
  

090928 

 

 
           

 

Remitterande läkare:  

Pat. uppgift  

Adress:  

  

Direkt tel:                                 Remissdatum:  Patientmobil: 

 

Frågeställning, önskad åtgärd/undersökning:                                                                            
 

                                                                                                                                                                 Akutfråga 

 Symtom Höger öga       Vänster öga  Plötslig debut Successiv debut Sedan (tid) 

 Synnedsättning           

 Krokseende*           

 Värk            

 Rött öga           

 Ljusfenomen           

 Rörliga svarta prickar           

 Monokulärt dubbelseende*           

 Binokulärt dubbelseende* 

 

          

Ögonlocksförändring?    beskrivning/bifoga ev. foto 
 

 

Tidigare ögonsjukdom: 

 

Aktuell synskärpa* datum:  

Höger öga     Vänster öga 

Synskärpa  Synskärpa   

  

 

Med eller utan glasögon? 
 

 

Undersökningsfynd höger öga  Undersökningsfynd vänster öga 

  

  

Andra sjd./mediciner/övrigt:  

  

* förklaring se baksida  

 

 
Vid AKUTA FALL till fax nummer:   

031 - 7069302.  OBS! markera remissen som akut, icke-markerade remisser återsänds.  

Vid frågor kontakta gärna jourpersonalen på 031 - 343 0091. 

Övriga remisser skall skickas till: 

Remissportalen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 

Göteborg. 

 

 

REMISS ÖGONLÄKARE 



  

090928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Förklaringar Ögonläkarremiss 
 

 

Ljusfenomen:   Blixtar, Aura 

 

Monokulärt dubbelseende:  Om ett öga är övertäckt ser patienten dubbelt med 

andra ögat 

 

Binokulärt dubbelseende: Om patienten tittar med båda ögonen och ser 

dubbelt och detta försvinner då man täcker för ena 

ögat oavsett vilket öga 

 

Krokseende:  Nytillkommen bildförvrängning av en rak linje  

(ex dörrpost) 

 

 

 

 

Hur man bäst mäter synskärpa 

 Avståndet patienten skall ha till tavlan är olika. Uppgift står på respektive tavla.   

 Täck för och mät ett öga i taget 

 Skriv upp värdet för den textrad patienten kan läsa längst ner 

 

Då synskärpa skall tas med eget glas skall du använda avståndsglas (inte läsglasögon). 

 

 

För icke akuta patienter går det även att skicka remissen till Offentliga och privata Ögonläkare som tar 

emot patienter med ordinarie patientavgift finns på regionala listan. 

Vid AKUTA FALL till fax nummer:   

031 - 7069302.  OBS! markera remissen som akut, icke-markerade remisser återsänds.  

Vid frågor kontakta gärna jourpersonalen på 031 - 343 0091. 

Övriga remisser skall skickas till: 

Remissportalen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 

Göteborg.  
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