 2 v avslutat behandling.
- Abrasio (skrapning för att minska virusmängd och odling): Väldigt sällan man skrapar dock.
- Om uveitretning: Systematisk behandling T. Zovirax 200 mg x 5, valciklovir och acyklovir.
- Isopto-maxidex – koritsondroppar tillägg vid uveit – lokalbehandling vid endast keratit, ev
mydriaticum ges för fotofobi. Inga lokala steroider vid endast herpeskeratit!
Konsekvenser: Nedsättning av cornealsensibilitet vid recidiverande fall som kan ge risk för nedsatt
blinkreflex och torra ögon, erosioner och ärrbildning. Oklar prognos. Vissa recidiverar. Fler recidiv à
mer ärrbildning à synnedsättning. Är globalt sett vanligaste orsaken till blindhet.
12.2
Herpes zoster oftalmicus (VZV) – Herpes ophtalmicus
Symtom: Ibland prodromala symtom med enbart smärta och värk/stickningar runt
ögat. Ibland rött öga med nedsatt syn, fotofobi, epifora.
Status: Vesikulär utslag som följer oftalmicus utbredning. Drabbar endast en sida och
respekterar medellinjen. Hudutslag som uppträder på näsan finns fara för
ögonengagemang med korneal lesion och/eller irit. Pericorneal injektion.
Korneaskada kan ses vid infärgning. Kan gå med samtidig främre uveit och därmed
högt ögontryck. Gör tryckmätning.
Behandling: Peroral fullldos T. Valtrex/T. Acyklovir eller Zoviraxsalva och
Kloramfenikol (ögondroppar) profylaktiskt mot sekundär bakteriell infektion. Bättre
effekt om behandling inom 72 h. Mydriatika vid inre retning,
Uppföljning: Var 4de dag sålänge corneaengagemang pga risk för sekundärt glaukom.
12.3
Bakteriell keratit
Orsak: Kräver ofta ett ingångssår där bakterierna fäster. Frisk hornhinnan står emot bakterier
(förutom gonokocker). Ofta linsbärare med dåligt linsskötsel. Pseudomonas och stafylokocker möjligt
agens. Viktigt med snabb behandling då hornhinnan kan förstöras på några dagar.
Symtom: Vill hålla ögonlocket stängt. Unilateralt besvär.
Anamnes: Sänkt visus? Svårlindrad värk? Skavkänsla? Främmande kropp
känsla? Epifora – tårflöde? Fotofobi?
Riskfaktorer: Traumatisk corneal skada, kontaktlinsbärare,
keratokonjunktivitis sicca, corneal anestesi, bullös keratopati, topikal
steroidbehandling, keratoplastik, immunosuppression, DM, alkohol,
hudsjukdomar, atopi etc.
Status: Försämrat visus om centralt beläget infiltrat, ensidigt,
ciliär/blandinjektion, smärta, epifora, pus, infiltrat.
Undersökning: Visus, inspektion, injektionsundersökning,
flureoscensinfärgning – identifiera ev infiltrat.
Diff: Irit, främmande kropp, episklerit, marginalkeratit.
Behandling: Kloramfenikol eller Oftaquix varje timma, Zinacef och Atropin ges vid inneliggande vård.
12.4
Svampkeratit
Ofta sjuka och sköra ögon. Väldigt ovanligt.
Riskfaktorer: Linsbärare. Efter behandling med lokala steroider.
Utredning: PCR.
Behandling: Vorikonazol droppar 1% varje timma eller Amfotericin B. Ev abrasio.

12.5
Inflammatoriska keratiter/autoimmuna keratiter
Symtom/klinik: Marginalkeratit.
Orsak: Reumatiska sjukdomar eller kronisk inflammation.
Behandling: Isopto-Maxidex.

13. Ljusets brytning
- Tårvätskan och kornea: Bryter 2/3 av allt ljus (drygt 40 D)
- Kammarvätska
- Linsen: Bryter endast 20 D, resterande tredjedelen.
- Glaskroppen
- Retina/fovea.
Symtom på skada av brytningen à Synnedsättning.
13.1
Keratokonus – spetsig kornea
Orsak: Drabbar främst unga killar, Downs syndrom och de som gnuggar ögat à mekaniskt orsakad.
Ehlers-Danlos syndrom och osteogenesis imperfect kan även orsaka tillståndet.
Klinik: Har en ökande astigmatism. Vissa hornhinnor spricker och vissa har ett stabilt förlopp.
Behandling - Cross-linking; En behandling som stannar upp förloppet. Man skrapar bort endotelet,
droppar läkemedel och strålar. Hornhinnan stabiliseras i det läget patienten befinner sig i just då.
Hornhinnetransplantation kan krävas i vissa fall.

14. Sjukdomar i linsen
Ger katarakt symtom; Synnedsättning, försämrat kontrast- och färgseende, bländning, monokulär
diplopi och myopisering (Kan uppleva att man inte längre behöver läsglasögonen). Till en början kan
man lätt justera för dessa symtom, särskilt i en långsamt progredierande gråstarrsjukdom.
14.1
Katarakt – grå starr
Etiologi: Oklar orsak, men kommer för det mesta med åldern. Linsen tillväxer hela livet och de äldre
delarna av linsen oxiderar à Grumling av linsen à Sänkt visus.
Andra orsaker: Trauma (penetrerande skada, kontusion, strålning och kemiska skador), läkemedel
(steroider) och diabetes. Kan även uppkomma sekundärt till andra ögonsjukdomar såsom uveit/irit,
retinitis pigmentosa (ärftliga retinala sjukdomar), grav myopi och glaukom.
Status: Ofta bilateral synnedsättning, bländningsbesvär. Succesivt ökande myopi.
Olika typer av grå starr:
- Gul lins: Centrala delen drabbade
- Starr-ekrar/kortikala katarakten
- Bakre subkapsulär katarakt: Snabb progredierande och
bländningsbesvär. Grumling bakom linsen.
- Kongenital katarakt: Hög risk för amblyopi.
Undersökning: Visus, inklusive stenopeiskt hål. Inspektera om
linsen är grumlad. Undersök i genomfallande ljus! Täta katarakter
gör man ULJ på.
Diff: Makuladegeneration (stenopeiska hålet), makulaödem.
Behandling: Ev operation för att byta lins.
Uppföljning: Hos ögonläkare ett par veckor efter operation.
Prognos: God. Allvarlig komplikation är endoftalmit som är en inflammation i linsen eller
glaskroppen. Mycket liten risk dock.
Pseudofaki: En plast-lins i ögat. Detta kan ge efter-starr. Vissa linsepitelceller kvar som bildar en
beläggning på plastlinsen. Sekundär katarakt = efterstarr. Vanligare tillstånd än endoftalmit.
Misslyckas operation av någon anledning blir patienten utan lins, detta kallas för afaki.

Optiska fel – Ammetropier
Ögonbulben är 24 mm lång. Ögats optik mäter ca 60 D (dioptrier). Målet är att bilden ska fokuseras
på näthinnan. Normala ögon och normal syn utan synfel kallas emmetropi.

1. Myopi – Närsynhet
Orsak: Ögats optik är för stark. Kan även bero på att ögat är för långt.
Konsekvens: Bilden fokuserar framför näthinnan. Avlägsna objekt upplevs som suddiga och
närbelägna objekt upplevs som skarpa.
Ackommodation
Korrektion: Kompensations med minusglas. Man tar bort dioptrier.
Ögats förmåga att öka den optiska

2. Hyperopi – Översynhet

Orsak: Ögats optik är för svagt.
Konsekvens: Bilden fokuseras mot en punkt bakom ögat. Det blir
suddigt på både avstånd och nära. Ibland endast huvudvärk.
Korrektion: Kompensation med plusglas.

brytkraften.
Hur: Kontraktion av m. ciliaris
tillåter linsen att anta en mer
konvex form. Yngre ackommoderar
mer än äldre.

3. Presbyopi – åldersynhet
Etiologi: Linsens förmåga att ackommodera sjunker med stigande ålder à Linsen kan ej bli lika tjock
som förut à Fokus hamnar bakom retina à Suddig bild. Vissa har även en exofori (latent
utåtskelning). Ofta en patient som är hyperop men som inte längre orkar/kan ackommodera.
Status: Ser suddigt på nära håll, måste hålla tidningen långt ifrån. Smygande debut, börjar vid 40-60
åå. Normalt ögonstatus ofta. Astenopi (ögontrötthet) är ett vanligt symtom.
Undersökningar: Visus – normalt men nedsatt på nära håll. Undersök helt med + och – glas.
Diff: Katarakt, AMD. Spänningshuvudvärk.
Behandling: Patienten kan själv prova ut enkla läsglasögon i affären men kan ofta börja med cirka +1
D och sedan öka styrkan med åren.
Uppföljning/prognos: God prognos och ingen uppföljning krävs.

4. Astigmatism - brytningsfel
Orsak: Oftast pga icke-sfärisk kornea.
Konsekvens: Bilden fokuserar på två bildplan i ögat. Leder till optisk ”skuggbild” som kan misstas för
diplopi. Dubbelbilden försvinner inte vid förtäckning av ena ögat.
Behandling: Cylinderglas.

5. Astenopeiska besvär
Vad: Ansträngda ögon, frontal huvudvärk som oftast uppstår vid långvarigt närarbete.
Orsak: Okorrigerad (större) hyperopi. Astigmatism som ger dimsyn. Ackommodationssvaghet.
Konvergenssvaghet. Stora latenta skelningar (fori).
Behandling: Glasögon. Prisma.

6. Refraktiv kirurgi
Laserbehandling av hornhinnan för att ändra på kurvaturen: Lasik eller lasek.
Operera in lins i ögat: ICL (intraokulär kontaktlins) eller RLE-metoden (refraktiv lins)

7. Syn och körkort
Lägre behörighet (Upp till B-körkort) kan läkare, optiker, ögonsjuksköterska mfl godkänna. Vid högre
behörigheter (Tung lastbil och högre) krävs dock läkarintyg.
7.1 Krav på synskärpan
Hur: Visusundersökning på 4 eller 5 meter. Alla optotyper ska kunna läsas felfritt.
Olika krav på synskärpan för olika grupper:
- Grupp I: Binokulär synskärpa ≥0,5 med bästa korrektion. Om synskärpan plötsligt understiger 0,3
på ett öga krävs en anpassningsperiod om 6 månader (svårt med djup och avståndsbedömning).
- Grupp II-III: Monokulär synskärpa ≥0,8 med bästa korrektion på bästa öga och ≥0,1 på sämsta
ögat med bästa korrektion.
7.2 Krav på synfält
Olika krav på synfältet för olika grupper:
- Grupp I: Binokulärt seende minst 120 grader, minst 50 grader åt varje håll. Vertikalt minst 20
grader upp och ned. Små synfältsbortfall perifer (>20 grader) accepteras.
- Grupp II-III: Binokulärt seende minst 160 grader, minst 70 åt varje håll. Vertikalt 30 grader upp
och ned. Små synfältsbortfall perifer (>30 grader) accepteras.
Synfält enligt Donder: Om ingen misstanke om synfältsdefekter.
Automatiserad perimeter/Humphreys perimeter: Vid misstanke om synfältsdefekter. Mäter
känsligheten i synfältet. Problem dock att många anger svar trots avsaknad stimuli vilket ger falskt
positivt resultat.
Binokulär Esterman synfält: Mäter tröskelvärdet i det binokulära synfältet.

Ögonplastik – okuloplastik
Allt som hindrar ögat att se kan vara indikation. Ögonkirurger är ögonläkare i grunden. Vad opereras?
Ögonlock: Främst detta. Felställningar, inflammationer och tumörer.
Tårvägar: Tårfilmen är central.
Orbita: inflammation, tumörer, kärlmissbildningar etc. Ovanligt.
Trauma: Ex blow-out fraktur.

1. Ögonlock
Främre lamell: Orbicularis. Innerveras av CN 7.
Bakre lamell: Oculomotoriusnerven som
innerverar levatormuskeln. Lyfter ögonlocket.
Medial och lateral tentalligamentet och
plattan under är de tre ställen där främre
lamellen sitter fast. Ögonlocket kan ramla inåt
eller utåt om något av dessa inte fungerar.
1.1 Ptos - Hängande ögonlock.
Orsak: Levatormuskelns funktion är nedsatt pga ex
levatoraponeurosdefekt eller fel på bakre lamellen. Muskeln drar men
aponeurosen är trasig (Hos äldre). Hos yngre beror ptos på att själva
muskeln är trasig – kan bero på agenesi (ej bildad). Finns ingen rörelse
i levatormuskeln. Ingen ögonlocksfåra à operationsindikation. Risk att
de bli amblyopirisk. Högre re-op risk om man gör de i narkos. Hos äldre
barn kan man operera i lokalannestesi.

-

Horner: Ptos (Mullers muskel – bidrar med 2 mm till Levators funktion – slås ut av alkohol), mios
och sympatiskusskada. Risk för dissektion vid akut påkommen eller tumör vid sakta insättande.
- Okulomotoriuspares: Ptos, motilitetspåverkan, myadriasis. Kan bero på ett aneurysm. Ensidig.
- Myastenia gravis: Bilaterala, fluktuerande besvär, uttröttningspåverkan. Växlande/fluktuerande.
- Dystrofia myotonika: Uttröttningsbesvär, muskelsvaghet. Bilateral.
- Dermatochalasis: Främre lamellen hänger. Är inte ögonlocket utan ett HUDÖVERSKOTT som
hänger. Ofta en kombination av ögonbrynsptos och dermatochalasi.
Indikation för kirurgi: Synfältsdefekt. MRD – margo reflex distance, används för att bedöma detta
och objektifiera. Man mäter då pupillen – ingen pupillreflex = nedsatt funktion. Gränsen är <2 mm.
1.2 Lagoftalmus – Oförmåga att sluta ögat.
Fel på främre lamellen. Kan snabbt leda till ögonskada pga uttorkning.
Orsak: Fascialispares som ger svaghet m orbicularis à ektropion och
lagoftalmus
Åtgärd: Urglasförband, smörjande droppar/salva (Oculentum Simpex), kirurgi
och/eller botox (pga abberent reinnvervation).
1.3 Ektropion – utåtvänt ögonlock
Symtom: Rinnande, röda ögon. Irritation/skavkänsla. Ofta endas ett segment
som är drabbat.
Orsak: Med åren ger den främre lamellen vika pga tonusförlust i m. orbicularis
oculis eller nedsatt elasticitet i ögonlockets bindväv. Inget förstörs men många
störs av det. Ingen risk för uttorkning och erosion. Andra
orsaker:
- Perifer facialispares; Går även med lagoftalmus.
- Ärrbildning efter ex strålning/operation.
- Hudsjukdom som ger stram hud; ex iktyos (ärftliga
hudsjukdomar som ger torr och fjällig hud).
- Kongenital ektropion vid ex Downs, blefarmofimosis eller
mikroftalmos.
- Godartade tumörer som vänder på ögonlocket
- Läkemedel mot glaukom, ex ögondropparna Izba och
Travatan.
Risk: Blefarit, konjunktivit och keratit.
Behandling: Kirurgi vid besvär och ej övergående orsak.
Viscotears 1-2 x 6-8 och Oculentum Simplex tn. Ev
korstejpning (fäster ögonlocket) fram till op.
1.4 Entropon – inåtvänt ögonlock
Allvarligare än ektropion. Risk för korneal skada.
Symtom: Nedre ögonlocket (oftast) är inåtvänt och cilierna
sveper mot bulben. Ger epifora, skav, främmande kroppkänsla
och blefarospasm.
Orsak: Ofta äldre. Långsamt uppkomst pga förslappade
muskler. Även herpes och trakom (klamydia konjunktivit).
Utredning: Inspektera och palpera. Infärgning för att se ev
corneal skada.
Risk: Långvarig entropion leder till epitelskador, keratit,
ärrbildning och synförlust!
Behandling: Tejpa och strama upp ögonlocket och Oculentum Simplex eller Viscotears symtomatiskt.
Snar kirurgi – särskilt vid cornal erosion (inom 1 dygn).

1.5 Chalazion – ”Meibomsk körtel.
Orsak: Kroniskt inkapslad, inflammerad Meiboms körtel.
Symtom: Lokal svullnad, palpabel knuta. Mekaniskt hinder, kan ge
ptos. Ej ömmande.
Diff: Skivepitelcancer, basaliom, Hordeulum (vagel. Öm), aterom etc.
Status: Svullnad, ptos. Evertera (oftast grå eller röd under). Inspektion.
Behandling: De flesta går över av sig själva och man kan klämma bort
dem (1-2 månader). Kan dock ta upp till 1-2 år! Tvätta med varmt
vatten med våta, varma kompresser 2-3 ggr/d – massera.

1.6

Blefarit – inflammation i ögonlockskanten
Symtom: Långvariga bilaterala besvär – man kan inte ha ensidig! Ger skav, rodnad, kladdigt. Epifora.
Orsak: Mynningen till Meiboms körtel är igenproppade. Atopiker, seborroiskt eksem och rosacea är
överepresenterade för svår blefarit.
Status: Vid inspektion ses igentäppta körtlar. Visus ska vara opåverkat.
Risk: Kan utvecklas till Hordeolum (ömmande förändring), konjunktivit och keratit.
Behandling: Rengöring med våta, varma kompresser 1-2
ggr/d, ögonlocksmassage som vid en vagel, smörjande
ögondroppar Oculentum Simplex, remiss ögonläkare vb. Hög
recidivriskt.
Medelsvår-svår blefarit: Terracortil med Polymyx in B-salva 1
x 3 i 5 d och därefter 1 x 1 i 5 d.
1.7 Talgkörtelcancer
Tänk alltid talgkörtelcancer vid ensidig blefarit eller
långdragen chalazion!
Symtom: Ensidiga besvär. Tumörstrukturer växer in och
mimikerar en ilsken blefarit. Kan även se ut som en märklig
chalazion.
Orsak: Okänd etiologi.
Prognos: 20% mortalitet – mycket lägre i Sverige.
Behandling: Kirurgi. Utökad excision och sentinal node.
1.8 Basalcellscancer – basaliom
Vanligaste tumören. Sprider sig aldrig men kan växa aggressivt lokalt. Knuffar undan cilierna till
skillnad ifrån naevus. Har en grop i mitten.
Orsak: UV-strålning är största riskfaktorn.
Incidens: Varierar geografiskt, värst i Australien. Ca 35-40’000 nya fall/år i Sverige. Sker en kraftig
ökning varje år. Vanligaste maligna ögonlockstumören, står för ca 90 % av fallen.
Symtom: Kan växa aggressivt och misstas för ett ärr om det växer under ögonlocket. Kan bli entropio
då det drar med sig ögonlocket. Ju mer nasalt – ju farligare. Kan även blöda.
Behandling: Kirurgi och kryo (välavgränsade). Finns även fotodynamisk terapi och strålning eller
salvor såsom Imiquimod (Aldara) och Vismodegib (Erivedge).
1.9 Skivepitelcancer
Kan utgå ifrån aktinisk keratos. 5% av maligna ögonlockstumörer. 10-20% spridning till lokala
lymfkörtlar (Preaurikulära och käkvinkeln), har även en benägenhet att spridas perineuralt. Kan bli
att den primära tumörer läcker ut men växer inåt perineuralt – blir ett problematiskt fall då det är
svårt att tolka. Kan då gå med smärta och känselbortfall etc, patienten kan börja skela då den sprids
till sinus cavernosus. Har god prognos vid tidig upptäckt.
Behandling: Kirurgi.

1.10
Trichiasis – felväxande cilier
Orsak: Medfött, inflammation eller infektion. Kan även bero på basaliom.
Symtom: Cilier ligger mot cornea. Skavkänsla. Rodnad. Epifora.
Risk: Leder till corneal erosion och infektioner.
Behandling: Epilering (ryck bort) om enstaka. Elektrolys för att bränna bort hårsäckarna. Kryoterapi
om många, förstör hårsäckarna. Diatermi och/eller kirurgi.
1.11
Infantil hemangiom
Godartad vaskulär tumör. Proliferationsfas första året, sedan involutionsfas (återbildning).
Behandling: Regress ca 10% per år. Självbehandlande då den minskar. Vid 10 års ålder är det mest
resttillstånd kvar. Vid amblyopirisk ska detta behandlas.
Förstahandsbehandling propanolol po.
1.12
Dermoid
Vanligaste cystbildning i orbita.
Orsak: Kongenital – ektoderm fastat i benstrukturer. Mjuk,
långsamt växande subkutan knöl. Oftast supratemporalt vid
zygomaticofrontalsuturen, men k an finnas vid andra bensuturer
eller intraorbitalt. Inflammation vanligt pga läckage av keration.
Behandling: Kirurgi bör först övervägas i förskoleåldern (4-5 år).

2 Tårvägarna
Försämrad tårfilmsfunktion är vanligaste orsaken till ett rinnande öga. Antingen försämrat avflöde
eller ökad produktion. Stopp längre ned ger kladdiga tårar, stopp längre upp ger vattniga tårar.
2.1 Tårvägarnas anatomi
Glandula lacrimalis (tårkörteln): Producerar tårar som rinner ut längs flera utförsgångar och ner för
konjunktivan och lägger sig som ett skikt. Innerveras parasympatiskt av facialis. Reflextårar får man
av kemisk och/eller mekanisk retning eller emotionellt.Tårar ska smörja ögat, ge näring och syre till
cornea (avaskulär struktur) samt agera antibakteriellt. Nyfödda barn producerar inga tårar pga
inkomplett innervering – gråter utan tårar ett tag.
Punctum lacrimale (tårpunkten): En i övre och en i nedre. Liten ljus upphöjning. Dränerar tårarna.
Canaliculus lacrimalis (tårkanalen (övre/nedre)): Går 1-2 mm vinkelrät med ögonlocket och sedan
rakt ned till:
Saccus lacrimalis (tårsäcken): Samlar upp tårarna.
Ductus nasolacrimalis (tår-näsgången): Koppling till
Concha nasalis inferior (nedre näsmusslan): Ut i näskaviteten.
Rosenmullers valv: Valv som gör att tårarna inte kan rinna bakåt. Kan vara stängt hos nyfödda barn
à problem med att tårar rinner på kinden. Vuxna kan märka detta genom att det bubblar i ögat när
man snyter sig pga tryckförändring. Tårfilmen – ca 5 mikrometer djupt – obalans à torra ögon:
- Yttre fettskikt: hindrar avdunstning, stabiliserar tårfilmen. Producerar av Molls och Zeis körtlar.
- Mellersta vattenskikt befuktning
(vatten), antibakteriella egenskaper,
nutrition och optik.
- Innersta slemskiktet (mucin) som fäster
tårfilmen. Produceras av Wolfrings
körtlar.

2.2 Dacryocystit – Tårsäcksinfektion
Symtom/klinik: Dåligt avflöde. Är ett lågt tårvägshinder.
Orsak: Infektion i tårsäcken som kan vara sekundärt till en
stenosering i tårkanalen.
Behandling: Antibiotika lokalt + po, Ex Heracillin + Fucithalmic. Vid
svårare fall incision och/eller tårvägskirurgi.
Uppföljning: Remiss till ögon. Postinfektiös stenos kan uppstå, är ett operationsfall.
2.3 Kanalikulit
Tårkanalsinfektion. Väldigt ovanligt. Är ett kroniskt tillstånd.
Orsak: Stenbildande bakterier såsom Actinomyces och Stafylokocker samt candida albicans eller
aspergillus. Går ej att behandla med antibiotika då bakterierna gömmer sig i stenarna.
Behandling: Kirurgi och renspolning.
2.4 Kongenital tårvägsstenos
Symtom: Återkommande kladdiga tårar. Ofta var.
Orsak: En försenad utveckling av tårkanalen.
Behandling: Ej antibiotika, om inte infektion. 90 % i regress innan 1 års ålder. Om inte ev sondering.

3. Orbita och trauma
Många olika strukturer – ca 225 olika diagnoser.
- Vanligaste sjukdomen: Thyroidea-associerade oftalopati
- Tumörer: Lymfom vanligast hos vuxna
- Cystor
- Trauma
- Inflammation/infektioner - Vaskulära lesioner
Olika strukturer kan skada vid trauma – se tabell:
Ögonlocken
Främre/yttre
Bakre delar
- Ögonbryn, sårskador i
- Orbitabottenfraktur
- Bulbruptur
ögonregion/panna.
- Retrobulbärt hematom
- Optikusavulsion/kontusion
- Smuts (infektionsrisk samt
(kompartment)
- Amotio
tatueringseffekt av asfalt, sot)
- Hyphema
- Berlinerödem
- Främre lamellen
- Linsluxation
- Choroidalruptur
- Margo och bakre lamellen.
- Iris och pupillskada
- Makulahål/blödning
- Kantalligament
- Katarakt
- Glaskroppsblödning
- Tårvägarna
- Glaukom (skada på trabekelverket
- Levatorpåverkan
3.1 Anamnes – trauma
Typ av trauma? Tidpunkt? Sannolik skada? Andra skador i hjärnan, skallen, kroppen i övrigt?
Medicinsk anamnes tex andra sjukdomar, allergier och medicinering?
Juridiska ärenden; Polisärenden, arbetsskador, identifiera patienten, dokumentera med foto.
Superakut åtgärd - Retrobulbärt hematom med sjunkande visus
3.2 Akut status - trauma
- Inklämning av n. opticus
Visus bilteralt. Synfältspåverkan.
Akut åtgärd
- Bulbpenetration
Bedömning av ögat: Intakt? Skadat?
- Kraftig visuspåverkan/smärta
Orbitaskada: i orbitastatus ska man
Subakut åtgärd
- Sårskador (rena skador utan ischemi)
palpera ansiktsskelett, periorbital
sensibilitet, undersöka pupillerna, motilitet/diplopi och eventuell proptos/enoftalmus (blow-outfracture).
Ögonlocksskada: Bedöm blodcirkulationen. Undersök tårvägsskada och ev tarsusskada.
Främmande kropp: Undersöka noga med evertering etc.
Radiologi: CT vid misstanke om fraktur eller intraokulär främmande kropp.

3.3 Sårskada i ögonregionen
Hur snabbt?: Ögonlocks- och kanalikelskador kan vänta upp till 2-3 dagar innan suturering.
Smutsiga sår: Rengöring akut. Vb EMLA-salva för att kunna borsta. Risk för infektion och tatuering.
Losslitna delar/dålig cirkulation: Kräver omgående suturering.
3.4 Tarsuskada
Allt som har påverkat margo ska man undersöka. Gör att bindvävsplattan tappar sin stabilitet.
Margoskador kräver alltså en ögonläkare.
3.5 Ärrektopion
Orsak: Skrumpning av locket främre lager. Tex skador och tumörkirurgi. Då
man har opererat och tagit bort något i fel område.
Symtom/klinik: Nedre ögonlocket hänger rakt ned. Slemhinnan exponeras.
Behandling: Operation, transplantation av hud ifrån annat ögonlock eller
bakom ytterörat.
3.6 Compartment
Orbita är väldigt utsatt för Compartment syndrom! Benklädd håla med styvt membran runt. Ögat
fungerar som en tryckventil. Allt som hände i orbita påverkar trycket på ögat.
Orsak: Retrobulbärt hematom pga trauma.
Tecken till orbital process:
- Proptos, alltså sidoförskjutning
- Diplopi
- Opticuskompression: Pupillpåverkan (RAPD) och nedsatt
visus samt färgsinne.
- Ögonlockssvullnad och chemos.
Prognos: Tar 2 timmar innan irreversibel ögonskada utvecklas.
Utredning: CT/MR (kan visa Martini sign – en vinkel och utdraget
ögat – sträckning på optikus). Lab. Ev biopsi. Kan vara
manifestering av systemsjukdom.
Behandling: Akut kantotomi och kantolys ger omedelbar
avlastning. Hudincision i laterala ögonvrån i lokalbedövning.
3.7 Blow-out fraktur
Etiologi: Trubbigt våld mot ögonområdet. à orbitagolvet spricker.
Status: Smärta och pares av ögonmuskler.
Undersökningar: Ska träffa ÖNH- och ögonläkare. Visus, motorik, pupill, oftalmoskopi, palpera efter
frakturhak. DT.
Diff: Kontusion, svullnad kan ge diplopi. Behöver ej vara inklämning av m. rectus inferior.
Behandling: Vänta 1-2 v, tills svullnaden lägger sig eller direkt om muskelinklämning. Barn och klämd
muskel måste opereras direkt.
Prognos: God. Kan ge enoftalmus, ärrektropion efter op eller kvarvarande dubbelseende.
3.8 Optikuskontusion
Etiologi: Trubbigt våld mot ögat.
Status: Trauma. Smärt och synpåverkan. Ev blindhet.
Undersökningar: Visus, motorik, pupillreaktion, oftalmoskopi, färga med fluorescin.
Biomikroskopi hos ögonläkare – blod i främre kammaren? Ödem, retinal ruptur eller amotio
ögonbotten. UL för att utesluta amotio om patienten har en glaskroppsblödning.
Behandling: Beroende på vad kontusionen har gett upphov till. Viss evidens för kortisondroppar.
Smörjande salva. Dålig prognos. Vissa kan få förbättrad syn utan behandling.

3.9 Stickskada i ögat
Etiologi: Stickande föremål i ögat.
Symtom: Smärta och synnedsättning.
Undersökning: Motorik, visus, oftalmoskopi. Peta ej! Biomikroskopi. Seidels.
Diff: Kontusion, bulbpenetration. Kan ge skador på iris och sklera.
Behandling: Antibiotika. Fasta och operation. Remiss till ögon. Uppföljning pga risk för endoftalmit.
3.10
Bulbpenetration
Akut till ögonläkare! Lägg förband. Ta ALDRIG bort vävnad.

Retina
Vener är de tjockare kärlen i retinan.
OCT=Optisk Coherens Tomografi. Näthinnan mäts med
reflekterande ljus. Man får då en bild som nedan på makula.
Makula (gula fläcken): Fovea är den punkt med flest tappar
och ligger i mitten av makulan. Inga celler ovanpå.
Svullnad av retina: Proppar och diabetesretinopati
Konstrastfotografi: Sprutar kontrast.
OCT-angiografi: Två OCT bilder tas med tidsfördröjning.
Man mäter skillnad i pixelintensitet och upptäcker flödet i blodkärl. Ingen kontrast ges!

1. Makuladegenration – AMD
Vanligaste orsaken till synnedsättning efter 60 års ålder i Sverige och västvärlden. En kronisk sjukdom
och kan led till förslut av centrala seendet. Social blindhet (syn mindre än 0.1 – 10 %). Gula fläcken är
ca 1 mm. Kan kallas den viktigaste millimetern i kroppen.
Orsak: Åldersförändringar i gula fläcken.
Riskfaktorer: Rökning och hypertoni.
Symtom: Succesivt synnedsättning, ofta bilateralt. Krokseende och kan bli svårt att känna igen folk.
De ser en central fläck à svårt med detaljseende och läsning. Perifera seendet ofta bevarat.
Spegelramar och TV-ramen faller bort.
Undersökning: Visus som ej förbättras med stenopeiska hålet (felet beror ju inte på
refraktionsproblematik). Dilation och oftalmoskopi.
Utredning: Tryckmätning. OCT och ev OCT-angiografi. Fluorescinangio vid våt angio inför eventuell
behandling. OCT kan visa cystor och förhöjningar i fovean.

Diff: Katarakt, har ett kroniskt förlopp likt AMD.
Charles-Bonnets syndrom; Patienten får synintryck av saker som inte finns. Utgår ifrån sjukdom i
gula fläcken. Hjärnan kompenserar för dålig syn.
Två olika typer av åldersrelaterad makuladegeneration
1. Torr 85% - Atrofisk. Långsam förtunning av näthinnan och långsam progress. Inte lika svår
synnedsättnin. Ger gulvita förändringar i näthinnan, sk drusen som är lokaliserade mellan
pigementepitelets basalmembran och Brunchs membran. När de blir större och konflunderar har
patienten ofta en synnedsättning då de kan ge pigmentavlossning och ge centralt skotom (fläck)
2. Våt 15% - Exudativ: Kärlnybildning under ”gula fläcken”. Växer upp och orsakar blödning och
svullnad. Snabb destruktion av synceller med grav synnedsättning som följd. Näthinnan svullnar
à krokseende. Kan ge blödning – oftast ligger då blödningen UNDER näthinnan.
Behandling:
- Torr: Finns ingen behandling. Synhjälpmedel kan användas.
- Våt: Viktigt med tidig behandling. Anti-VEGF-behandling; Ranibizumab, Aflibercept och
Bevacizumab. Injektionen läggs 4 mm ifrån limbus på sklera – undvik att träffa linsen!
Uppföljning/prognos: Torr avancerar långsamt och kräver ingen uppföljning. Våt följs regelbundet
vid behandling, dålig synprognos utan behandling. Torr kan övergå till våt AMD. Då upplever
patienten att raka linjer blir krokiga.

2. Diabetesretionpati – DRP
Samlingsbegrepp för olika typer av kärlförändringar som uppkommer på näthinnan vid diabetes.
Incidens: Vanligaste orsaken till social blindhet hos arbetare i västvärlden.
- 71 % av alla typ 1 diabetiker. 23 % alla DM1 får även proliferativ retinopati
- 70% av insulin behandlade typ 2 samt 39% av typ 2 med tablett/kostbehandling har nån typ av
retinopati. Endast 2 % av kostbehandlade får proliferativ retinopati.
Orsak: Hyperglykemi, hypertoni och ischemi.
- Pericytdysfunktion: Kontrollerar kapillärernas diameter. Ansvariga för blodflöde. Viktiga för
kärlens struktur. Vid höga nivåer av socker orsakar det pericyt-död à dålig kapillärfunktion.
- Hyperglykemi: Ger destruktion av pericyter à mikroaneurysmer à
1. Kapillärt läckage à Makulaödem
2. Destruktion av blodkärl à ischemi à VEGF produktion. à Kärlnybildning och makulaödem.
Screening: Ögonbottenfotografering.
- Diabetiker: Var 2-3 år samt vid första diabetesdiagnosen.
- Vid känd retinopati eller DM1 >10 år: 1 års intervall.
- Dåligt blodsocker eller hypertoni (ej retinopati): Vartannat år
- Bra blodsocker och ingen retinopati: Var tredje år. Endast kost och tablettbehandlade.

Uppföljning av DRP: Diabeteskontroller hos läkare vid allvarligare DRP. Regelbundna kontroller hos
ögonläkare.
Stadieindelning av diabetesretinopati:
1. Simplexretinopati
2. Kliniskt signifikant makulaödem (KSM)
3. Preproliferativ diabetesretinopati (PDRP):
Kan gå med blödningar och exsudat.
Allvarligare former ger uttalade blödningar i
alla kvadranter. IRMA är slingriga kanaler
mellan arterioler och venoler som kan ses.
4. Proliferativ diabetesretinopati:
Kärlnybildning på papill eller perifer.
Behandling: Behandlingen är god glukoskontroll i
förebyggande syfte. Vid retinala förändringar:
- Lätt-måttlig nonproliferativ DRP – Ej beh
- Allvarlig nonproliferativ DRP – Ev laser
(scatter). Laserbehandling i periferin (främst stavar) kan leda till skadat mörkerseendet.
- Makulaödem – Anti-VEGF-injektion
- Proliferativ DRP – Laser (scatter) + ev injektion
- Glaskroppsblödning – Vitrektomi.
- Traktionsnäthinneavlossning – Vitrektomi.

3. Komplikationer till diabetesretinopati
3.1 Preretinal blödning
Orsak: Blödning mellan retina och bakre glaskroppsmembranet. Är stora och skarpt avgränsade. Bli
båtformade om man sätter sig upp. Orsakas av DRP, leumkemi och AMD. Retinala kärl löper ovanför.
Behandling: Resorberar över veckor. Kan kvarlämna ärr.
3.2 Glaskroppsblödning - diabetesorsakat
Etiologi: Blödningar i glaskroppen, ofta till följd av diabetes.
Status: Kraftig unilateral synnedsättning. Fotopsier och ”flugor” kan förekomma.
Orsak: Blödning ifrån nybildade kärl. Även hypertoni och SAH.
Undersökningar: Visus, oftalmoskopera i genomfallande ljus, undersök pupillreflexerna, ev ultraljud.
Diff: Amotio, centravensocklusion, centralartärocklusion, AION.
Behandling: Vänta 1 månad för att avvakta spontan förbättring,
annars vitrektomi. Blod i glaskroppen under längre tid à
inflammation.
Uppföljning: Ja, via ögonläkare.
Prognos: Baseras på etiologin.

4. Glasskroppen
4.1 Glasskroppsavlossning
Etiologi: Ökad ålder –> likvifiering av glaskroppen och den
skrumpnar en aning. Glaskroppsmembranet som ska ligga an mot näthinnan släpper. Om
glaskroppsmembranet inte släpper lätt utan delar sitter kvar vid näthinnan, drar resten av
glaskroppen i membranet och orsakar drag i näthinnan à risk för retinal ruptur. Patienten uppfattar
detta somfotopsier. Spindelnät/flugor i synfält. Normal eller ev lätt nedsatt visus. Retinal amotio ger
även skugga i synfältet. (ca 30 % av alla 65 åringar och 60 % av alla 75 åringar).
Orsak: Åldersbetingad. Vanligare vid kraftig myopi. Traumaorsakat hos vissa.

Symtom: Ofta inga och upptäcks en passant. Vissa upplever
myodesopsier, streck, sotflagor. Fotopsier och
synnedsättning (speciellt om blödning).
Status: Normalt visus. Blekt öga. Kornea klar. Ingen ljusväg.
Klar lins, men rikligt med grumlingar i ljuskroppen (mouches
volantes). Indirekt oftalmoskopi; Papill och makula ua.
Bakre glaskroppsmembran ses över bakre polen vid
oftalmoskopering. Ibland blödningar i glaskroppen. Vid
ruptur kan man se sk operculum (=fritt svävande lock) men
också hästskoruptur. Ev fritt svävande segel i form av större avlossnad retina.
Undersökningar: Visus, dilatera pupill, näthinneundersökning med mikroskop för att utesluta retinal
ruptur och amotio. Akutisering av bakre uveit kan ge glaskroppsgrumling. Vid trauma-amotio är det
oftast den mest perifera delen av retina som lossnar. Tre-spegelsundersökning för att se perifera
retina. Ev UL.
Diff: Retinal ruptur. Amotio. Ögonmigrän. Glaskroppsblödning.
Behandling: Subakut remiss till ögonklinik. Ingen behandling, noggrann info om risk för amotio.
Uppföljning: Behövs ej.
Prognos: God. Endast ett fåtal leder till amotio.
4.2 Retinala rupturer
Finns 2 grundtyper: Hästskoruptur med lock och Hästskoruptur utan lock.
Symtom: Inga specifika (dvs såsom glaskroppsavlossning).
Orsak: Glaskroppsavlossning (med blödning).
Komplikation: Obehandlat kan detta ge upphov till rhegmatogen näthinneavlossning om
kammarvätska tränger in subretinalt vid rupturen.
Behandling: Laserbehandling i förstahand för att skapa ett ärr runt rupturen. Hål behandlas ofta. Om
rupturen är associerad med lokalt eleverad näthinna kan
laserbehandling vara otillräcklig – vitrektomi?
4.3 Näthinneavlossning - Amotio
Näthinneavlossning delas in i:
1. Regmatogen näthinneavlossning: Vanligast. Hål i
retina som släpper in kammarvätska och luckrar
upp och orsakar avlossning. Kan vara primär eller
operationsorsakad.
2. Exsudativ (serös) näthinneavlossning: Läckage av vätska subretinalt à Amotio. Ses vid
subretinala blödningar, retinala kärlmissbildningar, inflammationer och intraokulära tumörer.
Behandlas vanligen inte, dock bör grundsjukdomen möjligen behandlas.
3. Traktionsorsakad avlossning: Mekanisk slitning från det underliggande pigmentepitelet. DRP
med senkomplikationer kan utveckla denna typ. Opereras med vitrektomi.
Riskfaktorer för regmatogen amotio: Myopi, kataraktoperation, trauma, hereditet, tidigare amotio
på andra ögat. Åldersbetingad.
Symtom: Svårt att skilja ifrån glaskroppsavlossning. Det specifika här är ridåfenom som är en
gråaktig/mörk skugga i synfältet i ett öga (motsvarar näthinnan som lossnat). Fotopsier
(blixtfenomen) pga den mekaniska dragningen. Myodesopsier, flera rörlig prickar/grumlingar.
Plötslig visussänkning i ena ögat.
Anamnes: Andra ögonsjukdomar, diabetes, tidigare amotio, myopi, trauma, tidigare op.
Utredning: Visus. Ögontrycket kan vara lågt pga snabb absorption av kammarvätska som läckt.
Ögonmikroskopi och indirekt oftalmoskopi.
Diff: Migränaura, tromboser, grumlingar, bakre uveit.
Behandling: Laser eller frysbehandling mot hålet om tidigt i förlopppet.

Kirurgisk behandling: Syftar till att sluta rupturen.
- Skleral buckling: Förstahandsingrepp. Stänger mha gummiband.
- Vitrektomi: Vid stora rupturer och glaskroppsblödning. Tar bort traktionen och laserbehandlning.
I slutet fylls glaskroppen med gas.
Isopto-Maxidex och tropikamid (Mydriacyl) droppar post-operativt.
Prognos: God läkning (90 %). Bättre om makula ej har varit involverad, annars synnedsättning.
Komplikationer: Synnedsättning. Synfältsinskränkning. Myopi (vid skleral buckling), ny avlossning.
Proliferativ vitreoretinopati (PVR) med traktionsavlossning.

5. Vensocklusioner
Två typer: Centralven (dåligt naturalförlopp) och grenven (hyfsat naturalförlopp).
Relativt vanlig orsak till synnedsättning hos äldre.
Symtom: Varierande grad av ensidig synnedsättning som progredierar under dagar-veckor. Ej värk.
Patogenes: Centrala retinala venen smalnar av vid ingången till synnerven. Sklerotisk central artärer
ligger och trycker på venen à Turbulent flöde och skadar endotelcellerna à Trombos bildas.
5.1 Grenvensocklusion - BRVO
Etiologi: Trombos distalt i venträdet som ger blödningar och
ödem i ögonbotten. Ofta färre synnedsättningar i efterförloppet.
Nästan alltid i artär/ven korsningen eftersom ven och artär delar
adventita.
Riskfaktorer: Hypertoni, CVD, glaukom, fetma.
Status: Relativt plötslig synnedsättning. Ofta skugga i synfältet
som rör sig. Påverkad pupillreaktion (RAPD).
Undersökningar: Visus, dilatera och oftalmoskopera. Fovea klarar
sig oftast bra. Mät trycket
Diff: Centralvenstrombos, amotio och grenartäremboli.
Uppföljning: Hos ögonläkare initialt varje månad sedan glesare. Remiss till VC för
riskfaktorundersökning (hyperoni, hyperlipidemi) och ev koagulationsutredning om yngre patienter.
Risk för makulaödem som kräver behandling.
Prognos: Ofta gott naturalförlopp. Spontan förbättring. Ischemitecken av centralvensocklusion. Av
grenvensocklusioner får man främst kärlnybildning och risk för sekundär glaukom.
5.2 Centralvensocklusion - CRVO
Etiologi: Som ovan men trombosen sitter centralt och mer proximalt i retinala venen. Ocklusion vid
lamina cribrosa.
Riskfaktorer: Hypertoni, CVD, diabetes, öppenvinkel glaukom.
Komplikation: 20-60 % utvecklar rubeotisk glaukom. Risk för retinala proliferationer som kan sätta
sig på papillen. Sekundär glaukom. Tryckstegring.
5.3 Behandling venockluson
- Anti-VEGF injektion: Lycentis-spruta. 3 injektioner på ögonklinik med 1 månads mellanrum.
- Intravitreala steroider: Ozudrex, undvik vid glaukom.
- Eventuellt laser: Vid kärlnybildning.
Följ trycket och behandla underliggande sjukdom (Hyperlipidemi, hypertoni). Undvik tunga lyft.

6. Arteriella embolier
Etiologi: Stopp i ögats centralartärer, centralartärocklusion. Emboli ifrån hjärta eller carotider.
Symtom: Plötslig djup synnedsättning som ej går över. Större pupill på den drabbade sidan och trög
synreflex. Kraftigt nedsatt visus. Ser endast mörker och ljus.

Status: Bulben bleknar och kornea klar. Vid oftalmoskopi ser man en blek retina och ”cherry-red spot
sign” (fovea lyser rött). Tunna artärer. Efter 90 min har retinan skadats permanent. Med tiden sker
rekanalisering och ögonbotten ser normalt ut.
Ibland övergående och kallas då Amaurosis fuxag.
Undersökningar: Akut ögonremiss. Visus, SR och CRP för att utesluta
temporalisartrit! – 20-25 % har ockult temporalisartrit (alltså inga
symtom). Undersök pupillreflex (bör ha afferent pupilldefekt).
Ögonbottenundersökning.
Diff: Centralventrombos, amotio, AION, RPD.
Behandling: I princip ingen. Ev bulbmassage – kan sänka trycket och
pressa ut embolin –-> mindre område med ischemi. Diamox för att
sänka trycket eller paracentes för att dränera vätska. <8 h symtomdebut
och ingen effekt av tidigare à neurologkonsult för ställningstagande till
akut intraarteriell lokalbehandling med trombolys.
Uppföljning: Remiss till medicin eller neurolog för riskfaktorundersökning, eko/karotisduplex,
trombosprofylax och vidare remittering. ASA? Regelbunden uppföljning hos ögonläkare – risk för
sekundärglaukom rinybildning à Krävs mer laser. Intyg om synnedsättning.
Prognos: Dålig om misslyckade eller sena behandlingar. Majoriteten återfår ej synen i efterförloppet.

Glaukom
Samlingsnamn på en grupp sjukdomar med olika varianter.
Gemensam karaktär: Progressivt bortfall av synnervstrådar och synfält.
Prevalens: 140 miljoner i världen och 200 000 i Sverige, 50 %
odiagnosticerade. 2 % över 50 år och 7 % över 70 år. Ålder är en risk.
Konsekvens: 4,5 miljoner personer är blinda i världen pga glaukom.
Epidemiologi: Kan drabba alla åldrar.
Det finns två huvudtyper:
- Öppenvinkel glaukom (POAG): Primär eller sekundär.
- Trångvinkel glaukom (PACG): Akut, subakut, kroniskt.

1. Öppenvinkel (kronisk) glaukom
Är den vanligaste typen och står för 2/3 av fallen.
Primär: Högtryck glaukom, lågtryck glaukom och okulär hypertension
Sekundär: Exfoliationsglaukom, pigment glaukom mm.
Symtom: Succesivt synfältsbortfall. Går in i saker och människor, missar saker, svårt att gå i trappor,
svårt att gå ut i okänd miljö och svårt med bilkörning. Tydligare symtom vid akut glaukom.
Orsak: Oklar. Högt intraokulärtryck är den största riskfaktorn. Leder till en strukturförändring i
trabekelverket som leder till minskat avflöde av kammarvatten.
Konsekvens: Ökat tryck på synnerven à Progredierande opticusatrofi à Synfunktionsnedsättning.
Utredning: Ger typiskt utseende vid ögonbottenundersökning. I utredning ingår
synfältsundersökning, papillinspektion (papillatrofi), tryckmätning (ökat) och gonioskopi.
1.1 Behandlingen – kroniskt – sänka trycket.
Förlorad syn går ej att återställa. Handlar om att bromsa förloppet. Finns 3 typer av behandling:
1. Medicinsk behandling: Ökar avflödet och/eller minskar tillflödet. EJ kortison! Höjer trycket.
- Betablockerare: tex Timolol (Optimol, Blocadren) och Betaxolol. 1 droppe per dag.
- Prostaglandin: Tex Xalatan (Latanprost). 1 droppe till natten
- Karbanhydrashämmare: Tex Trusopt (Dorzolamid). 1 droppe x 3.
- Alfa-2-agonist: Tex Alphagan (Brimonidin). 1 droppe x 2.
- Parasympatomimetikum: Tex Pilokarpin. 1 droppe x 3.
- Kombinationspreparat: Timolol + diverse.

Biverkningar medicinsk behandling: Lokal irritation, hyperemi och allergi pga konserveringsmedel.
2. Laserbehandling: sk lasertrabekuloplastik. Ökar avflödet och/eller minskar tillflödet. Ändrar
vinkeln.
3. Kirurgisk åtgärd: Ökar avflödet.
- Trabekulektomi: Alltså borttagning av en del av trabekelsystemet. Något av gold standard för all
glaukomoperation. Vanligaste glaukomingreppet på St Eriks. Öppnar upp kammarvinkeln.
- Shuntar: Vid refraktär glaukom. Vid ärrbildning, barnglaukom, glaukom sekundärt till kirurgi.
- MIGS: Micro Invasive Glaucoma Surgery. Inlägg av ex stents etc.
1.2 Uppföljning och prognos kroniskt glaukom
Uppföljning: Patientinfo. Tryckmätningar och gonioskopi. Synfältsundersökning och papill- eller
nervfiberbedömning. 2 ggr/år.
Prognos: Finns inget botemedel mot glaukom. De flesta patienter kan behålla användbar syn med
adekvat behandling.
1.3 Mindre vanliga kroniska glaukom
Okulärhypertension: Högt tryck utan synnervsskada. Ingen behandling om trycket är <30 mmHg.
Årlig uppföljning för dessa patienter.
Exfoliationsglaukom: En typ av sekundärt glaukom. Finns exfoliation på främre linskapseln. Oftast
snabbare progression. Samma behandling som öppenvinkelglaukom.
Pigmentglaukom: Drabbar yngre (20-40 år), främst män. Ger myopi. Mörk och tjockt stroma på iris.
Iris skrapar mot zonulatrådar à pigmentepitelfrisättning à Ökat tryck i främre kammaren. Samma
behandling som öppenvinkelglaukom.

2. Akut glaukom
Etiologi: Trång kammarvinkel som ger större lins + ökat tryck i bakre kammaren + stängd
kammarvinkel. Detta leder till en snabb tryckstegring. Hyperopa har ökad risk för detta då det är
trängre men även äldre får tjockare lins och trängre kammarvinkel.
Anatomiska riskfaktorer: Litet öga. Grund främre kammare. Större lins.
Symtom: Unilateralt besvär med värk, huvudvärk, illamående, kräkning. En plötslig debut.
Status: Ger kraftigt nedsatt visus. Dimmig insyn/disig kornea. Grund främre kammare.
Undersökningar: Visus, palpera, oftalmoskopi, tryckmätning.
Biomikroskopi för att titta på kornea och övriga främre segment –
ofta mycket grund kammare, kolla på andra ögat. Stor och
oregelbunden pupill som är ljusstel.
Tryckmätning: Visar ofta >50 mmHg.
Diff: Irit (ofta mindre pupill på det drabbade ögat), migrän (ont
bakom ögat, blekt ögat men normalt visus.)
Behandling – AKUT TRYCKSÄNKNING:
- Po (eller iv) T. Diamox 500 mg och glycerol
- Trycksänkande ögondroppar: Timolol 1 droppe och Pilokarpin
1 droppe 1-3 gg.
Detta bör ge mindre värk och klarare kornea samt
pupillkonstriktion och ljusreaktion à Kammarvinkeln öppnar upp sig. Tryck runt 30 mmHg. Hem med
Pilokarpin 3 ggr/d. Åter för tryckkontroll och ev YAG-laser.
Permanent behandling: YAG-laser (iridotomi) då två hål görs i iris om medicinsk behandling ej haft
effekt. God effekt av medicinsk behandling, hemgång med pilokarpindroppar.
Uppföljning: Åb inom ett par dagar för tryckkontroll på glaukommottagning. Sedan uppföljning
synfältsundersök och tryckmätning.
Prognos: Beroende på hur lång tid till behandling. Synfältsdefekter i varierande grad.

Neurooftalmologi
1. Synbanan:
- Synnerven: optikusneurit,
optikusinfarkt, metabol och nutrionell
opticusneuropati och
optikuskompression av process eller
intrakraniell tryck (staspapill).
- Chiasma
- Retrochiasmala synbanan
- Övergående synnedsättning
2. Ögonmotorik: Ögonrörelser/diplopi
pga INO (intranukleär oftalmoplegi),
pares (CN III, IV och VI) och
ögonmuskelsjukdomar.
3. Pupill: Aniskori (olikstora pupiller)
Optiska medier à Näthinnan à Synnerven à Chiasma à Tractus opticus à Laterala knäkroppen
à Synstrålning à Syncortex. Skador någonstans längs denna bana ger olika skador:
- Prechiasmal lesion: Monookulär synbortfall.
- Chiasmalesion: Bitemporal homonym hemianopsi.
- Tractus opticus: Homonym
RAPD – Relativ afferent pupilldefekt
kontralateral hemianopsi
Förlångsammad pupillreflex vid
- Temporallob: Homonym
Swinging flashlight test. Normal
kontralateral övre
pupillkonstriktion med bilateral mios
kvadrantanopsi
vid ljus på det friska ögat.
- Parietallob: Homonym
Positivt test: Mios i båda ögonen då
kontralateral nedre
man lyser mot friska ögat men
kvadrantanopsi.
myadriasis i båda ögonen då man lyser
- Occipitallob: Homonym
mot det sjuka.
kontralateral hemianopsi,
Orsak: Förlångsammad pupillreflex i
syn bevarad centralt.
optikusnerven.

1. Synnervssjukdomar
Skador på synnervssjukdomar ger
symtom som kallas optikustriaden:
1. Synnedsättning/synfältspåverkan monokulärt (Unilateral skada)
2. Nedsatt färgseende (ibland)
3. Relativ afferent pupilldefekt (RAPD), om unilateral skada.
Upptäcks med swinging flashligt.
1.1 Optikusneurit – ON
Etiologi: Inflammation på synnerven. Vanligt hos yngre med MS (80
% av alla ON har MS). Snabb progressiv ensidig synnedsättning med
optikustriaden.
Symtom: Patienten ser som genom en plastfilm. Synnedsättning
samt smärta vid ögonrörelser. Vid alla optikusneuriter har patienten
som regel en afferent pupilldefekt i det drabbade ögat. Inflammation
fungerar som ett filter på synnerven, vilket gör att pupillreflexen är
långsammare och färgerna uppfattas som dovare. Uthoffs fenomen
(försämrad seende vid ansträngning).

Undersökningar: Visus. Testa färgmättnad av röd färg (på akuten brukar man endast använda röd
färg – dämpad färg/grått upplevs detta). Swinging flashlight ger ofta positiv RAPD. Oftalmoskopera,
dock har 2/3 normal papill, 1/3 har papillsvullnad. Viktigt med en synfältsundersökning – HFA. MR
undersökning ska göras senare pga MS-misstanke.
Diff: Centralserös retinopati (oftast endast en suddig fläck centralt, människor med mer stresspåslag.
Subretinal svullnad. God prognos), papillit (borrelia, SLE eller toxiskt; ex metanol, bly). AION (drabbar
främst äldre personer).
Behandling: Lättare synnedsättning endast exspektans då de flesta självläker efter ett par veckor,
färgseende kan få permanenta skador. Vid djup synnedsättning lägre iv kortisonpulsbehandlingar.
Uppföljning: Neurooftalmolog tills visus är återställt. MS-utredning bör initieras via neurolog.
Kontakta neurolog om känd MS för att informera om skovet.
Prognos: Ofta recidiv vid MS – risk då för progredierande optikusatrofi.
1.2 Optikusinfarkt – AION (Anterior Ischemic Optic Neuropathy)
Vanligaste formen av akut optikussjukdom hos patienter äldre än 50 år. Plötslig eller ganska snabb
progressiv ensidig synnedsättning. Synen blir permanent skadad pga papillödem och blödningar. Det
viktiga är att utesluta temporalisartrit.
Indelning:
1. Icke-arteritisk (NAION ca 85%): Rubbning av mikrocirkulationen i optiska disken. Orsakad av
ischemi i de korta bakre ciliarartärerna. Riskfaktorer är vaskulär sjukdom, anemi och
hypoperfusion/hypertoni. Är inte ett emboliskt tillstånd till skillnad från Amaurosis fugax och
central arteriell ocklusion.
Symtom: Vanligen inga allmänsymtom. Inte lika uttalad synnedsättning. Helt statiskt (utan
förbättring/försämring) eller progressivt där synen fortsätter försämras.
Klinik: Ödematös optisk disk. Optikusatrofi kan ses efter 6-10 v.
Behandling: Finns ingen behandling.
2. Arterisk (AAION ca 15 %): Koppling till temporalisartrit/jättecellsartrit. Inflammation i de bakre
ciliärartärerna. Oftast >50 år
Symtom: Huvudvärk, tuggclaudicatio, trötthet och sjukdomskänsla.
Utredning/lab: Hög SR och CRP.
Komplikationer/samsjuklighet: Övergående synnedsättning. Retinal kärlocklusion.
Dubbelseende. Kan ge bilateral blindhet utan behandling som är.
Behandling: Högdos kortison – SoluMedrol (metylprednisolon) 1 g/dag.
1.3 Opticuskompression
Symtom: Ofta långsamt progressiv monokulär synnedsättning:
Orsak: Yttre tryck på nerven av ex tumör (meningiom, hemangiom, metastas, lymfom) eller orbital
infektion (endokrin oftalmopati eller idiopatisk inflammation)
Status: Papillen kan vara svullen, normal eller blek.
Utredning: MR krävs för diagnosen.
1.4 Metabol opticusneuropati
Symtom: Bilateral progressiv central synförsämring med caecocentral skotom.
Orsak: Malnutrition, ffa B12. Detta pga alkoholism eller anorexia.
Behandling: På misstanke behandling med vitaminsubstitut.
1.5 Hereditär optikusneuropati
Lebers hereditära optikusneuropati (LHON): Ärftlig mitokondriesjukdom. Ger snabb försämring först
ena, sedan andra ögat hos vanligtvis unga män.
Dominant optikusatrofi: Långsam bilateral central synfältsförsämring. Oftast upptäckt i barndomen

1.6 Staspapill
Etiologi: Yttre tryck på synnerven av högt ICT. Ger långsam
synförsämring bilateralt.
Status: Normalt eller lätt nedsatt och patienten kan ha
övergående dimsyn (obskurationer) på ett eller båda ögonen
som varar i några sekunder och ofta uppkommer i samband
med lägesförändringar. Synfältet krymper långsamt från
periferin. Illamående och kräkningar.
Undersökningar: Visus, ofta normalt länge. Oftalmoskopi. Ögonmotorik (abducens påverkas först vid
högt ICT). Pupillreflex (ska vara normal) och synfältsundersökning samt CT/MR.
Diff: Drusenpapill, optikusneurit (oftas unilateral), AION.
Behandling: Identifiera orsaken till det förhöjda ICT och staspapillen. Synen blir normal om inte
synbanorna har skadats. Remiss till neurolog/neurokirurg för snabb utredning med MR.
Uppföljning: Ja, hos neurolog, men även hos ögonläkare för
att se att papillödemet återgår.
Övergående synnedsättning
Prognos: Beror på orsaken. Skadade synbanor ger
Migrän med aura: Sick-sackmönster som
synnedsättning. Tiden från tryckstegring till behandlande
expanderar. Ger flimmerskotom. Duration
trycksänkning är också avgörande för prognos.
ca 0,5-1 h. Ibland aura utan huvudvärk.
Atypiska aura/täta visuella synfenomen
kan vara synbaneischemi/kompression!
2. Chiasma – sjukdomar/skador
Amaurosis fugax: Akut
Symtom: Bitemporala hemianopsi.
riskfaktorutredning och insättning av
Orsak: Kompression av chiasma, vanligtvis hypofysadenom
profylax som vid stroke/TIA. Tänk på
eller akut hypofysexpansion som ger apoplexi (stroke). Ibland
temporalisartrit hos äldre!
i kombination med cushings, akromegali etc om
hormonproducerade.

3. Retrochiasmala synbanan – sjukdomar/skador
Symtom: Homonyma anopsi (hemianopsi, kvadrantanopsi eller hemianopsi med central uppklaring).
Nivå på skadan bestämmer symtomen:
- Tractus och laterala knäkroppen: Ovanligt
- Synstrålningen: I regel andra neurologiska symtom.
- Synbarken: Endast synsymtom om isolerad skada.

4. Ögonmotorik
Ögonrörelser/diplopi – Orsaker:
- Interneuron i hjärnstammen: INO (intranukleär oftalmoplegi) beror på skada på mediala
longitudinella fascikeln (MLF) som ger adduktionssvaghet och abduktionsnystagmus. Orsakas av
MS hos yngre och infarkt hos äldre.
- Ögonmuskelnerver: Kranialnervspares av ex CN III (mios+ptos+skelning nedåt och utåt), IV
(excyklotropi – uppåt utåt roterad.) och VI (inåtskelning).
- Ögonmuskelsjukdom: Restriktivitet såsom endokrin oftalmopati och orbital tumör eller
försämrad neuromuskulör transmission såsom vid myastenia gravis.
Monokulär orsak är oftast pga ögonsjukdom. Binokulär kan bero på flera saker.
4.1 Myastenia gravis
Etiologi: Autoimmun sjukdom. Ger störning i neuromuskulära transmissionen pga antikroppar mot
AChR. Vanligt med ockulära symtom ex uni- eller bilateral ptos och/eller diplopi som ofta förvärras
mot kvällen och kan variera dag till dag. Uttröttas.

Status: Uni- eller bilateral ptos, diplopi. Andra symtom är heshet, muskeltrötthet, andnings- och
sväljningssvårigheter. Dubbelt så vanligt hos kvinnor 20-40 år medan män att tendera insjukna när de
är 50 år (thymom-orsakat i många fall).
Undersökningar: Inspektera ögats yttre, ögonmotorik, neurologisk status, uttröttningstester,
labprover (antikroppar mot AChR).
Diff: Ockulomotoriuspares, övriga kranialnervspareser, latent sklening och Horners syndrom.
Behandling: Remiss till neurolog för behandling och vidare
utredning. Kolinesterashämmare, ev tymektomi om orsak.
Uppföljning: Hos neurolog.
Prognos: Prognosen är god och de flesta patienterna lever
ett normalt liv med behandling.
4.2 Abducenspares
Etiologi: Diabetes, hypertoni och arterioskleros är riskfaktorer. Spontant vid dessa diagnoser
(mikrovaskulär orsak). Kan också bero på intrakraniella processer och förhöjt ICT (alltid utredning vid
misstanke om detta). Trauma, TA och borrelia kan vara möjliga orsaker.
Status: Normalt visus. Vid blick åt höger följer inte höger öga med över mittlinjen och patienten
uppger dubbelseende som ökar vid blick åt detta håll. När höger öga täcks för försvinner den mest
perifera bilden (dvs högersidig abducenspares). Inget dubbelseende i övriga blickriktningar, men
uppåt och nedåt. Främre och bakre delar av båden ögonen ua.
Undersökningar: Ögonmotorik, pupillreaktioner, B-glukos, blodtryck, borreliaserologi, SR, CRP (TA?),
akutremiss för yngre pat utan riskfaktorer till neurolog.
Diff: Myastenia gravis (ptos och mer problem kvällstid), annan kranialnervspares,
endokrin oftalmopati (ger exoftalmus) eller orbitalt tillstånd (ögontumörer, lokal
svullnad).
Behandling: Vid mikrovaskulär orsak går de flesta pareser i spontan regress inom
ett par månader. Ev täcka ögat eller glasögat för att få bort diplopi. Får ej köra bil
med diplopi eller ett öga. Behandla orsaken till paresen.
Prognos: Vid mikroangiopati pga diabetes mycket god prognos, vid trauma endast
50% bättre.
4.3 Endokrin oftalmopati
Etiologi: Patient med throideadysfunktion, ca 80% har Graves, 10% hypothyreos och 10% eutyreoida.
Ger inflammatorisk infiltration i orbita och därmed ögonlocksretraktion à Stirrig blick.
Status: Stirrig blick, röda ögon, ögonlocksödem, chemos och proptos. Ovanligare symtom är
keratokonjunktivit, inskränkt ögonmotorik, diplopi och optikusneuropati. Även retrobulbär
värk/tryckkänsla (tecken på inflammatorisk aktivitet i mjukdelarna).
Undersökning: Visus. Inspektera de främre delarna – titta efter ögonlocksretraktion och scleral show.
Oftalmoskopi. Undersök pupillreflexen (optikuspåverkan). Ögonmotorik. Labprover (TSH, T3, T4,
TRAK, anti-TPO), Ev DT för att utesluta diffdiagnoser.
Diff: Allergi/konjunktivit vid ögonlockssvullnad och konjunktival rodnad, orbitaltumör eller grav
myopi som ge en stor bulb, ser ibland ut att protudera.
Behandling: Rökstopp, thyroideabehandling. Lindring endokrin oftalmopati: Prova Voltaren 50 mg x
2-3. Måttlig och svår: Glukokortikoider. Kirurgi när oftalmopatin är inaktiv och har varit stabil i minst
6 mån; ögonmuskelkirurgi, ögonlockskirurgi och orbital dekompression (om ej risk för optikusskada).
Uppföljning: Ja, via endokrinologen samt ögonläkare tills ögonsymptom har gått över.
Prognos: Efter symtomdebut, snar symtommaximum. Duration av aktiv fas varierar. De flesta har en
lindring oftalmopati som spontant förbättras.

5. Pupilldefekter – anisokori
Aniskori: En obalans mellan sympatikus och parasympatikus (efferens) mellan ögonen.
5.1 Parasymatikusskada
Ger en stor pupill (myadriasis). Kan ske antingen med:
1. Utanpåverkad ögonmotorik och ptos: Irisskada, farmakologisk eller Adies pupill (Tonisk pupill).
2. Med påverkad ögonmotorik och ptos: Oculomotoriuspares.
5.2 Sympatikusskada
Ger liten pupill (mios) + ptos. Dessa två symtom kan kallas Horners. Kan gå…:
1. Med smärta: OBS carotisdissektion till motbevisat. Särskilt om akut debut.
2. Utan smärta: Tumör i ex övre thorax.
Horners ska alltid föranleda akut CT-thorax/hals/skallbas.

Trauma
1. Hyphema
Etiologi: Trauma, blödning i främre kammaren. Blodet kommer från iris eller ciliariskroppen.
Status: Trauma, nedsatt syn, smärta, röd vätska i nedre delen av kammaren.
Undersökningar: Visus (fingerräkning eller ljus om svårt), ögonmotorik, pupillreaktion, inspektera
ögat men DILATERA EJ – risk för både tilltäppning och re-blödning. Färga med fluorescin.
Biomikroskop. Tryckmätning (blodet tömmer sig till kammarvinkeln och kan tilltäppa à
sekundärglaukom). Ev UL för att utesluta amotio och retinal ruptur – särskilt om man inte kan
dilatera eller se. Uteslut infraorbital känselnedsättning som kan tyda på orbita-bottenfraktur.
Diff: Spontan hyphema, misstänk koagulationsrubbning! Irisrubeos (kärlnybildning ofta kopplat till
diabetes) eller iriskärlmissbildningar. Iridodialys (Corneadialys. Iris lossnas ifrån ciliarkroppen).
Linsluxation. Katarakt. Bulbruptur. Amotio. Choridalruptur. Glaskroppsblödning mm.
Behandling:
- Total stillhet – ev inläggning.
- Steroiddroppar Isopto-Maxidex x 3 (sålänge det är blod för att
minska irritation och risken för infektion av blodet).
Reblödningsrisk dag 3-4.
- Trycksänkande droppar om förhöjt tryck – om detta ej räcker kan
man ge Diamox eller Mannitoldroppar.
Uppföljning: Omedelbar remiss till ögon. Kontrolleras efter 3-5 d på
återbesök. Risk för katarakt och retinalruptur. Ju högre tryck ju högre
risk för ”chokladcornea” vilket innebär att blodet har pressats in i endotelet à brunfärgad cornea.
Detta kräver ofta cornealtransplantation.

2. Fotoelektrisk keratit - snöblindhet
Etiologi: Skada i korneal- och konjunktivaepitelet pga UV-ljus. Ofta i
samband med snö/vattenaktiviteter.
Status: Bilateral smärta i ögonen. Epifora. Fotofobi. Synnedsättning.
Blandinjektion. Måttlig mios.
Undersökningar: Visus, evertera, färga med fluorescin för att utröna
cornealskadans utbredning.
Diff: Kemisk skada, främmande kropp och viruskonjunktivit.
Behandling: Smörjande salva x flera per dag.
Uppföljning: Ingen om såren läkt inom några timmar till ett dygn.
Uppmanas komma tillbaka om ej bra efter 2 dygn pga risken för
bakteriell keratit. Råd om solglasögon.
Prognos: God.

Systemsjukdomar
1. Irit
Etiologi: Inflammation i iris, kallas även främre uveit. Är en
immunologisk reaktion som är vanligare hos patienter med HLA-B27positiva. Kan även vara associerat med systemiska inflammatoriska
sjukdomar (IBD, Reiters syndrom, psoriasis, sarkoidos, MS,
borrelios). Barn med JIA kan utveckla kronisk irit utan
smärta och behöver därför regelbunden ögonläkarkontakt.
Symtom: Fotofobi, mindre pupill, kraftig rodnad, trötthet,
ev diarre, ev lätt nedsatt visus,
Undersökningar: Visus. Inspektion. Kontroll av pupill.
Färga med fluorescin (kornealerosion?), ljusmikroskopi
och ljusväg. Tryckmätning (får ej vara stegrat) och
ögonbottenundersökning.
Status: Synnedsättning, fotofobi, ciliär injektion, synekier
(sammanväxning mellan iris och lins. Kan då även vara
stel). Precipat (celler vid genomfallande ljus), ev hypopion
(varbilding)
Diff: Keratit (grått infiltrat i hornhinnan), kornealerosion (färgtagande område efter färgning) eller
främmande kropp under ögonlock eller på kornea. Ev makulaödem.
Behandling:
- Steroiddroppar: Isopto-Maxidex 6-18 ggr/d beroende på svårighetsgrad. Initialt oftare
(varje/varannan timma första dagen). Uttrappning när iriten läker.
- Dilaterande droppar: Cyklogel (2-3 ggr/dag) i smärtlindrande syfte.
- Vid synekier: Isopto-Atropin x 2-3 som är ett kraftigare dilantia.
Uppföljning: Ja via ögonläkare med en veckas mellanrum tills iriten är utläkt. (2-3 v).
Prognos: God, men recidiverar ofta.

2. Hypertensiv retinopati
Etiologi: Hypertoni som förstör blod-retina-barriären à
ökad kärlpermeabilitet. I de retinala kärlen kan följande
förändringar förekomma: tunnare arterioler, dilaterade
och slingriga vener, korsningsfenomen, blödningar i
retina, hårda och mjuka exsudat, papillödem samt
makulaödem. Det retinala ödemet kan leda till bildning
av en stjärnformig konstellation av hårda exsudat runt
fovea (makula star).
Status: Lätt till måttligt nedsatt visus och upplevelse av
blinda fläckar i synfältet. Normal papill (papillödem i svåra fall). Makulaödem, småblödningar i hela
retina, rikligt med hårda och mjuka exusdat, flertal korsningsfenomen.
Undersökningar: Blodtryck, visus, oftalmoskopera och ta b-glukos (diff mot diabetesretinopati).
Diff: Diabetesretinopati eller ventrombos.
Behandling: Sänka blodtryck via vårdcentral eller medicinklinik.
Uppföljning: På ögonklinik till regress och pat återfått normalt visus. Uppföljning blodtryck på vc.
Prognos: God prognos, de flesta läker utan sequele.

3. Bakre uveit
Etiologi: Relativt ovanligt. Kan vara både uni- och bilateral och
orsakas av sarkoidos, toxoplasma och candida, men kan också
vara idiopatisk.
Symtom: Ofta ej smärtsam, smygande symtom i form av
grumlingar i synfältet och/eller synnedsättning. Den koroidala
inflammationen ger upphov till celler i glaskroppen vilket ger
grumlingar och i vissa fall makulaödem som ger synnedsättning.
En del får också gulaktiga retinala infiltrat.
Status: Uni- och bilateralt. Smygande debut av
grumlingar/synnedsättningar. Ingen smärta.
Undersökningar: Visus, dilatera och oftalmoskopera, tryckmätning och ev provtagning för
systemsjukdomar.
Diff: Glaskroppsavlossning, katarakt, makuladegeneration, lymfom.
Behandling/prognos: Beroende på genes. Po, subkonjunktival eller intrevitreal injektion av steroider.
Uppföljning: Ja, följs regelbundet tills tillståndet lugnar sig. Recidiverar ofta.

