RANDERS

Professionsbachelor i
Optometri

Få øjnene op for en spændende sundhedsuddannelse
Som optometrist uddannes du til et fag med mange facetter,
og efter din uddannelse arbejder du under autorisation fra
Sundhedsstyrelsen.
Centralt for optometristens kliniske arbejde er patientens syn. Syn og eventuelle synsfejl måles, og årsagen til
patientens synsproblemer afdækkes. De fleste patienter har
synsfejl, som kan afhjælpes med briller, kontaktlinser eller
kirurgi. Hvis problemerne ikke skyldes en synsfejl, sender
optometristen patienten videre til øjenlæge.
Optometristens undersøgelser skal først og fremmest afgøre
om øjnene er sunde og raske. I anden omgang udmåles og
afprøves, hvordan patienten får det mest optimale og komfortable syn.
Mange mennesker vælger kontaktlinser i stedet for briller.
Kontaktlinserne skal tilpasses til den enkelte, og øjne og
kontaktlinser skal løbende kontrolleres, så de er rare at have
på og ikke generer øjnene.

• Synsundersøgelse
• Rådgivning
• Briller
• Kontaktlinser

Når den rigtige brilleglasløsning er fundet, skal der vælges et
brillestel til at bære glassene i. Brillestellet skal være smart,
moderne, pænt, frækt - men også optisk velegnet til kunden.

Det handler om mennesker
- psykologi og kommunikation

Alle mennesker får på et tidspunkt brug for hjælp til synet,
og det stiller store krav til optikerens menneskekundskab og
indfølingsevne, samt evne til at kommunikere med alle slags
mennesker – børn, unge og gamle, aggressive og forsagte,
snakkesalige og tavse samt fysisk og psykisk handikappede.
Optikeren hjælper alle til et godt syn hele livet!

En 3½-årig
uddannelse
i Randers

OPTIKERHØJSKOLEN

eadania.dk

Det kan du blive
– med en uddannelse som optometrist
Efter uddannelsen kan man
kalde sig professionsbachelor i optometri. Betegnelsen
på engelsk er Bachelor of
Optometry (B. Optom).
Optometrister bliver en del
af et internationalt fællesskab. Professionsbacheloruddannelsen giver adgang
til Kandidatuddannelsen i
optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet.
Der er også mulighed for
videreuddannelse på andre
videregående sundhedsuddannelser i Danmark eller i
udlandet.

Ud i de virkelige liv

Der er ca. 2800 optikere i
Danmark. De fleste er ansat
i privatejede optikerforretninger/kæder eller driver
selvstændig optikervirksomhed.

Enkelte arbejder på øjenlægeklinikker eller på hospitalsafdelinger især med
refraktiv kirurgi. Også på
de kommunale Kommunikationscentre findes optikere, som her arbejder med
svagsynede. Endeligt finder
nogle optometrister arbejde
som konsulenter hos producenter af optiske hjælpemidler og instrumenter.

Undervisningen

På Optikerhøjskolen veksler undervisningsformen
mellem klasseundervisning,
forelæsninger og gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser i laboratorium
og praktisk/klinisk undervisning.

Adgangskrav
Studentereksamen (stx) højere forberedelseseksamen (hf), højere
handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller en tilsvarende
udenlandsk eller international eksamen.
Specifikke krav
Engelsk på B-niveau - Biologi og matematik på C-niveau, enten kemi på
C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. Eller Erhvervsuddannelse (EUD)
til optometrist eller 6 gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk
på B-niveau, Matematik på C-niveau, Biologi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, Psykologi på C-niveau eller samfundsfag på C-niveau,
Bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau.
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Kontakt

Telefon 8710 0474
optometri@eadania.dk
Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen i
Randers. Her finder du et
miljø, der er præget af høj
faglighed og engagement.
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