
Glaukomföreningen Syd mötte ledamöter från den regionala Hälso- 
och Sjukvårdsnämnden i Skåne 
 
Mötet i Kristianstad den 16 maj kom till stånd sedan Miljöpartiets Mätta 
Ivarsson svarat på Glaukomföreningen Syds brev till samtliga ordinarie 
nämndsledamöter. Vår förening representerades av Nils Widenfors, Bodil 
Svensson och Ulla Göransson. 
 
Till slut var sju politiska partier (se bilden) representerade när vi träffades 
under trevliga och avspända former med god fika. Intresset från politikerna 
var mycket stort. De var inte omedvetna om problemet med 
undanträngingen av kroniska sjukdomar på grund av vårdgarantin. Gautti 
Johannessons artikeln i DN-debatt 24/4 liksom Anders Heijls och Boel 
Bengtssons artikel i Läkartidningen 2017 hade distribuerats i förväg. 
 
Vi kunde ge många exempel från verkligheten med att ha diagnosen 
glaukom. Den idag enda åtgärden för att fördröja eller förlångsamma 
utvecklingen av sjukdomen är att fastställa ett individuellt rätt ögontryck och 
sedan genom ögondroppar eller operation säkerställa att rätt ögontryck 
bibehålls. Frustrationen när man inte får kallelsen till den viktiga 
uppföljningen beskrevs, liksom läkarbristen som känns mycket 
problematisk. 
 
 
Här summerar vi vår information och de synpunkter vi framförde: 
 
Kortfattade fakta om glaukom: en idag obotlig folksjukdom som orsakar 
skada på synnerven med synfältsförlust och som i vissa fall leder till 
blindhet. Symptomfri, dvs försämringen känns inte, vilket ofta innebär sen 
upptäckt. Sjukdomens utveckling kan förlångsammas genom adekvata 
kontroller och tidig behandling av ögontrycket genom ögondroppar och 
ibland operation. Det finns en ärftlig faktor vid glaukom. 
 
Hittillsvarande vårdgaranti avser inom ögonsjukvården gråstarroperation 
och nybesök. Enligt vår information finns idag ingen kö till gråstarr, en 
reparabel diagnos. Många nybesök initieras vid optikerbesök då ögontryck 
över 24 uppmäts. Detta är ett trubbigt mått då många remisser visar sig 
”onödiga” och då glaukom även kan förekomma vid lägre ögontryck.   
 
Mindre allvarliga sjukdomar tar resurser från allvarliga, kroniska tillstånd där 
skador som uppstår leder till bestående men och sänkt livskvalitet. 
RIKTLINJER FÖR GLAUKOMSJUKVÅRDEN, utarbetade av Sveriges 
Ögonläkareförening, följs inte. 
 
Idag har ca 200 000 personer glaukom i Sverige, men av dessa vet 100 000 
inte om sin sjukdom. Medelåldern för personer hos SUS som får diagnosen 
glaukom torde idag ligga lägre än 73 år. Idag lever vi längre, varför rätt 
glaukomsjukvård kommer att vara en vinst såväl för livskvaliteten som för 
samhällsekonomin genom färre synhandikapp. 
 



Det är uppenbart att glaukom idag kommer på efterkälken; tyst sjukdom 
som utvecklas långsamt och inte känns så brådskande att prioritera. 
Glaukom är inte så spännande, många ögonläkare vill även operera. 95% 
av glaukompatienterna är icke-kirurgiska.  
 
Sedan effektiv behandling av gula fläcken infördes har förseningen av den 
viktiga glaukomuppföljningen ytterligare försämrats. Förlorat synfält kan 
aldrig återskapas. 
 
Glaukomsjukvården i region Skåne upplever vi idag som mycket ojämlik. Vi 
uppfattar även att det inte finns något samarbete mellan ögonklinikerna, 
inga gemensamma utvecklings- eller utbildningsdagar. 
 
Bristen på ögonläkare och ögonsjuksköterskor tror vi kommer att fortsätta. 
Idag bidrar många pensionerade ögonläkare till att verksamheten 
upprätthålls. 
 
För att långsiktigt komma åt resursbristen förordar vi att man regionalt 
beslutar att införa en ny personalkategori i glaukomsjukvården, nämligen 
legitimerade optiker med Socialstyrelsens godkännande att använda 
diagnostika. Arbetsformerna kommer att påverka såväl läkare som 
sjuksköterskor, till förmån för en fungerande glaukomsjukvård. 
 
På S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm arbetar idag 30 anställda optiker. Vi 
har uppgiften att i Skåne arbetar idag två optiker på SUS. 
 
Informerades att Optikerförbundet startat projektet ”Utarbeta riktlinjer för 
optiker för förbättrad hantering av personer med ökad risk för glaukom, april 
2019 - juni 2020”, leds av Göran Skjöld (leg optiker) och Roger Sidestam 
(leg.läkare-specialist Ögon). Ett motsvarande projekt genomfördes 2017 
beträffande diabetesvården. 
Så länge en komplett undersökning inte omfattas av högkostnadsskyddet 
kan den dock inte ersätta ögonsjukvårdens ansvar. 
 
 
Sammanfattningsvis uttalades unisont att det varit ett mycket givande 
möte och att man gärna ville se detta som ett återkommande initiativ. 
Tankarna kring optiker i sjukvården togs emot med stort intresse. Man var 
samtidigt öppen med att nuvarande sjukvårdsorganisation med ”stuprör” 
försvårar samarbetet över klinikgränserna, men inget är omöjligt. Våra 
synpunkter kommer att föras vidare till respektive partiledningar och vi 
utlovades en återkoppling inom en rimlig tid. 
 
Från vår sida står vi till förfogande om mera information önskas. I detta 
sammanhang har vi haft stort stöd av Anders Heijl, MD, PhD Senior 
Professor and Consultant. 
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