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Syfte 

Riktlinjen är en sammanfattande beskrivning av diagnostik och handläggning av retinal venocklusion 

(RVO), med syfte att åstadkomma en kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, effektiv och 

tillgänglig vård. 

 

Metodbeskrivning – Så har riktlinjen arbetats fram 

Denna riktlinje har utarbetats av NPO ögonsjukdomars nationella arbetsgrupp medicinsk retina. I den 

nationella arbetsgruppen har representanter från alla sex sjukvårdsregionerna ingått. Ordförande för 

NAG medicinsk retina har varit Urban Amrén ögonläkare, sjukvårdsregion Stockholm och sedan april 

2021 Elisabet Granstam ögonläkare, Östra sjukvårdsregionen I arbetsgruppen har ingått Monica 

Lövestam-Adrian, Södra sjukvårdsregionen, Pierfrancesco Mirabelli, Sydöstra sjukvårdsregionen, 

Martin Breimer Västra sjukvårdsregionen, Henrik Dahlgren sjukvårdsregion Stockholm, Mattias 

Eklund, Norra sjukvårdsregionen och Susanne Albrecht styrgruppen för Svenska Makularegistret 

Nationella arbetsgruppen har först inventerat befintliga kunskapsstöd i Sveriges samtliga 

samverkansregioner. 

Den nu framtagna riktlinjen bygger på dokumentet ”Retinala venocklusioner - bakgrund samt 

behandlingsstrategi” av Kalm, Lindberg, Epstein 2016 [1] samt ”Guidelines for the Management of 

Retinal Vein Ocklusion” Euretina 2019 [2]. 
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Riktlinjen har arbetats fram genom konsensus i nationella arbetsgruppen. NPO ögonsjukdomar har 

innehållsgranskat samt godkänt riktlinjen inför den öppna nationella remissrundan. 

Patientrepresentant har inte funnits med i den nationella arbetsgruppen. I den öppna remissrundan 

ges möjlighet för patientrepresentant att lämna synpunkter. 

 

Bakgrund 

Definitioner 

• CRVO (centralvensocklusion) 
Ocklusion av centralvenen med påverkan på retinas alla kvadranter. 

 

• BRVO (grenvensocklusion) 
Ocklusion av vengren med påverkan på en kvadrant eller mindre beroende på hur perifer 
ocklusionen är. 

 

• HRVO (hemiretinal venocklusion) 
Ocklusion med påverkan på övre eller nedre halvan av retina. Ocklusionen kan finnas där 
övre eller nedre grenvenerna går samman, antingen före eller efter inflödet i synnerven. Det 
saknas konsensus om HRVO ska klassas som en undergrupp till CRVO eller BRVO. 

 
Epidemiologi 
Mer än 50 % av patienterna som drabbas är över 65 år.  Prevalensen stiger med ålder: 0,7 % <60 år, 
1,2% 60–69 år, 2,1 % 70–79 år, 4,6 % >80 år. Ingen signifikant skillnad ses mellan män och kvinnor. 
 
Etiologi/Riskfaktorer 
Risken för RVO tilltar med åldern. Arterioskleros, hypertoni, diabetes, hyperlipidemi och glaukom är 
kända riskfaktorer. Koagulationsstörningar verkar förekomma oftare hos patienter under 50 år utan 
annan känd riskfaktor. Även hyperviskositetssyndrom och möjligen kronisk njursjukdom är mindre 
vanliga riskfaktorer. Systemisk inflammatorisk sjukdom med vaskulit kan ligga bakom RVO, liksom i 
sällsynta fall även komprimerande patologi retrobulbärt.  
 
Symptom        
Varierande grad av synnedsättning, som kan komma snabbt. Ibland kan den dock komma mer 
smygande under veckor till månader. Vid CRVO söker patienten ibland på grund av värk i ögat, på 
grund av utvecklad kärlnybildning (rubeos) i kammarvinkeln med åtföljande tryckstegring. Vid BRVO 
påverkas symptomen av ocklusionens lokalisation. Ofta fås en måttlig synnedsättning och 
synfältsbortfall. Ibland ger trombosen inga symptom, framför allt om den drabbar en nasal kvadrant.  

Utreda/diagnostisera 

Status 

• Visus med nedsättning av varierande grad. 

• Intraokulärt tryck (IOP) på bägge ögonen. 

• Gonioskopi odilaterat (CRVO). 
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• Ögonbottenundersökning: Dilaterade, slingriga vener, ofta flamformiga blödningar, mjuka 
exsudat och papillödem (CRVO) samt makulaödem. Vid CRVO ses förändringar i fyra 
kvadranter, vid HRVO i två kvadranter och vid BRVO motsvarande drabbat område.  
 

 
Bilddiagnostik 
 

• OCT (Optisk koherenstomografi) - För att kvantifiera makulaödem vid behandling och 
uppföljning. 
 

• OCT-A (OCT-angiografi) – Kan göras vid oklar diagnos samt för att bedöma grad av ischemi. 
 

• Fluoresceinangiografi - Kan övervägas för att bedöma ischemi och läckage inför eventuell 
laserbehandling. Angiografi kan även vara indicerat vid oklar diagnos och för att bedöma 
förekomst av kärlnybildning. Man bör dock vänta med undersökning tills eventuellt 
blockerande blod resorberats.  

 
 
Utredning av riskfaktorer 
Remiss till primärvården för att identifiera påverkbara allmänna riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. 
RVO i sig är inte indikation för blodförtunnande behandling. 

 
Hos unga patienter (under 50 år) kan man överväga bredare koagulationsutredning. 
  
Eventuell övrig utredning utifrån anamnes och klinik (till exempel vaskulit, hyperviskositet). 
 
Diagnoskoder 
Centralocklusion av retinalven H34.8A 
Grenocklusion av retinalven H34.8B 
Hemiretinal venocklusion  H34.8B 

Behandla/handlägga  

BRVO 

Behandling vid synnedsättning på grund av makulaödem: 
 
Initial exspektans i 1–2 månader kan övervägas, framför allt vid lättare synpåverkan. 
Hänsyn till synskärpa och sjukdomsduration ska tas vid inledande av behandling. 

 
Anti-VEGF  
Anti-VEGF-behandling utgör första-hands behandlingsval. Initialt ges 3 månatliga injektioner. 
Uppföljning varje månad med fortsatta injektioner tills makulaödemet är borta eller synskärpan varit 
stabil vid två efterföljande kontroller. Därefter återbesök varannan månad (eller vid behov oftare) 
med reinjektion vid recidiv, enligt PRN (pro re nata = behandling vid behov)  
 



 

 

Nationellt system för kunskapsstyrning                                              RIKTLINJE FÖR RETINAL VENOCKLUSION  
Hälso- och sjukvård                                                                             
Sveriges regioner i samverkan                                                            
Fastställd i Nationellt programområde (NPO) för Ögonsjukdomar ÅÅÅÅ-MM-DD, giltig till ÅÅÅÅ-MM-DD                                                                                                            
Fastställd regionalt ÅÅÅÅ-MM-DD                                                                                                             
Kontaktperson: Carina Libert, processledare NPO Ögon 
Kontaktuppgifter: carina.libert@sll.se 
   
 
 

 

6 

Vid ödemrecidiv rekommenderas övergång till treat and extend (TAE). TAE innebär att man ger 
injektion vid varje kontroll och förlänger intervallet med 2 veckor om det är torrt i makula. Vid recidiv 
kortas intervallet med 2 veckor. Man titrerar på så sätt fram längsta injektionsintervall där maximal 
synskärpa och/eller ödemfrihet uppnås 
 
Dexametason 
Kan övervägas som förstahandsval, framför allt vid genomgången myokardinfarkt eller stroke. Bra 
alternativ om patienten har svårt att komma på täta besök.  
 
Faktorer som talar för dexametason: 

o Ögat är pseudofakt, dvs. gråstarropererat. OBS: Lins i sulcus eller afaki är 

kontraindikation. Försäkra dig om att kirurgin var okomplicerad. 

o Genomgången PPV (pars plana vitrektomi/glaskroppskirurgi) 

o Ögat har låg risk för glaukomskada (ingen manifest papill- eller synfältsskada, 

behandling med ≤ 1 glaukomläkemedel) 

o Ofullständigt svar på anti-VEGF 

o Korta injektionsintervall med anti-VEGF 

o Patienten har svårt att komma på frekventa kontroller 

o Kroniskt ödem och omfattande exsudat 

o Patientens önskan 

Tryckkontroll hos sköterska inom 3-4 veckor. Klinisk kontroll med OCT makula efter 2 månader och 
därefter varannan månad. 
 
Rebehandling kan ges efter 4 månader, eventuellt 3 månader om upprepade recidiv innan 4 
månader. Dexamethason  behandlingsalgoritm kan tillämpas [3]. 
 
Komplikationer/biverkningar av intravitreala injektioner 
Komplikationer av injektion av anti-VEGF är huvudsakligen injektionsrelaterade, såsom lokal 
irritation, rodnad, ytligt cornealsår, blödning i konjunktiva och glaskropp samt intraokulär 
inflammation. Den allvarligaste komplikationen är endoftalmit och drabbar ca 1:2000-300 injektioner 
(Svenska makularegistret 2019). Det finns även viss risk för katarakt och amotio, framför allt om 
Injektionen inte ges på ett korrekt sätt. 
 
Injektion av dexametason innebär dessutom stor risk för katarakt om patienten inte redan 
genomgått kataraktoperation (ca 30% efter 1 år hos de som fått 2 injektioner). Även risken för okulär 
hypertension är relativt stor efter injektion av dexametason. Ca 15% får en tryckstegring på mer än 
10 mm Hg vid 60 dagar och liten andel kan få betydligt större tryckstegring än så. Oftast kan 
tryckstegringen hanteras med topikal behandling. Dessutom är den i de flesta fall  övergående, med 
återgång kring ursprungsvärdet inom 6 månader från injektion. 

 
Gridlaserbehandling 
Inte förstahandsval. Kan övervägas om injektionsbehandling visat bristande effekt eller inte är 
aktuell. 
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Vid neovaskularisation på papill eller retina görs sektorscatter i det berörda ischemiska området. 
Profylaktisk scatter rekommenderas inte men kan övervägas vid avancerad ischemi och dålig 
compliance. 
 
Om behandlingsindikation ej föreligger - uppföljning var 3:e månad i 12 månader. 
 

CRVO 

Behandling vid synnedsättning på grund av makulaödem: 
 

Hänsyn till synskärpa och sjukdomsduration ska tas vid inledande av behandling. Även vid låg 
synskärpa rekommenderas behandling. Vid utebliven förbättring av synen följs patienten.  

 
Anti-VEGF  
Anti-VEGF-behandling utgör första-hands behandlingsval. Initialt ges 3 månatliga injektioner. 
Övergång till TAE rekommenderas 1 månad efter de 3 inledande injektionerna.  
 
Vid normaliserad bild efter 3 injektioner och avsaknad av blödningar kan man överväga att gå över till 
behovsstyrd behandling enligt PRN 
 
Vidare, om patienten varit torr och stabil på långa intervall (exempelvis 12 veckor) flera gånger kan 
man överväga att gå över till kontroll och behandling enligt PRN.  

 
Dexametason  
Kan övervägas som förstahandsval, framför allt vid genomgången myokardinfarkt eller stroke. Bra 
alternativ om patienten har svårt att komma på täta besök. 
 
Faktorer som ytterligare talar för dexametason -var god se behandling BRVO  
 
Tryckkontroll hos sköterska inom 3-4 veckor. Klinisk kontroll med OCT makula efter 2 månader och 
därefter varannan månad. 
 
Rebehandling kan ges efter 4 månader (eventuellt 3 månader om upprepade recidiv innan 4 
månader). 
 
Vad gäller komplikationer/biverkningar av intravitreala injektioner – var god se under BRVO  

 
Kärlnybildning (neovaskularisation) 
Vid neovaskularisation som är minst 2 klockslag stor på iris eller i kammarvinkel ska fullständig 
scatter utföras. Anti-VEGF kan ges innan scatterbehandling för att vinna tid och för att minska   
ödem och blödningar inför behandling. Anti-VEGF kan även ha trycksänkande effekt. Vid bristande 
effekt av scatter eller oklara medier ska retinal kryo och cyklodiodlaserbehanding övervägas. 
Profylaktisk scatter rekommenderas inte, men kan övervägas vid avancerad ischemi, dålig 
compliance eller om det inte är möjligt att följa patienten med täta kontroller. 

 
Om behandlingsindikation ej föreligger görs uppföljning med klinisk kontroll månad 1,2,3,5,7,9,12. 
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Vårdnivå  

Retinal venocklusion ska utredas, behandlas och följas inom den specialiserade ögonsjukvården. 

Utredning av systemiska riskfaktorer kan ske i primärvård, på medicinklinik eller inom övrig 

specialiserad sjukvård.  

Kvalitetsuppföljning: 

• Behandling av RVO med glaskroppsinjektioner ska registreras i det nationella 
kvalitetsregistret Svenska Makularegistret, SMR https://makulareg.se/  
 

• Eventuella komplikationer och biverkningar till injektioner ska registreras i SMR. Misstänkta 
systemiska biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket.  

• Registerdata ska användas för att följa vårdkvaliteten. Varje klinik har tillgång till sina egna 
registerdata, vilka kan jämföras med data för hela landet. 
 

• Kvalitetsindikatorer, som hämtas från Svenska Makularegistret: 
 

1. Förbättrad eller stabil synskärpa 
Andel stabila eller förbättrade patienter (ögon) 1 år efter behandlingsstart. Med förbättring 
avses minst en rads förbättring på syntavla (ETDRS).  
Målvärde >75 % 
2. Andel synskärpa ≥0.5  
Synskärpa ≥0.5 på behandlade ögat (körkortsyn personbil) efter 12 månaders behandling 
Målvärde >58 % 
3. Andel låg synskärpa, med behov av synrehabilitering 
Synskärpa ≤0.3 efter 12 månaders behandling  
Målvärde <20 % 
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