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Remiss från Läkemedelsverket: Förslag till föreskrifter
om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (L VFS
2009:13 I HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utläm
nande av läkemedel och teknisk sprit (Eit dnr 3.1-2015-106910)
Inspektionen för vård och omsorg har beretts tillfälle till yttrande över
förslaget om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande
av läkemedel och teknisk sprit och lämnar följande synpunkt på försla
get.

Lokalanestesi
I konsekvensutredningen från Läkemedelsverket anges på sidan I att de
diagnostiska dropparna är tänkta att användas vid tre olika synunder
sökningar. Vid undersökning av ...... .trycket i ögat där optikern bedö
var främre delen av ögat ...
Av 4 § SOSFS 1995 :4, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd;
Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården,
framgår att optikern får utföra de undersökningar som behövs för be
dömningen av vilka synhjälpmedel patienten behöver, för ställningsta
gande om patienten behöver hänvisas till läkare och för utfärdande av
intyg om synen. Undersökningarnas omfattning liksom slag av under
sökningar ska anpassas till syftet och till optikerns kompetens. Optikern
får vid undersökningen inte använda instrument som berör ögat, från
sett vad som behövs för utprovning och tillpassning av kontaktlinser.
IVO konstaterar att det finns flera olika metoder och instrument att
mäta ögontrycket. Optiker använder ofta en "luftpuff". Standardmätme
toden i vården är Goldmanns applanationstonometeri. Vid denna under
sökning bedövas ögat med en droppe som också innehåller gult färg
ämne, för att trycknivån ska kunna avläsas rätt. En desinficerad kon
förs mot ögat så att den ligger an. Denna undersökning kan optikern
idag, med hänvisning till SOSFS 1995:4, inte genomföra.
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I detta ärende har avdelningschefen Sabina Wikgren Orstam beslutat. I
den slutliga handläggningen har avdelningsjuristen Taija Keskimaula
deltagit. Inspektören Birgitta Persson har varit föredragande .
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