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Innledning 
 
Bachelorutdanning i optometri ved Høgskolen i Buskerud 
 
Bachelorutdanningen i optometri utgjør 180 ECTS/studiepoeng (sp) fordelt på 3 studieår og kvalifiserer til 
autorisasjon som optiker. Ellers i verden er yrkesbetegnelsen optometrist. I Norge er optikeryrket 
lovregulert som et helsefag og underlagt kontroll av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
(www.sak.no).  
 
Studiet består av både teoretiske og praktiske komponenter, inkludert 16 sp. praksisstudier i privat 
optometrisk praksis. Studiet tilbys på fulltid og studiets praktiske karakter forutsetter at studentene er til 
stede på Kongsberg og i praksisbedriftene. 
 
Optikerutdanningen har vært tilknyttet Høgskolen i Buskerud (tidligere Kongsberg Ingeniørhøgskole) 
siden 1972 og er landets eneste utdanningstilbud innen optometri. Dagens utdanning bygger på 
Europeisk diplom i optometri og optikk (http://www.ecoo.info/european-diploma/) og kandidater med 
bachelorgrad i optometri og 30 studiepoeng videreutdanning (avanserte kontaktlinser og klinisk praksis) 
får Europeisk Diplom. 
 
Definisjon av optometri og studiets relevans for arbeidslivet 
 
Optometrifaget er tett knyttet opp mot synsvitenskap, som omhandler øyet og synsapparatet, visuell 
persepsjon og relaterte anatomiske, fysiologiske, nevrale og kognitive mekanismer. Synsvitenskap er et 
tverrfaglig forskningsfelt med forgreninger innen anatomi, fysiologi, medisin, matematikk, fysikk, 
psykologi, nevrovitenskap og informasjonsteknologi. 
 
Optometrifaget og optikerprofesjonens virksomhet er definert slik av World Council of Optometry, en del 
av verdens helseorganisasjon (WHO): 
«Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated, and regulated (licensed/registered), 
and optometrists are the primary healthcare practitioners of the eye and visual system who provide 
comprehensive eye and vision care, which includes refraction and dispensing, detection/diagnosis and 
management of disease in the eye, and the rehabilitation of conditions of the visual system» 
(http://www.worldoptometry.org/en/about-wco/who-is-an-optometrist/index.cfm) 
 
Bachelorstudiet i optometri dekker alle områdene i denne internasjonale definisjonen av faget. 
 
Optikeren er en del av primærhelsetjenesten i Norge. Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke 
befolkningens øyne og syn, samt behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. 
Dersom optikeren oppdager øyesykdommer eller andre sykdommer som har betydning for synet 
henvises pasienten til lege eller øyelege. 
 
En optiker har også en viktig oppgave i å gi råd om syn. En optiker kan for eksempel være rådgiver for 
tilrettelegging av synsmiljøet på en arbeidsplass. 
  
I dag kan optikere benytte diagnostiske øyedråper ved synsundersøkelser og har også rett og plikt til å 
henvise direkte til øyelege der det er påkrevet. Dette er med på å sikre befolkningen en best mulig 
øyehelsetjeneste. Bachelorstudiet i optometri gir den kompetansen som er nødvendig for å bli 
helsearbeider innen syn. 
 

Læringsutbytte bachelorgrad (1. syklus) 
 
Ved fullført bachelorgrad i optometri skal kandidaten ha oppnådd den kunnskap og ferdighet og generell 
kompetanse i naturvitenskaplige, samfunnsvitenskapelige og kliniske emner som er nødvendig for å 
arbeide selvstendig som optiker både nasjonalt og internasjonalt. Kandidaten har tilegnet seg kunnskap 
om samhandling med andre yrkesgrupper. Kandidaten har oppnådd ansvarsbevissthet og utviklet 
nødvendige holdninger og ferdigheter for livslang læring. 
  

http://www.sak.no/
http://www.ecoo.info/european-diploma/
http://www.worldoptometry.org/en/about-wco/who-is-an-optometrist/index.cfm
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Kandidaten kan utføre omfattende undersøkelser av øynene og synet, herunder bestemmelse av 
synsstyrke og brillestyrke, oppdage/diagnostisere øyesykdommer og okulære manifestasjoner av 
systemiske sykdommer, følge opp og henvise videre til annet helsepersonell der det er påkrevet, samt 
habilitering og rehabilitering av mennesker med nedsatt synsfunksjon. 
 
Kunnskap  
Kandidaten kan: 
- gjøre rede for og eksemplifisere oftalmiske, fysiologiske og visuelle optiske systemer 
- gjøre rede for og illustrere kroppens grunnleggende anatomi og fysiologi samt øyets og 

synsapparatets detaljerte anatomi og fysiologi 
- forklare prinsippene for grunnleggende og okulær farmakologi 
- forklare prinsippene for generell patologi 
- gjenkjenne og beskrive de vanligste former for okulær patologi og systemiske tilstander som gir 

okulære manifestasjoner 
- beskrive metoder og prosedyrer detaljert for et bredt spekter av relevante optometriske tester, 

utmålinger og undersøkelser 
- beskrive metoder og prosedyrer for et bredt spekter av optotekniske reparasjoner, utmålinger, 

innslipinger, tilpassinger og utleveringer i henhold til brilleseddel 
- beskrive metoder og prosedyrer for utlevering av synshjelpemidler til mennesker med normal og 

redusert synsfunksjon 
- gjøre rede for gjeldende lovverk og etiske retningslinjer for optikere 
- gjøre rede for optometriens historie og egenart og optikerens plass i samfunnet 
- vise til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor optometri og synsvitenskap 
- oppdatere sin kunnskap innenfor optoteknikk, optometri og synsvitenskap 
 
Ferdigheter 
Kandidaten kan: 
- utføre og konkludere en anamnese samt velge hensiktsmessige prosedyrer for videre undersøkelse 

av pasienten 
- utføre metoder og prosedyrer for et bredt spekter av relevante optometriske tester, utmålinger og 

undersøkelser av mennesker i alle aldre (> 5 år) med normal og redusert synsfunksjon 
- vurdere, analysere og konkludere resultatene samt avgjøre hensiktsmessig videre oppfølging av 

pasienten, herunder å oppdage og beskrive normale og unormale okulære funn samt henvise til lege 
/ øyelege / annet helsepersonell der det er påkrevet 

- anvende kunnskap for å forebygge øyesykdommer og tilstander 
- skrive en fullstendig pasientjournal etter gitte retningslinjer og føringer 
- anbefale hensiktsmessige brilleglass for pasienten, slipe og montere disse i innfatninger av 

varierende art samt verifisere billene i henhold til brilleseddel og bruksområde 
- anbefale, levere ut og gi råd om bruk av synshjelpemidler til mennesker med normal og redusert 

synsfunksjon 
- utføre enkle brillereparasjoner og individuelt tilpasse brilleinnfatningen til pasienten 
- reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning 
- anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på kliniske og 

teoretiske problemstillinger og begrunne sine handlinger overfor pasienter, andre yrkesutøvere og 
arbeidsgivere  

 
Kompetanse 
Kandidaten kan: 
- vise selvinnsikt samt ha evne til empati og til å se seg selv utenfra 
- ivareta medbestemmelsesrett for pasienter 
- vise innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i tråd med gjeldende lovverk og etiske 

retningslinjer for optikere og annet helsepersonell  
- analysere og kritisk vurdere eget arbeid for å sikre synsundersøkelsens og synshjelpemiddelets 

kvalitet, tilfredsstille pasientens behov, faglige krav og myndighetenes bestemmelser 
- planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og 

som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 
- formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, muntlig og gjennom 

andre relevante uttrykksformer 
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- utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette 
bidra til utvikling av god praksis 

- jobbe tverrfaglig og samhandle med relevante helse- og sosialfagsprofesjoner og tjenester slik som 
lege, øyelege, helsesøster, skolehelsetjenesten og kommunalt praktisk pedagogisk tjenestetilbud  

- kommunisere med mennesker på tvers av alder og ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn og vise 
respekt for menneskets integritet og rettigheter 

Kandidaten: 
- kjenner til rammene for egen profesjon og oppgavefordelingen mellom helse- og 

sosialfagsprofesjonene 
- kjenner til fagrelaterte innovasjonsprosesser og entrepenørskap 

 

Opptakskrav 
 

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 
 

Kvalifikasjoner 
 
Bachelorutdanningen i optometri er en 3-årig profesjonsutdanning. Gjennomført og bestått studium fører 
fram til graden ”Bachelor i optometri”. Utdanningen gir kompetanse etter gjeldende lover, forskrifter og 
yrkesetiske retningslinjer og gir grunnlag for autorisasjon som optiker i henhold til lov om helsepersonell. 
Bachelorgrad i optometri danner grunnlag for videre studier på mastergradsnivå innenfor samme eller 
beslektede fagområder. Mer om denne utdanningen og andre etter- og videreutdanningstilbud finnes på 
instituttets web-sider http://www.hibu.no/ifos. 
 

Internasjonalisering 
 
Fagmiljøet har et omfattende kontaktnett på alle kontinenter og samarbeider internasjonalt innen 
forskning, utdanning og profesjonsutvikling. Bachelorstudentene vil møte fagpersoner med internasjonal 
bakgrunn i undervisningen. Studieplanen er tilrettelagt slik at studentene kan ta deler av utdanningen ved 
utenlandske universitet og høyskoler. Likeledes kan utenlandske studenter ta deler av utdanningen ved 
Institutt for optometri og synsvitenskap. Derfor vil noen emner bli tilbudt på engelsk. 
 
Selve utvekslingen finner vanligvis sted i femte semester etter søknad fra studenten. 
 
Våren 2005 fikk Høgskolen i Buskerud tildelt utmerkelsen ”Diploma Supplement Label” av EU-
kommisjonen, en utmerkelse som gis til institusjoner som har utviklet og tatt i bruk vitnemålstillegg 
(Diploma Supplement). Diploma Supplement er et vedlegg til et gradsvitnemål og inneholder forklarende 
opplysninger på engelsk om utdanningssystemet, gradsstrukturen, studiepoengsystemet m.m. 
Vitnemålstillegget gjør det blant annet lettere for studenter å søke arbeid og videre utdanning utenfor 
egne landegrenser. 
 

Prinsipper for valg av læringsformer 
 
Undervisning, studie- og arbeidsmåter 
Studiets læringsutbytte styrer valg av undervisningsformer, studie- og arbeidsmåter og vurderingsformer 
slik at studentene har best mulig forutsetninger til å lykkes med studiene. 
 
Emnene i bachelorutdanningen avgrenses gjennom beskrivelse av de enkelte emnenes mål og innhold. 
Til sammen utgjør emnene en helhet, og løsning av praktiske, realistiske oppgaver gjennom hele studiet 
skal bidra til at studentene ikke taper helheten og sammenhengen mellom de enkelte emner av syne. 
 
Det utarbeides detaljerte undervisningsplaner for emnene i hvert semester som viser hvilke oppgaver 
som gis innenfor de ulike emner. Undervisningen er forskningsbasert og det legges opp til læringsformer 
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som utfordrer studentene til aktiv kunnskapssøking gjennom ny forskningslitteratur. Biblioteket tilbyr 
tjenester i å søke og innhente forskningsrelatert litteratur. Det er et mål å stimulere til selvstendig, kreativ, 
utforskende og kritisk tenkning. Studiets varierte undervisnings- og arbeidsformer er underbygger dette.  
 
Undervisningen ved Institutt for optometri og synsvitenskap skjer i stor grad i laboratoriene og på 
klinikken. En del av undervisningen er IKT-basert.  
 
Læringsformene for å oppnå den kunnskap som er beskrevet under læringsutbytte består av  

 forelesninger 

 demonstrasjoner 

 felles og individuell veiledning 

 dialog og diskusjoner i grupper og i plenum 

 selvstudium 

 teoretisk underveisvurdering og eksamen 
 
Læringsformene for å oppnå ferdigheter og kompetanse som er beskrevet under læringsutbytte består av  

 praktisk og teoretisk arbeid individuelt og i grupper 

 medstudentveiledning og -vurdering 

 argumentasjon og presentasjon av egne oppgaver 

 workshops 

 klinisk pasientarbeid og arbeid i optometrisk praksis 

 praktisk/klinisk ferdighetstrening (veiledet og på egenhånd) 

 teoretisk og praktisk/klinisk underveisvurdering 

 teoretisk og praktisk/klinisk eksamen 
 
Studiet tilstreber et aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv gjennom praksisstudier. 
Teoriundervisningen er knyttet til hovedpunkter i pensum. I emner med hovedvekt på praktisk 
oppgaveløsning er teoriundervisningen nært knyttet til temaene i de ulike oppgavene. Det forutsettes at 
studentene er til stede for å få nødvendig veiledning og informasjon om oppgaver. Studentene plikter å 
holde seg orientert om studiet via e-post og Fronter. På instituttets meldingssider i Fronter legges 
informasjon om studiet ut fortløpende, som for eksempel endringer i undervisningsplan, innleveringsfrister 
og lignende.  
 
Praktiske oppgaver ledsages av krav til skriftlig refleksjon. I tillegg til oppgavene forventes det at 
studentene selv øver seg i tekniske ferdigheter utenom veiledet tid. 
 
Arbeidskrav 
Med utgangspunkt i de enkelte emnenes omfang og egenart gis det obligatoriske oppgaver innenfor hvert 
emne. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emnet må studenten ha 
gjennomført og levert alle obligatoriske oppgaver innenfor emnet til fastsatt tid. Det gjelder også for 
emner der det ikke avholdes tradisjonell skoleeksamen, og ved innlevering av mappe for avsluttende 
mappevurdering. 
 
Vurdering og eksamensformer 
De obligatoriske oppgavene ledsages av veiledning og muntlig vurdering underveis i de ulike emnene. De 
avsluttende vurderingene for hvert emne varierer fra mappevurderinger til skriftlige eksamener, praktisk 
og/eller teoretiske hjemmeeksamener, muntlige eksamener, samt praktisk-teoretisk fordypning kombinert 
med muntlig høring. 
 
Vurderingsuttrykk 
Det benyttes gradert karakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk. For noen emner 
benyttes karakterskala bestått / ikke bestått. Ved obligatoriske innleveringer/arbeidskrav benyttes 
godkjent / ikke godkjent for tilgang til eksamen.  
 
Utdanningsplan 
I tråd med kvalitetsreformen inngås en avtale mellom student og studiested i form av en individuell 
utdanningsplan for hver student ved oppstart av studiet. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser 
om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens ansvar og forpliktelser overfor 
institusjonen og medstudenter. 
 



HBV - Fakultet for helsevitenskap Bachelor i Optometri 2014-2017 Side 6/8 

 
 

  Dato:29.05.14 
Sign:BMA/ES/VS 

 

Pensum 
Det foreligger pensumlister for hvert emne. Pensumlister vil bli oppdatert ved hver semesterstart. 
Omfanget på pensum varierer mellom 45-70 vektede sider pr. studiepoeng. I tillegg er forelesninger, 
laborasjoner, praksisstudier og eventuelle ekskursjoner å anse som pensum. Det forutsettes at den 
enkelte student skaffer til veie og leser pensumlitteraturen samt deltar i felles læringsprosesser. 
 
Materialer 
Det anbefales at studentene skaffer sine egne bærbare datamaskiner. Skolen vil kunne anbefale 
systemspesifikasjon egnet til de arbeidsoppgaver studiet krever. I tillegg må det påregnes utgifter til 
optometriske håndinstrumenter i starten av andre semester. 
 

Informasjonskompetanse 
 
Informasjonskompetanse er å forstå når det er behov for informasjon, definere og formulere behovet for 
informasjon, samt kunne lokalisere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring. Studenten må 
kjenne til aktuelle informasjonskilder, både elektroniske og trykte for sitt fagområde, og må kunne vurdere 
disse kildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til siteringer og annen bruk av kildene samt krav til 
kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Det kreves kompetanse i å lage fornuftige søkestrategier for å 
finne fram til egnet informasjon. For at studenten skal kunne holde seg oppdatert i faget etter endte 
studier er dette nødvendig kunnskap. Obligatoriske kurs vil bli gitt årlig, og denne kompetansen vurderes 
på ulikt nivå gjennom hele studiet i form av laboratorierapporter, kasuistikker og annet innleveringsarbeid. 
 
Undervisning og veiledning om hvordan man innhenter informasjon blir gitt i samarbeid med biblioteket 
alle tre studieår. Undervisningen kan knyttes opp mot obligatorisk innleveringsarbeid. 
Temaene som gjennomgås er: 
 

 Informasjon om bibliotekets tjenester. 

 Introduksjon om kilder og kildebruk (bruk av bøker, ordbøker til faget, overordnede termer osv). 

 Opplæring i bruk av bibsys. 

 Grundig opplæring av en nyttig database som passer til faget, for eksempel Sciencedirect, 
Ebscobasene eller PubMed. 

 Kildekritikk, bruk av for eksempel google scholar, wikipedia og blogger som kilde. Forskjellen på 
kilder funnet på det åpne internett og i databaser. 

 Fusk og plagiat, litteraturlister og henvisninger relatert til kvalitetssystemet. 
 

Studieinnhold 
 
Utdanningen er på 180 ECTS/studiepoeng. Studiet er organisert i seks semestre med ulike faglige fokus. 
Semestrene bygger på hverandre. Hvert semester inneholder 4-6 emner av ulik varighet. 
Praksisforberedende studier er organisert som ferdighetstrening på optometrisk og optoteknisk 
laboratorium, på preklinikken, pasientklinikken og i ekstern praksisperiode. 
 
1. studieår 
Optometristudiet innledes med grunnleggende naturvitenskaplige emner som forbereder studenten til å 
lære om optometri. I basisemnene inngår blant annet anatomi, fysiologi, biokjemi og matematikk. Videre 
undervises emner som forbereder studenten til å gjøre synsundersøkelser, som fysisk optikk, visuell 
optikk og refraksjon samt emner som forbereder til den tekniske yrkesutførelsen, som geometrisk optikk, 
oftalmisk optikk og optoteknikk. 
 
2. studieår 
Høstsemesteret inneholder flere klinisk rettede emner med teoretiske forelesninger i tillegg til øving i 
kliniske ferdigheter for å forberede studenten på å undersøke pasienter ved IFOS sin synsklinikk. Dette 
undervises i emner som refraksjon, samsyn, okulær biologi, farmakologi og visuell persepsjon. Studenten 
lærer også om optikerens rolle i det norske helsesystemet og om relevant juss og etikk. I vårsemesteret 
utfører studenten, under veiledning, synsundersøkelser på pasienter som har bestilt time for dette. 
Vårsemesteret inneholder også en praksisuke i en privat optometrisk praksis/forretning. I tillegg 
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introduseres studenten til kontaktlinsefaget. Emnet biostatistikk gir studenten kunnskap om hvordan 
forskningsbasert litteratur skal leses, samt tilegner studenten nødvendig kunnskap for eventuelle videre 
studier etter endt bachelorgrad. 

 
3. studieår 
I tredje studieår vil studenten, i tillegg til å fortsette med undersøkelser av pasienter på klinikken, lære 
flere undersøkelsesmetoder og få kunnskap om undersøkelse av spesielle pasientgrupper som for 
eksempel barn og svaksynte. Øyesykdommer undervises dette året og studenten vil også lære å tilpasse 
kontaktlinser. Praksisperioden i vårsemesteret foregår i en privat optometrisk praksis/forretning. I denne 
perioden vil studenten arbeide med pasienter og relaterte arbeidsoppgaver som tilpassing og produksjon 
av briller og andre synshjelpemidler. Alt praksisarbeidet veiledes av en autorisert optiker. 
 
Tabell 1 gir en oversikt over emnene i studiet. Noen emner går over to semestre. Det vil da ikke være 
avsluttende eksamen i desember, men deleksamen kan gis. De fleste emnene har skriftlig eksamen, men 
enkelte emner har praktisk eksamen og/eller praktiske innleveringsoppgaver og/eller krav om loggføring 
av praksis. Merk: Emnene i studiet bygger på hverandre. Derfor må alle emner hvert studieår bestås for å 
ha rett til å gå opp til eksamen i emnene som går påfølgende år. 

 

Tabell 2 viser vurderingsformene i emnene. Merk at underveisvurderinger i form av oppgaveinnleveringer 
og kliniske tester kan telle inn i sluttkarakteren i enkelte emner. Kliniske tester kan også inngå i 
mappevurdering. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon. 

 
Tabell 1 

1. studieår SP høst vår 
    

OBIO1012 Generell anatomi, fysiologi og biokjemi 12 12 
     

ROMF1013 Matematikk og fysikk 13 7 6 
    

OPTI1014 Optikk og optoteknikk 15 10 5 
    

OOBI1010 Okulær anatomi og fysiologi 1 5 
 

5 
    

OPTO1014 Grunnleggende optometri 15 
 

15 
    

2. studieår SP 
  

høst vår 
  

OVIS2012 Visuell persepsjon 7 
  

7 
   

OUSM2012 Undersøkelsesmetoder 1 6 
  

6 
   

OSAM2013 Optometri og samfunnsfag 5 
  

5 
   

OOBI2010 Okulær anatomi og fysiologi 2 5 
  

5 
   

OBIN2012 Binokulært syn 8 
  

5 3 
  

OKOP2013 Klinisk optometrisk praksis 1 9 
  

3 6 
  

OBST2012 Biostatistikk 5 
   

5 
  

OKLI2014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 1 5 
   

5 
  

OFPA2013 Farmakologi og patologi 10 
   

10 
  

3. studieår SP 
    

høst vår 

OPED3013 Grunnleggende ortoptikk og pediatri 7 
    

7 
 

OUSM3014 Undersøkelsesmetoder 2 6 
    

6 
 

OSVE3014 Synsrehabilitering og visuell ergonomi 5 
    

5 
 

OKLI3014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 2 10 
    

5 5 

OOPA3013 Okulær patologi 10 
    

3 7 

OKOP3013 Klinisk optometrisk praksis 2 22 
    

4 18 

  SUM 180 29 31 31 29 30 30 
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Tabell 2. 
 

1. studieår SP Vurdering Vurderingsform Tidspunkt 

OBIO1012 Generell anatomi, fysiologi og biokjemi 12 A-F Skriftlig eksamen Desember 

ROMF1013 Matematikk og fysikk 13 A-F Mappe Mai 

OPTI1014 Optikk og optoteknikk 15 A-F Mappe Mai 

OOBI1010 Okulær anatomi og fysiologi 1 5 A-F Skriftlig eksamen Mai 

OPTO1014 Grunnleggende optometri 15 A-F Skriftlig eksamen Mai 

TOTALT  60    

 

2. studieår SP Vurdering Vurderingsform Tidspunkt 

OVIS2012 Visuell persepsjon 7 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OUSM2012 Undersøkelsesmetoder 1 6 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OSAM2013 Optometri og samfunnsfag 5 A-F Mappe Desember 

OOBI2010 Okulær anatomi og fysiologi 2 5 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OBIN2012 Binokulært syn 8 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OKOP2013 Klinisk optometrisk praksis 1 9 A-F Mappe Mai 

OBST2012 Biostatistikk 5 A-F Skriftlig eksamen Mai 

OKLI2014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 1 5 A-F Skriftlig eksamen Mai 

OFPA2013 Farmakologi og patologi 10 A-F Skriftlig eksamen Mai 

TOTALT  60    

 

3. studieår SP Vurdering Vurderingsform Tidspunkt 

OPED3013 Grunnleggende ortoptikk og pediatri 7 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OUSM3014 Undersøkelsesmetoder 2 6 A-F Skriftlig eksamen Desember 

OSVE3014 Synsrehabilitering og visuell ergonomi 5 A-F Mappe Desember 

OKLI3014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 2 10 A-F Skriftlig eksamen Mai 

OOPA3013 Okulær patologi 10 A-F Skriftlig eksamen Mai 

OKOP3013 Klinisk optometrisk praksis 2 22 A-F Mappe Mai 

TOTALT 
 

60 
   

 
 


