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Sammanfattning 
Införandet av denna riktlinje kommer inte att medföra några ökade vårdkostnader eller större 
förändringar av vårdrutiner för denna patientgrupp. Likartade vårdrutiner finns förhoppningsvis 
redan på de flesta ögonmottagningar i Sverige. Snarare finns förutsättningar för snabbare diagnostik 
och tidigare insatt korrekt behandling vilket medför kortare vårdperioder och reducerat 
patientlidande i de verksamheterna som idag inte tillämpar likartade rutiner. 
 

1. Om konsekvensbeskrivningen 
Angelika Skarin har varit huvudansvarig med hjälp av Berit Byström, Branka Samolov, Eydis 
Olafsdottir och Wolf Wonneberger. 

2. Konsekvenser 
2.1 Omfattning 
Det saknas data för incidens och prevalens av infektiös keratit i Sverige. Uppskattningsvis är 
incidensen cirka 1000 fall årligen i Sverige, dvs cirka 10/100 000 invånare årligen. Prevalensen 
uppskattas till cirka 20–30/100 000. 

Alla ögonläkare, både under specialistutbildning och färdiga specialister, stöter på infektiösa keratiter 
flera gånger årligen. Speciellt vid handläggning av patienter som söker akut. I mer än 90 % av fallen 
kräver dessa patienter enbart medikamentell behandling. Om vårdplatser finns att tillgå vårdas de 
allvarligaste fallen på vårdavdelning initialt några dagar. I cirka 5 % av fallen krävs någon typ av 
ögonkirurgisk insats i form av ögonlockskirurgi och, mer sällan, hornhinnekirurgi. 

2.2 Nytta eller risker för individen 
Riktlinjen ger bättre förutsättningar för snabb korrekt diagnos, kortare vårdtider och bättre 
synresultat efter utläkning. Ingen ökad risk för patienten, snarare snabbare diagnostik och 
behandling. 

Alla åtgärder baseras på systematiskt framtaget kunskapsunderlag. Denna riktlinje försämrar inte 
patientens delaktighet. 
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2.3 Etiska aspekter 
Riktlinjen påverkar inte individens autonomi och integritet. Kunskapsstödet snarare minskar risk för 
undanträngningseffekter på andra patientgrupper. 
Människovärdesprincipen påverkas inte, inte heller behovs- och solidaritetsprincipen eller 
kostnadseffektivitetsprincipen. Inga konsekvenser ur ett jämlikhetsperspektiv.    
 
Det finns inga risker med att inklusionskriterierna 

• driver onödig eller omotiverad vård, exempelvis onödiga undersökningar eller behandlingar 
• resulterar i att individer som borde ingå exkluderas missar individer som borde ingå i 

kunskapsstödet. 

2.4 Verksamhet och organisation 
Riktlinjen medför inga förändringar av verksamheten eller organisationen. Riktlinjen medför inte att 
någon del av nuvarande vårdpraxis kan tas bort helt eller delvis. 

2.5 Kostnader 
Det finns inga förutsägbara kostnadsförändringar. 

2.6 Kompetensförsörjning 
Riktlinjen innebär inga nya krav på medarbetarnas kompetens, utbildning eller kompetensväxling. 
Om liknande riktlinjer inte tillämpats tidigare i en verksamhet kan enstaka särskilda 
utbildningstillfällen behövas för de personalkategorier som är involverade (ögonläkare och 
sköterskor/undersköterskor/optiker). 

2.7 Påverkan på andra kunskapsstöd 
Riktlinjen påverkar inga andra kunskapsstöd. 

2.8 Påverkan på andra nyckelfrågor i hälso- och sjukvården 
Riktlinjen påverkar inga andra nyckelfrågor i hälso-och sjukvården. 

2.9 Uppföljning 
Riktlinjen påverkar inte behov av uppföljning nationellt eller regionalt. 

2.10 Övriga konsekvenser 
Inga övriga konsekvenser finns. 
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