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Vi som undertecknat denna skrivelse önskar på detta sätt uppmärksamma Socialministern 

på en möjlighet för Regeringen att snabbt visa initiativkraft för att komma tillrätta med 

delar av vårdköerna. Myndigheten initierade redan 2018 en process där berörd föreskrift 

skulle uppdateras, men arbetet har sedan dess fastnat på tjänstemannanivå. För att 

frågan ska kunna komma vidare behövs nu ett nytt initiativ från departementet.  

Sveriges ögonsjukvård är mycket hårt belastad med långa kötider där få eller inga regioner 

klarar att möta tremånaders-kravet. Tillgängligheten variera kraftigt mellan olika regioner, 

vilket framkommer både av tillgängliga offentliga statistik och de uppföljningar som bl.a. 

Svenska Glaukomförbundet genomfört bland sina medlemmar i hela Sverige.  Den ojämna 

tillgängligheten påverkar dels alla med känd ögonsjukdom, dels möjligheterna till tidig 

upptäckt, vilket är särskilt viktig vid diagnosen glaukom.  

Situationen kan dock förbättras på ett enkelt sätt eftersom optiker skulle kunna bidra i 

arbetet med att korta köerna. En förändrad arbetsgång, där optikern hanterar många av 

de rutinbesök som idag belastar sjukvården, skulle minska väntetiderna avsevärt. Istället 

för att belastas av rutinbesök skulle sjukvården kunna fokusera på de moment som kräver 

medicinska insatser. Optiker är redan idag en viktig remissväg vid nyupptäckt av misstänkt 

ögonsjukdom t.ex. glaukom. En tydligare och förstärkt roll för optikerna skulle stärka 

patientnyttan och bidra till en positiv samhällsekonomisk effekt.  

Den beskrivna arbetsgången är i linje med Behörighetsutredningens (2009) intention samt 

Regeringens beslut av 2013-05-02. Idag är detta dock inte praktiskt möjligt då en sådan 

ordning kräver en justering av Optikerföreskriften SOSFS 1995:4, där föreskriftens 

daterade formuleringar idag begränsar optikernas möjligheter att bidra såsom avsett.  

Den nödvändiga översynen av Optikerföreskriften initierades av Socialstyrelsen 2018 men 

har ännu inte slutförts. Ett relativt färdigt förslag finns på bordet, remissinstanserna är 

förhållandevis överens och det krävs därför en marginell insats från Socialstyrelsen för att 

åter aktivera och publicera en justerad föreskrift. Trots upprepade påstötningar väljer 

dock myndigheten att inte avsluta det påbörjade arbetet.  

Behörighetsutredningen av 2009 betonade fördelarna med att öka utnyttjandet av 

optikern i ögonsjukvården, och pekade på såväl samhällsekonomiska vinster som 

patientnytta. I linje med detta beslöt Regeringen den 2 maj 2013 (SFS 2013:246[5]) att 

Socialstyrelsen skulle bereda frågan om optikers förskrivningsrätt. Detta arbete 

färdigställdes endast till hälften. 1 september 2016 gavs vidareutbildade optiker 

rekvisitionsrätt - dock utan att Optikerföreskriften uppdaterades, vilket är en förutsättning 

för intentionen med förskrivningsrätten ska uppnås. Att översynen av föreskriften inte 

färdigställts lägger därmed hinder för att omsätta Regeringsbeslutet i praktiken. 

  

I nuläget är c:a 25% av landets optiker vidareutbildade och får därmed rekvirera 



diagnostika. Det finns alltså en mycket god beredskap över hela landet att bidra till en 

förbättrad ögonsjukvård under förutsättning att detta möjliggörs juridiskt. 

Olika kartläggningar visar att c:a 200.000 patienter i Sverige lider av glaukom varav c:a 

100.000 har pågående behandling. Motsvarande siffra för ögonsjukdom till följd av 

diabetes är omkring 450.000 individer i Sverige. Båda dessa sjukdomar kräver 

regelbundna kontroller av ögonen, något som idag hanteras inom ögonsjukvården. 

Rutinbesöken tar sjukvårdens resurser i anspråk och bidrar till onödigt långa vårdköer 

inom ögonsjukvården. 

Under 2019 -20 har försök genomförts i region Skåne samt Östergötland som innebär att 

optiker hanterar rutinbesöken för glaukompatienter. Vid misstänkta förändringar 

remitteras patienten till ögonsjukvården för fortsatt utredning och behandling. Patienten 

återgår därefter till rutinkontroller hos optiker. Projektet gav vid handen att 

ögonsjukvården på detta sätt kan besparas 4.500 årliga besök i Skåne. Det finns med 

andra ord stora möjligheter till att avsevärt korta köerna i ögonsjukvården. De två 

projekten i Skåne och Östergötland följs nära av patientrepresentanter från Svenska 

Glaukomförbundets föreningar i Syd och Östergötland. Projektet i Östergötland har 

nyligen beviljats ytterligare 3,8 miljoner i forskningsanslag av Familjen Kamprads Stiftelse. 

En översyn av Optikerförskriften möjliggör att den ovan beskrivna vårdkedjan kan 

tillämpas fullt ut över hela riket. Härigenom skapas förutsättningar för att snabbare 

hantera patienter med misstänkta förändringar och sätta in åtgärder för att bromsa 

sjukdomsförloppet och därmed i större utsträckning rädda patientens syn. Utöver den 

uppenbara patientnyttan av detta finns även stora samhällsekonomiska vinster att hämta.     

Vi hemställer därför att Socialdepartementet tar initiativ som innebär att 

Socialstyrelsen avslutar den påbörjade översynen av Optikerföreskriften. 

Vi vill även be om ett möte med statsråd, statssekreterare eller annan i den politiska 

staben för att vidare diskutera hur patienter på ett bättre sätt kan få tillgång till snabb och 

adekvat vård på rätt nivå. 
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