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Resultater

Klinikassistenter, der er
oplært i øjenspecialet

klinikassistenter visiterer
Patienten bliver korrekt
efter relevant udspørgen af
visiteret.
hændelsen og symptomer
samt efter skriftlige
retninglinjer og giver derefter
tid til konsultation.

Øjenlægen

Øjenlægen visiterer efter
samme retningslinjer enhver
skriftlig henvisning fra læge.
Ved uklare henvisninger
eller symptomer er det altid
øjenlægen, der visiterer.

Visitationsinstruks:
Obs: Den mest akutte oftalmologiske patient:
Patient der øjeblikkelig skal behandle sig selv eller allerhelst med hjælp af andre personer i
nærheden:
Ved ætsskader af øjenregionen af alle typer såsom syrer, baser, lud, kautisk soda og hvis du er i
tvivl, skal patienten IKKE søge skadestue, almen praktiserende læge eller speciallæge, men
øjeblikkeligt skylle øjnene med ganske almindeligt vand fra vandhanen eller bruseren. Hvis der ikke
er rent vand i nærheden er det helt tilstrækkelig at skylle med forurenet vand, gerne vand fra
toilettet. Hvis det er muligt er det bedst at stå i brusekabine og stirren ind i bruseren.
Vandtemperaturen skal være så behagelig som muligt. Efter at der er skyllet mindst en time eller to
skal patienten henvende sig til skadestue eller læge i øvrigt. Er det muligt, mens der skylles, kan
pårørende kontakte skadestuen pr. telefon og konferere med vagthavende sygeplejerske eller
vagtlæge. Der skal helst øjenskylles under transporten til behandlingsstedet. Patienten tages straks
ind til lægen når vedkommende når frem til behandlingstedet
Patienter der skal til samme dag, samt se ovenfor:
Akutte smerter
Akutte fremmedlegemer. Glødeskaller kan vente til dagen efter.

Akutte traumer
Akut opstået lysglimt/pletter/tråde/skygger/gardinfornemmelse
Akut opstået synstab.
Akut dobbeltsyn med neurologiske klager (f.eks hovedpine).

Patienter der skal ses i løbet af 1 - 3 dage:
Subakut dobbeltsyn uden neurologiske klager.
Metamorfopsier (ser lige linjer skæve).
Sorte prikker/tråde/slør, gennem længere tid.
Akut skelen hos børn, der ikke har skelet før.
Patienter der skal ses i løbet af 1 – 3 måneder:
Hovedpine (nyopstået hovedpine dog inden for 1 måned)
Diabetikere uden akutte synsgener (3 måneder)
Børn over 7 år, henvist fra skolen med nedsat syn (3 måneder)
Børn henvist med skelen, der er under 7 år (1 måned)

Ikke akutte patienter (efter ventelisten):
Langsomt begyndende sløret syn (f.eks. fra optikkeren med cataract).
Irritative gener (svie, grus fornemmelse, tørhed).
AMD uden metamorfopsier eller nyere synstab
Tåreflod
Patienter med glaucom i familien
Ønske om en øjenundersøgelse, hvor der ikke er synsklager
Såfremt der uklarhed vedrørende visitationen, er det øjenlægen, der foretager denne.

