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Innledning 
Denne videreutdanningen er rettet mot sykepleie til mennesker med øyesykdommer. Bakgrunnen for 
utdanningen er et økende behov for personell med spesialkompetanse innen øyehelse. 
Videreutdanning i øyesykepleie vil forberede studentene til arbeid innenfor fagområdet oftalmologi 
både i spesialisthelsetjenesten og private helsetjenester. Hensikten med å utdanne spesialsykepleiere 
innen øyehelse er å sikre at personell ansatt på øyeavdelinger eller hos privatpraktiserende øyeleger 
har en solid forståelse av øyets anatomi, fysiologi og optikk, og kunnskap om øyesykdommer og 
behandling av disse. Øyesykepleieren skal kunne assistere ved øyekirurgiske inngrep, både før, under 
og etter operasjonen.  
 
Øyesykepleie har lenge vært et spesialområde innenfor sykepleie, i Norge har det ikke vært et 
utdanningstilbud etter 2006, da hadde Høgskolen i Oslo et studietilbud. De senere år har norske 
sykepleiere reist til Högskolan i Halmstad og til Karolinska Institutet i Stockholm for å ta utdanning i 
øyesykpleie. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Fakultet for Helsevitenskap (FHV) har et sterkt 
fagmiljø innen områdene sykepleie og optometri og synsvitenskap. Denne studieplanen er utviklet i 
samarbeid mellom FHV og faglig gruppe for øyesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (FGØS).  
 
Videreutdanningen i øyesykepleie er delt inn i fire emner på 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng, 
som kan tas på deltid over to år. Studenten bør være ansatt ved en øyeavdeling eller hos en 
privatpraktiserende øyelege mens utdanningen foregår da det teoretiske perspektivet i utdanningen 
skal knyttes opp mot klinisk erfaring gjennom praksis med pasienter. Selv om det er lagt opp til praksis 
med veiledning og kliniske oppgaver underveis i utdanningen, er det ikke et kriterium for å bli tatt opp 
som student. Utdanningen er basert på fleksibel læring gjennom web-basert fjernundervisning og 
campusbaserte seminarer. For hvert emne vil det være to til tre samlinger.  

Formålet med utdanningen er å utdanne kvalifiserte og funksjonelle øyesykepleiere som kan utøve 
god faglig rådgivning og ivareta mennesker med behov for øyehelsetjenester på en best mulig måte. 
Studenten skal utvikle relevant fagkompetanse som gjør han/henne i stand til: (1) å jobbe selvstendig 
og utøve øyesykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter i alle aldre og (2) pasienten får et 
faglig forsvarlig behandlingstilbud i overensstemmelse med NSFs yrkesetiske retningslinjer, lov om 
pasient- og brukerrettigheter, lov om helsepersonell og lov om spesialisthelsetjenesten.  

Studentens faglige kunnskap og innsikt innebærer evnen til å observere, analysere, kritisk reflektere, 
vurdere og systematisere egne handlinger. Studentens fagkompetanse vil komme til uttrykk i den 
kunnskap, ferdigheter, handlinger og holdninger som skal kjennetegne den nyutdannede 
øyesykepleier som skal ha funksjoner som omfatter forebygging, behandling, lindring og rehabilitering.  

 

Læringsutbytte 
Etter fullført utdanning har kandidaten tilegnet seg følgende: 

 

Kunnskap: 

Kandidaten;  

 har dybdekunnskap om øyets struktur og funksjon og grunnleggende kunnskap om øyets 
optikk 

 har dybdekunnskap kunnskap om oftalmologiske undersøkelsesmetoder 

 har dybdekunnskap kunnskap om har kunnskap om oftalmologi 

 har dybdekunnskap kunnskap om (re)habilitering av synshemmede 

 har innsikt i organisering av tjenestetilbudet til personer med øyesykdommer/-øyeskader 

 har dybdekunnskap om gjeldende lovverk og faglige etiske retningslinjer og forsvarlig handling 
innen eget kompetanseområde  
 

Ferdigheter: 

Kandidaten;  
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 kan sikre kontinuitet i pasientens behandling gjennom kontinuerlig dokumentasjon i 
pasientjournalen 

 
 kan utføre enkle oftalmologiske undersøkelser og anvende avansert medisinsk teknisk utstyr 

på en forsvarlig og hensiktsmessig måte i pasientbehandlingen 
 

 kan administrere medisinsk behandling etter instruks eller delegering fra ansvarlig lege og 
sikre at nødvendig medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte for pasienten 
 

 kan tilrettelegge og assistere ved de vanligste øyekirurgiske inngrep, undersøkelser og 
medisinsk behandling på en målrettet, hensiktsmessig og sikker måte 

 
 kan igangsette tverrfaglig samarbeid om synsrehabilitering og iverksetter rehabiliteringstiltak 

som undervisning, veiledning, motivering, og tiltak for å tilrettelegge pasientens miljø 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten;  

 kan ivareta pasientens autonomi og integritet i pasientforløpet  

 kan koordinere pasientens behandling og undersøkelser, og kan delegere arbeidsoppgaver 
innen det til en hver tid gjeldende ansvarsområde, i samsvar med personalets kompetanse 

 kan samarbeide i et tverrfaglig team og administrere sitt arbeid som en del av en større enhet, 
og er i stand til å samarbeide med både i egen og virksomhetens øvrige faggrupper 

 kan undervise og veilede pasienter, pårørende, studenter, egen faggruppe og eventuelt annet 
helsepersonell i forhold øyets struktur og funksjon og øyesykdom  

Opptakskrav        

Krav til opptak er 3-årig bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende og minst ett års relevant 
praksis. Det kan søkes om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere må være i en relevant 
arbeidssituasjon under studieløpet. 

Kvalifikasjoner  

Studentene vil etter fullført utdanning være kvalifisert øyesykepleier og vil være i stand til å utføre 
selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner på øyepoliklinikker/ øyeavdelinger. Studiet ligger på 
masternivå og gir etter bestått eksamen 60 studiepoeng. I enkelte emner / deler av enkelte emner er 
læringsutbyttet på nivå 1; tilsvarende bachelorutdanningen i optometri, som er en øyespesifikk 
profesjonsutdanning eller grunnutdanningen i medisin. Dette med hensyn til begrenset omfang i 
bachelorutdanningen i sykepleie relatert til øyet og syn, og utdanningens tverrfaglige tilnærming 

Prinsipper for valg av læringsformer 
Studiet er lagt opp som et fleksibelt deltidsstudium over to år med web-baserte forelesninger, 
gruppearbeid, praksis og selvstudier og campus-baserte samlinger. De campus-baserte samlingene 
har et omfang på seks til ni dager pr. semester fordelt på to til tre samlinger, hver dag er på seks timer. 
Samlingene inneholder ressursforelesninger, kliniske eksempler og seminarer/workshops med 
gjennomgang av fremlagte kasus. Mellom samlingene arbeider studentene med skriftlige arbeidskrav 
knyttet til klinisk praksis. Oppgavene presenteres på campus-samlinger eller via internett. 

Videreutdanningen i øyesykepleie har en nær praksisforankring. Dette innebærer at utvikling av klinisk 
kompetanse står sentralt. Det vil bli lagt vekt på at studentene utvikler en reflektert holdning til teori og 
praksis gjennom bevisstgjøring omkring egen yrkeskunnskap og yrkesidentitet. 

I løpet av studiet skal det gjennomføres åtte uker praksis à 30 timer, to uker i andre semester og seks 
uker i tredje semester. Studenter som arbeider ved en øyeavdeling eller øyepoliklinikk kan søke om å 
avlegge praksisperioden på egen arbeidsplass. Øvrige studenter kan enten benytte seg av 
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praksisplasser fremskaffet av høgskolen eller selv ordne seg praksisplass ved å ta kontakt med 
relevante arbeidssteder. Sistnevnte må godkjennes av høyskolen i forkant av praksisperioden. Det 
oppnevnes en ansvarlig praksisveileder/- koordinator i virksomheten hvor studenten gjennomfører 
observasjonspraksis. Praksisveilederen er ansvarlig for å bekrefte skriftlig studentens tilstedeværelse 
og læringsutbytte. Praksis skal gjennomføres i henhold til praksishåndbok (under utarbeidelse) og skal 
dokumentere selvstendig arbeid gjennom studiet. Praksishåndboken definerer målsetning, læringsmål, 
gjennomføring av praksis, og studentens, praksiskoordinators og praksisveileders ansvar. 

Det forventes at studentene avsetter tid til selvstudier utenom samlingene. Forventet total 
arbeidsinnsats per studiepoeng er i gjennomsnitt 25 timer (inkludert samlinger/praksis), totalt 375 timer 
per semester. 

Det blir i alle emnene gitt oppgaver som deltakeren må ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen 
eller ha bestått for å få karakter og bestått i emnet. Studenten må ha en hovedansvarlig veileder ved 
arbeidsplassen, fortrinnsvis en øyesykepleier, eller eventuelt en øyelege, som står ansvarlig for å 
godkjenne de kliniske oppgavene underveis i studiet 

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes som verktøy for 
kommunikasjon/informasjon, forelesninger og kunnskapsinnhenting. Det forutsettes at studentene har 
tilgang til bærbar-PC og har grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT. Tilgang til 
undervisningsmateriell, web-basert undervisning og digitale læringsressurser fås gjennom høgskolen 
digitale læringsplattform, Fronter, det forventes at denne benyttes aktivt under studietiden. 

Informasjonskompetanse 
Informasjonskompetanse er å: (1) forstå når det er behov for informasjon, (2) definere og formulere 
behovet for informasjon, og (3) lokalisere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og 
forskning.  
 
Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis forstått som: (1) det å ta faglige avgjørelser basert på 
systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og (2) pasientens ønsker og 
behov i den gitte situasjonen. For å stimulere til kunnskapsbasert praksis, og for at studentene skal 
kunne holde seg oppdatert i faget etter fullført utdanning, fokuserer studiet på forståelse av ulike 
forskningsdesign, ferdigheter i innhenting av informasjon og kildekritikk og normer for å oppgi 
referanser.  
 
Studentene vil bli utfordret på å finne oppdatert og forskningsbasert kunnskap knyttet både til 
arbeidskrav og avsluttende eksamen. I tillegg til grunnopplæring i bruk av bibliotekets lærings-
ressurser, gis det derfor opplæring i databasesøk i relevante databaser samt trening i kildekritikk.  
 
. 
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Studieinnhold 
Studiet inneholder følgende emner: 
 
Emne 1: ØSYK 100 Øyets anatomi, fysiologi og optikk 
Dette emnet gir studenten et teoretisk grunnlag for hvordan øyet er bygd opp og fungerer. Dette 
grunnlaget er viktig for å kunne skille mellom normal funksjon og patologi. Det blir innføring i å utføre 
undersøkelser av synsskarphet. 
 
Emne 2: ØSYK 200 Oftalmologi og undersøkelsesmetoder 
Dette emnet gir studenten et teoretisk grunnlag å forstå oftalmologi, både systemiske tilstander som 
har innvirkning på øyet, øyepatologi og øyeskader. Kliniske undersøkelsesmetoder og bruk av 
okulære diagnostiske medikamenter blir gjennomgått teoretisk og med praksis, i tillegg blir okulære 
terapeutiske medikamenter gjennomgått.  
 
Hovedtema 3: ØSYK 300 Kirurgisk oftalmologi og perioperativ omsorg 
Dette emnet gir studenten grunnlag til å kunne assistere ved øyeoperasjoner, både i forkant, under og 
etter operasjonen. Diagnostikk, behandling og perioperativ pleie av kirurgiske øyesykdommer har 
hovedfokus.  
 
Hovedtema 4: ØSYK 400 Forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende øyeomsorg 
Dette emnet gir studenten grunnlag innen øyesykepleierens omsorg og kommunikasjon med 
pasienten, etikk, rammefaktorer, funksjon og ansvarsområder, arbeidsmiljø og fagutvikling. 
 
Studiet går over fire semestre med ett emne på 15 studiepoeng pr. semester:  
 
 
1. 
SEMESTER 

Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 

ØSYK 100 Øyets anatomi, 
fysiologi og optikk 

15 A-F Obligatorisk oppgave 
Hjemmeeksamen 

     
 
2. 
SEMESTER 

Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 

ØSYK 200 Oftalmologi og 
undersøkelses-
metoder 

15 A-F  

    
 
3. 
SEMESTER 

Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 

ØSYK 300 Kirurgisk 
oftalmologi og 
perioperativ 
omsorg 

15 A-F  

    
 
4. 
SEMESTER 

Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 

ØSYK 400 Forebyggende, 
behandlende, 
lindrende og 
rehabiliterende 
øyeomsorg 

15 A-F  

    
Totalt  60   
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ØSYK 100 
 

Øyets anatomi, fysiologi og optikk 
 

15 Studiepoeng 

 
Norsk  HØST  
 
1. LÆRINGSUTBYTTE 
Kunnskap: 

Studenten;  

• har dypbdekunnskap om øyets anatomi og fysiologi 

• har dypbdekunnskap om synsapparatets optiske, fysiologiske, og perseptuelle virkemåte  

• har dypbdekunnskap sammenheng mellom øyets struktur og funksjon 

• har dypbdekunnskap om visusmåling 

 

Ferdighet: 

Studenten;  

• kan gjøre rede for sammenhengen mellom øyets organisering og synsfunksjon 

• kan gjøre rede for kliniske kjennetegn og symptomer på ametropier 

• kan utføre selvstendigundersøkelse av visus og forklare hvordan ulike prøvetavler kan påvirke 
testresultatet 

  

Kompetanse: 

Studenten;  

• forstår betydningen av øyets organisering i forhold til synsfunksjon 

• er kvalifisert å kommunisere sammenheng mellom øyets struktur og funksjon 

• er kvalifisert til å undersøke visus 

 
2. INNHOLD 
Emnet inneholder:  
 
Øyets funksjon og optikk: 
(1) Lys, stråling, bølgelengder, spekteret, (2) Øyet som optisk instrument, (3) Nervesignaler, 
stimulering og sansing, persepsjon og (4) Netthinnen, staver og tapper. 
 
Øyets struktur og funksjon:  
(1) Orbita, (2) Cornea, (3) Limbus, (4) Sklera, (5) Øyelokket, (6) Uvea, (7) Indre medier, (8) Øyets 
blodforsyning, (9) Tåreapparatet, (10) Synsbanen, (11) Det okulomotoriske system, (12) Okulær 
embryologi, (13) Øyets immunologi og mikrobiologi. 
 
Optikk og brytningsfeil:  
(1) Ametropier, astigmatisme, akkommodasjon og presbyopi, (2) Samsyn og strabisme og (3) Visus og 
visusmåling  
 
3. LÆRINGSAKTIVITETER 
Undervisningen gis i form av web-basert undervisning og digitale læringsressurser og fagorienterte 
campus-samlinger med workshops. Av andre læringsaktiviteter inngår obligatorisk oppgave og 
individuelle og gruppebaserte selvstudiumsoppgaver.  
 
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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4. FORKUNNSKAPSKRAV  
3-årig bachelor grad innen sykepleie eller tilsvarende 
 
5. DELTAGELSE 
Det er obligatorisk tilstedeværelse for minimum 80 prosent av seminarer. 
 
VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 

Innlevering av selvstudiumsoppgaver er arbeidskrav. 

Obligatorisk oppgave relatert til synsfunksjon og visusundersøkelse, teller 30 prosent av endelig 
karakter i emnet. 

Avsluttende vurdering 

Skriftlig hjemmeeksamen, fire timer, teller 70 prosent av endelig karakter i emnet. 

Vurderingsuttrykk 

Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

Obligatorisk oppgave karaktersettes til gradert bokstavkarakter A-E (bestått) eller F (ikke bestått) 

Skriftlig eksamen karaktersettes til gradert bokstavkarakter A-E (bestått) eller F (ikke bestått). 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt 

 
6. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1500 sider hvor ca. 30 prosent er selvvalgt. 

Pensumlitteratur 

Blake, R & Sekuler, R (2006) Perception, McGraw Hill, ISBN 007111272-3: Kapittel 2 (41 sider) 

Bergmanson, Jan P.G. (2013): Clinical ocular anatomy and physiology. 20th ed. Texas Eye Research 
and Technology Center, ISBN: 978-1-4675-6015-3 (280 sider) 

Carlson, N B & Kurtz, D (2004): Clinical Procedures of Ocular Examination 3rd ed., McGraw-Hill, ISBN 
007137078-1: Kapittel: Visual Acuity & Pinhole visual acuity (7 sider) 

Elliot DB (2007) Clinical procedures in Primary Eye Care, 3.ed; Kapittel 3.1-3.6  
 
Rabbetts, R B (2007) Bennett and Rabbett`s Clinical Visual Optics 4th ed., Butterworth-Heinemann, 
ISBN 0750688742: Kapittel 2, 4-8 (190 sider) 

Remington L A (2012) Clinical anatomy and physiology of the visual system 3rd ed, Elsevier, ISBN 
978-1-4377-1926-0 (270 sider) 

Seland, J H: Visus: Snellen eller logMAR? Brøk, desimal, vinkel eller prosent?, Optikeren, 4, 2012 (2 
sider) 

Thomson, D: VA testing in optometric practice, part 2: Newer chart designs, Optometry Today, mai 
2005, 22-24 (3 sider) 

Støttelitteratur 

Bron AJ, Tripathi RC, Tripathi B (1997). Wolff's Anatomy of the Eye and Orbit. 8th edition. A Hodder 
Arnold Publication. [ISBN 978-0412410109] 

Saude, Trygve (1992). Øyets anatomi og fysiologi. Tell forlag. [ISBN 82-7522-007-6]  
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ØSYK200 
 

Oftalmologi og undersøkelsesmetoder 
 

15 Studiepoeng 

 
Norsk  HØST  
 
1. LÆRINGSUTBYTTE 
Kunnskap: 

Studenten;  

 har dypbdekunnskap om oftalmologiske undersøkelsesmetoder  

 har dypbdekunnskap om okulær patologi  

 har dypbdekunnskap om okulær farmakologi 

 

Ferdighet: 

Studenten;  

 kan utføre selvstendig anamnese og tolke en eksisterende pasientjournal  

 kan gi instruksjon og utføre oftalmologiske undersøkelser 

 kan gi informasjon om øyesykdommer 

  

Kompetanse: 

Studenten;  

 kan selvstendig utføre undersøkelse av synsfunksjon og anvende avansert teknisk utstyr for 
øyeundersøkelse 

 kan selvstendig gi veiledning til pasienter og pårørende om oppføling av øyehelse 

 
2. INNHOLD 
Emnet inneholder:  
 
Undersøkelsesmetoder 
(1) Pasientkommunikasjon og anamnese, (2) Innledende undersøkelser, inklusive fargesyn (3) 
Synsfeltundersøkelse, inklusive Amsler (4) Tonometri, (5) Pachymetri (central corenal thickness 
(CCT)), (6) Spaltelampeundersøkelse og tårefilmvurdering (7) Oftalmoskopi, (8) Keratometri og 
topografi (9) Aksialmåling, (10) Fotografering, inklusive papille- og fundusfotografering (10) 
Fluoresceinangiografi, (10) OCT 
 
Okulær farmakologi  
(1) Okulære diagnostiske og terapeutiske medikamenter, (2) Tåreerstatningspreparater og (3) Lovverk 
 
Okulær patologi 
Symptomer, tegn, undersøkelse og behandling av okulær patologi relatert til (1) Det ytre øyet, (2) 
Tåreapparatet (3) Konjunktiva, sklera og episklera, (4) Kornea, (5) Øyelinsen, (6) Uvea, (7) Iris og 
pupiller, (8) Intraokulære tumorer, (9) Vitreus, (10) Makula, (11) Retina, (12) Optiske nerve, (13) 
Orbita, (14) Systemiske sykdommer og (15) Øyeskader 
 
3. LÆRINGSAKTIVITETER 
Undervisningen gis i form av web-baserte læringsressurser og fagorienterte campus-seminarer. Av 
andre læringsaktiviteter inngår individuelle og gruppebaserte selvstudiumsoppgaver og to uker (60 
timer) praksis.  
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Studenten har selv ansvar for å gjennomføre oppgaver i emnet og vil måtte utøve selvstendig 
disponering av aktivitetene innenfor rammen av studiene. 
 
4. FORKUNNSKAPSKRAV  
ØSYK100 må være bestått 
 
5. DELTAGELSE 
Det er obligatorisk tilstedeværelse for minimum 80 prosent av seminarer. 
 
6. VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 

Selvstudiumsoppgaver og praksis er arbeidskrav.  

Obligatoriske oppgaver inkluderer: en praktisk prøve, to timer og å skrive og presentere en fagartikkel, 
disse teller hver 1/3 av endelig karakter i emnet. 

Avsluttende vurdering  

Skriftlig hjemmeeksamen, to timer, teller 1/3 av endelig karakter i emnet. 

Vurderingsuttrykk 

Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

Obligatorisk prøve karaktersettes til gradert bokstavkarakter A-E (bestått) eller F (ikke bestått). 

Skriftlig eksamen karaktersettes til gradert bokstavkarakter A-E (bestått) eller F (ikke bestått). 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt 

 
7. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1500 sider hvor ca. 30 prosent er selvvalgt. 

 

Pensumlitteratur 

Bynke H (1996) Neuro-oftalmologi. Lund: studentlitteratur ISBN 91-44-00080-4 

 Elliot DB (2013) Clinical procedures in primary eye care, 4th ed. Elsevier ISBN 978-0-7020-5194-4.  

Hopkins G, Pearson R. (2007) Ophthalmic drugs: Diagnostic and Therapeutic Uses 5th ed. 
Butterworth Heinemann  

Høvding G red. (2004) Oftalmologi Nordisk lærebok og atlas.13. utg. Bergen: Studia ISBN 82-
 9911254- 6 - 4 

Kanski J & Bowling B (2011): Clinical Ophthalmology. A Systematic Approach, 7th ed Elsevier ISBN 
978-0702040931 

Landers J, Sharma A, Goldberg I, Graham S. (2003) A comparison of perimetric results with the 
Medmont and Humphrey perimeters. Br J Ophthalmol 87: 690 – 694. 

Martin L (2000) Att Mäta Syn. Författares Bokmaskin, Stockholm ISBN 917 91 00740  

Wood JM, Swann PG, Stavrou PG. (2000) Visual fields in glaucoma: a clinical overview. Clin Exp 
Optom 3: 128-135. 

Ygge, J. (2011). Ögat & Synen. Stockholm: Karolinska Institutet University Press ISBN 978-91-85565-
21-4 

www.felleskatalogen.no  
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Gjeldende lover og forskrifter: www.regjeringen.no 
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ØSYK 300 
 

Kirurgisk oftalmologi og perioperativ 
omsorg  

15 Studiepoeng 

 
Norsk   HØST 
 
1. LÆRINGSUTBYTTE 
Kunnskap:  
Studenten: 

 har utdypende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamenter som anvendes innen 
spesialiteten  

 har utdypende kunnskap om funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk utstyr som 
benyttes i behandling av øyepasienter 

 har kunnskap om usterilt og sterilt arbeid ved øyeoperasjoner 

 har innsikt i kirurgiske behandlingsmetoder av de vanligste øyesykdommer/-skader 

 
Ferdigheter:  
Studenten: 

 kan administrerer medikamenter på en sikker måte  

 anvender medisinsk utstyr på en sikker og forsvarlig måte 

 opptrer forsvarlig i tråd med hygieniske retningslinjer 

 assisterer i prosedyrer før, under og etter øyeoperasjoner  

 tar selvstendig ansvar for rengjøring og sterilisering i tilknytning til operasjoner 

 administrerer eget arbeid på en hensiktsmessig måte  

 
Generell kompetanse:  
Studenten;  

 kan legge til rette og assistere før, under og etter øyrekirurgi og bidrar til et godt tverrfaglig 
samarbeid på operasjonsstuen 

 kan begrunne egen praksis ut fra erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap  

 kan delta aktivt i kvalitetssikring av praksis  

 
 
2. INNHOLD 
Emnet inneholder;  
 
Sykehushygiene: 
(1) Vask, desinfisering og sterilisering av instrument, (2) påkledning i grønn sone, (3) kirurgisk 
hånddesinfeksjon, (4) påkledning av steril frakk og hansker, (5) oppdekking av utstyr, (6) retningslinjer 
ved smitte og (7) desinfeksjon av operasjonsfelt (hud og slimhinner). 
 
Perioperativ omsorg:  
(1) Leiring og observasjon av pasient i lokal og generell anestesi, (2) Bruk av sjekkliste ved 
operasjoner, eks. Trygg kirurgi, (3) Dokumentasjon og (4) Steril assistanse – prinsipper 
 
Farmakologi: 
(1) Aktuelle medikamenter ved øyeoperasjoner; indikasjon, virkning og bivirkning og (2) Tillaging og 
administrering. 
 
Kirurgiske behandlingsmetoder for øyesykdommer/-skader: 



 
HiBu – Fakultet for Helsevitenskap 

 
Videreutdanning i 
Øyesykepleie 
 

 
Gjelder for studieåret 
2014 – 2016 

 
Side 13/16 

 

Filnavn: Videreutdanning i 
Øyesykepleie 

 Dato: 14.03.14 
Sign: VS AGS/ 

 

(1) Katarakt, (2) Fremre segment (cornea, iris, forkammer), (3) Strabisme, (4) Makuladegenerasjon 
(injeksjoner), (5) Misdannelser og skader (okuloplast), (6) Netthinne-sykdommer og (7) 
Glasslegemesykdommer.  
  

3. LÆRINGSAKTIVITETER 

Emnet består av seks ukers praksisstudier under veiledning. Studenten må ha en hovedansvarlig 
veileder ved arbeidsplassen, fortrinnsvis en øyesykepleier, eller eventuelt en øyelege eller 
operasjonssykepleier, som står ansvarlig for å godkjenne de kliniske oppgavene underveis i studiet 
 
Praksis skal gjennomføres i henhold til praksishåndbok (under utarbeidelse) og skal dokumentere 
selvstendig arbeid gjennom studiet. Praksishåndboken definerer målsetning, læringsmål, 
gjennomføring av praksis, og studentens, praksiskoordinators og praksisveileders ansvar. 

  
 
4. FORKUNNSKAPSKRAV  
Studenten må ha bestått emne ØSYK 100 og ØSYK 200 for å kunne gjennomføre emnet.  

 
5. DELTAGELSE 
Det er krav om minimum 90 prosent obligatorisk deltagelse i praktiske studier.  

 
6. VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 
Studenten fører læringslogg med utgangspunkt i målene for praksisperioden og aktuelle 
ferdighetskrav (jfr. skjema for ferdighetskrav). Det gjennomføres halvtidsevaluering etter 3 ukers 
praksis. 

Avsluttende vurdering 
Avsluttende vurdering av praksisperioden foretas i en sluttevaluering med veileder og ansvarlig lærer 
fra høyskolen til stede.  

 

Vurderingsuttrykk 

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått.  

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tilgjengelig.  

 
7. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1000 sider hvor ca. 50 prosent er selvvalgt. Se egen pensumliste.  

Under arbeid.    
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ØSYK 400 
 

Forebyggende, behandlende, lindrende 
og rehabiliterende øyeomsorg  

15 Studiepoeng 

 
Norsk   VÅR 
 
1. LÆRINGSUTBYTTE 
 
Kunnskap:  
Studenten;  

 har avansert kunnskap om menneskers opplevelse og reaksjon på akutt, kritisk og/eller 
kronisk øyesykdom og hvordan menneskers stress, lidelse, smerte og ubehag kan reduseres 

 inngående kjennskap til aktuelt medisinsk-teknisk utstyr som anvendes innen øyefaget  

 kunnskap om menneskers fysiske og psykiske reaksjoner knyttet til bruk av medisinsk utstyr 

 innsikt i organisering av helse- og rehabiliteringstilbudet til personer med øyesykdom/skade  

 avansert kunnskap om helsepolitiske føringer, organisering av helsetjenester og 
kvalitetsarbeid  

 avansert kunnskap om etikk og verdier i øyehelsetjenesten  

 
Ferdigheter:  
Studenten;  

 kan utfører kunnskapsbasert sykepleie til pasienter med ulike øyelidelser 

 møte pasienter og pårørende som er rammet av sykdom/skade på en måte som ivaretar 
behov for trygghet og omsorg 

 iverksette relevante og velbegrunnede handlinger basert på systematisk observasjon og 
vurdering av pasientens tilstand 

 kommunisere og informere på en tydelig og klar måte overfor pasienter med ulik bakgrunn, 
slik at deres rettigheter ivaretas 

 kan undervise og veilede pasienter og pårørende  

 reflektere og identifisere etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til pasientbehandling 
og prioriteringer/politiske føringer 

 
Generell kompetanse:  
Studenten;  

 har funksjons- og ansvarsområder innen forebygging, behandling, lindring og rehabilitering av 
øyesykdom og øyeskade 

 kan arbeide for kontinuerlig utvikling av egen yrkeskompetanse innen øyesykepleie og bidra 
aktivt til fagutvikling innen fagområdet øyesykepleie og øyehelsetjenester  

 kan delta i undervisning og veiledning av medarbeidere, studenter, kollegaer og annet 
helsepersonell 

 kan delta i debatt omkring prioriteringer i øyehelsetjenesten 

 
 
2. INNHOLD 
Emnet inneholder:  
 
Øyesykepleierens funksjons- og ansvarsområder: 
(1) Øyesykepleiens utvikling, (2) Sykepleie til pasienter med ulike øyelidelser, (3) Prosedyrer ved 
øyestell, (4) Tilpasning og stell av øyeproteser, (5) Sykepleie til synshemmede, (6) 
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Kontaktlinser/bandasjelinser, (7) Primær- sekundær og tertiærforebygging rettet mot befolkningen og 
aktuell pasientgruppe, (8) Sykepleie til pasienter fra andre kulturer, (9) Øyesykepleierens oppgaver i 
forhold til pasienter med sykdommer som kan gi øyelidelser, (10) Sykepleie til pasienter i alle 
aldersgrupper 
 
Opplevelser og reaksjoner på akutt, kritisk og /eller kronisk sykdom: 
(1) Kommunikasjon med og omsorg for pasienter og pårørende, (2) Samhandling med ulike 
profesjoner   
 
Kompetanse og fagutvikling:  
(1) Kunnskapsbasert praksis, (2) Vitenskapssyn og metoder innen forskning, (3) Sykepleieteori og 
erfaringsbasert kunnskap knyttet til pasientgruppen, (4) Læring og fagutvikling i praksis og (5) 
Anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis.  
 
Etikk:  
(1)Yrkesetiske retningslinjer, (2) Etiske problemstillinger og etisk refleksjon knyttet til pasientarbeid og 
(3) Etikk knyttet til forskning og bruk av pasientdata.  
 
Rammefaktorer, kvalitet og pasientsikkerhet:  
(1) Politiske prioriteringer samt økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten, (2) 
Pasient- og brukerrettigheter, (3) Pasientsikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll, (4) 
Dokumentasjon av øyesykepleie, (5) Tverrfaglig samarbeid og behandlingslinjer og (6) Retningslinjer 
for melding og oppfølging av pasientskader, nestenuhell og uheldige hendelser.  
 
Fagutvikling og undervisning; 
(1) Kvalitetssikring i øyesykepleie, (2) Forskning og fagutvikling i øyesykepleie, (3) Spesialavdelingen 
som læringsarena, (4) Kompetanseutvikling, (5) Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende 
og (6) Undervisning og veiledning av medarbeidere, studenter, kolleger og annet helsepersonell. 
 
Administrasjon og ledelse:  
(1)Administrasjon av eget arbeid, (2) Ledelse og organisering av øyeavdelinger/-poliklinikker, (3) 
Ansvarsforhold for medisinske rutiner og administrasjon av medikamenter, (4) Arbeidsmiljø, 
teamarbeid og samarbeidsforhold og (5) Endringsprosesser, konfliktforebygging og – løsning. 
 

3. LÆRINGSAKTIVITETER 

Emnet består av en samling og arbeid med en semesteroppgave under veiledning. Under arbeidet 
med oppgaven gjennomføres det hospitering (en dag) på et relevant praksissted i forhold til 
oppgavens fokus.  

 
4. FORKUNNSKAPSKRAV  
Studenten må ha bestått alle tidligere emner for å kunne påbegynne dette emnet.  
 

 
5. DELTAGELSE 
Det er krav om obligatorisk deltagelse i undervisning samt veiledning knyttet til oppgaven. Det 
tilrettelegges for to veiledningsseminarer under skriveprosessen. Det er krav til obligatorisk fremlegg 
av oppgaven.  

 
6. VURDERING 
Vurdering gjennom studietiden 
Obligatoriske oppgaver må være gjennomført for å kunne fullføre emnet. I dette emnet utgjør det en 
muntlig fremføring av semesteroppgaven. Muntlig fremføring består av et tolv minutters foredrag 
etterfulgt av fem minutter til å svare på spørsmål fra publikum. Muntlig fremføring er offentlig. Det 
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lages et eget program for dagen, hvor rekkefølgen av studentene som skal presentere blir trukket. 
Muntlig fremføring vil foregå etter at den skiftelige semesteroppgaven er levert for vurdering. 

Avsluttende vurdering 
Eksamen i emnet består av en avsluttende semesteroppgave. Oppgaven tar utgangspunkt i en 
selvvalgt problemstilling som godkjennes av høyskolen. Problemstillingen skal omhandle en relevant 
pasientgruppe i forhold til studiets fokus. Semesteroppgaven skal være på maksimum 10 000 ord. 
Oppgaven skal leveres i samsvar med veiledning for skriving av en semesteroppgave. 

 

Vurderingsuttrykk 

Semesteroppgaven vurderes med gradert karakter A-F.  

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt.  

 
7. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1500 sider hvor ca. 50 prosent er selvvalgt. Se egen pensumliste.  

Under arbeid.  


