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1. KORT OM EMNET 
 
Emnet skal gi studenten kompetanse til å undersøke, veilede og følge opp pasienter ved å samhandle 
med øyehelsetjenesten og tilstøtende profesjoner innen fagområdet refraktiv kirurgi. 
 
Emnet inneholder: (1) Anatomi, fysiologi, patologi, immunologi og biomekanikk, (2) Avansert optikk, (3) 
Pasientkommunikasjon, (4) Undersøkelses- og operasjonsmetoder, (5) Indikasjoner og 
kontraindikasjoner, (6) Samhandling med private og offentlige klinikker, (7) Post-operativ oppfølging, 
(8) Diagnostisering av komplikasjoner, (9) Indikasjoner for rebehandling og (10) Jus og etikk 

2. FORKUNNSKAPSKRAV 
 
Opptakskrav er autorisasjon som optiker med kontaktlinsekompetanse. Søkere rangeres i henhold til 
gjennomsnittskarakter i bachelorstudiet. Dersom søkere har identiske gjennomsnittskarakterer 
vektlegges praksistid, slik at søker med lengst praksis rangeres først. 

3. LÆRINGSUTBYTTE 
 
Kunnskaper 
Studenten har; 

 har dybdekunnskap om anatomi, fysiologi, patologi og immunologi i forhold til refraktiv kirurgi 

 har dybdekunnskap om avanserte kliniske metoder for undersøkelser og kirurgisk behandling 
av refraktive feil  

 har dybdekunnskap om synsfunksjon og synskvalitet etter refraktiv kirurgi 

 har dybdekunnskap om jus, etikk og samhandling ved refraktiv kirurgi 
 

Ferdigheter  
Studenten kan; 

 kan gjøre avanserte kliniske undersøkelser og vurderinger av øyets optikk og fremre segment  

 kan gi avanserte råd og veilede om refraktiv kirurgi som alternativ    
løsning på et synsproblem i forhold til briller og kontaktlinser 

 kan vurdere og gi råd om behandlingstidspunkt og valg av intraokulære linser ved 
kataraktkirurgi 

 kan identifisere, og korrekt henvise ved komplikasjoner etter refraktiv kirurgi 
 

Kompetanse 
Studenten kan; 

 kan utføre en hensiktsmessig og fullstendig undersøkelse for å undersøke, veilede og følge 

opp pasienter  som velger refraktiv kirurgi 

 kan samhandle med private og offentlige klinikker i forhold til henvisning og oppfølging av 

pasienter  som velger refraktiv kirurgi 

 

4. LÆRINGSAKTIVITETER 
 
Undervisningen gis i form av emneorienterte forelesninger, øvingstimer, seminarer, intern og ekstern 
klinisk praksis og oppgaveskriving. Forelesninger gir kunnskap om avanserte kliniske metoder, 
anatomi, fysiologi, patologi og immunologi, og sammenheng mellom refraktiv kirurgi, synsfunksjon og 
synskvalitet. Øvingstimer og seminarer gir kritisk bevissthet og ferdigheter. Intern og ekstern klinisk 
praksis gir kompetanse i kliniske undersøkelse, veiledning, pasientkommunikasjon, oppfølging og 
samhandling med øyeklinikker. Studenten har selv ansvar for å gjennomføre oppgaver i emnet og vil 
måtte utøve selvstendig disponering av aktivitetene innenfor rammen av studiene.  
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5. OBLIGATORISK DELTAKELSE 
 
Praksis gjennomføres ved interne og eksterne pasientklinikker. Det er obligatorisk deltagelse på alle 
interne pasientklinikker. Praksis vurderes som godkjent/ikke godkjent.  
 
Det er obligatorisk deltagelse ved: interne og eksterne pasientklinikker for alle laborasjoner, for alle 
demonstrasjoner av instrumenter og metoder som undervises i emnet, og for kasusdiskusjoner i 
emnet. Føring av kliniske journalkort for alle pasientene som studentene er involvert i under 
pasientklinikkene med eksterne pasienter er en del av det obligatoriske arbeidet. 
Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne fullføre emnet. I dette emnet utgjør det en 
loggbok over klinisk praksis, fem kasusbeskrivelser og en kasusfremlegging. Loggbok føres 
elektronisk. Loggboken skal dokumenterer klinisk praksis med refraktiv kirurgi: 30 
pasientkonsultasjoner. Muntlig tilbakemelding gis ved klinikker med veiledning. Kasusbeskrivelsene 
skrives på SOAP-formatet. Her skal anamnese (Subjective), optometriske undersøkelser (Objective), 
vurderinger (Assessment) og plan (Plan) for hver enkelt pasient oppgis. I tillegg skal en kort diskusjon 
angående de ulike vurderingene som ble gjort inkluderes. Kasusfremlegging inkluderer muntlig 
fremlegging av kasusrapporten som er levert skriftlig.  
 

6. EKSAMEN 
 
Avsluttende vurdering 
Mappe bestående av: En kasusrapport og en teorioppgave, som leveres individuelt, hver oppgave 
teller 1/3 av karakter i emnet og må være bestått for at emnet skal være bestått. En muntlig/praktisk 
eksamen (tre timer, stasjonsbasert) som teller 1/3 av karakter i emnet og må være bestått for at emnet 
skal være bestått.  
 
Vurderingsuttrykk 
Muntlig/praktisk eksamen, kasusrapport og teorioppgave vurderes etter en gradert karakterskala A-F, 
der A er beste karakter og F er ikke bestått. Totalkarakteren beregnes ut fra vektet karakter på 
muntlig/praktisk eksamen, kasusrapport og teorioppgave og fremkommer som én enkelt karakter på 
vitnemålet. 
 
Hjelpemidler til eksamen 
Muntlig-/praktisk eksamen:  
Standard: penn, blyant, viskelær, linjal (ikke kalkulator)  
Enkel kalkulator: ikke programmerbar, ikke grafikk, ikke mulighet for kommunikasjon  
Standard optometrisk utstyr 
 

7. LITTERATUR 
 
Omfang av pensum tilsvarer 70-100 sider per studiepoeng.  


