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Ny kandidatuddannelse

i optometri og synsvidenskab
ved Aarhus Universitet

A

kkrediteringsrådet for de videregående uddannelser har
i november 2013 godkendt
oprettelsen af en kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab
ved Aarhus Universitet. De første
studerende optages til efterårssemestret 2014. Initiativet er tænkt som et
svar på den igangværende udvikling
inden for øjenfaget. Det oftalmologiske speciale er således blevet beriget
med en lang række nye målemetoder
og billeddannende teknikker, og
betjeningen af dette apparatur er i
stor udstrækning blevet uddelegeret
til ikke-lægeligt personale, herunder
øjensygeplejersker. Samtidig har
optikerfaget bevæget sig fra at være
en blanding af et håndværksfag og
et handelsfag, til i højere grad at
omfatte sundhedsmæssige aspekter,
hvilket bl.a. ses ved den øgede beskæftigelse af optikere på øjenafdelinger og i private øjenklinikker. For
at imødegå denne udvikling er der
behov for, at den uddannelsesmæssige baggrund for disse faggrupper
kan opgraderes til kandidatniveau.
Kandidatens kompetence kommer af
naturlige årsager ikke til at inkludere
forhold, der er omfattet af lægeloven,
herunder ordination af medicin og
gennemførelse af kirurgiske indgreb,
men kandidaten vil opnå kompetencer, der gør det muligt at informere
om og lægge behandlingsplaner for
synshjælpemidler, briller, kontaktlinser og samsyn. I forbindelse hermed planlægges det også at udvikle
et akademisk miljø, der skal imødegå
den igangværende tendens, hvor
alternative behandlere iværksætter

synstræning på et ikke dokumenteret grundlag. Uddannelsen retter
sig mod optikere/optometrister
samt øjensygeplejersker og andre
beskæftigede inden for øjenfaget
med en mellemlang uddannelse. Ud
over en række grundfag, som f.eks.
epidemiologi og statistisk metode,
vil fagene omfatte patologisk optik,

psykofysiske tests, skelen/samsyn,
trafik og svagsynsoptik, anvendelse
af diagnostika og billeddiagnostik
af øjets nethinde. Disse fag vil både
kunne tages samlet og føre til en
kandidatgrad, men vil også kunne
gennemføres som enkeltfag. Ud over
at assistere øjenlæger tænkes kandidaterne at kunne indgå i øjenforskning, uddannelse, ansættelser inden
for optikerfaget, samt hos leverandører af apparatur til øjenfaget.
Uddannelsen udvikles med udgangspunkt i det forskningsmiljø,
der findes på Aarhus Universitetshospital, med professor dr.med.
Jesper Hjortdal og undertegnede
som de drivende kræfter, men vil
inddrage undervisere med særlige
faglige kompetencer fra både ind- og
udland. Nærmere oplysninger kan
findes på URL adressen: http://
kandidat.au.dk/optometri-og-synsvidenskab/


