
Vil du arbejde med
briller, kontaktlinser og  
sundhed?
• Lønnet praktik
• Synsundersøgelser
• Bachelor på 3½ år
• Moderne studiemiljø
• Kunder og patienter

At være optometrist
Der kræves autorisation fra Sundhedsstyrelsen for at kalde sig 
Professionsbachelor i optometri. Autorisation kan søges efter 
gennemført uddannelse til PB i Optometri. Uddannelsen er en 
mellemlang videregående sundhedsuddannelse.

Optometristens kerneydelser er:
• Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl
• Tilvirkning af briller, kontaktlinser og andre optiske

hjælpemidler til korrektion af synsfejl
• Rådgivning og vejledning af patienten ved valg af

synshjælpemiddel
 

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 gym-
nasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, 
Matematik på C-niveau, Biologi på C-niveau eller Bioteknolo-
gi på A-niveau, Psykologi på C-niveau eller Samfundsfag på 
C-niveau, Bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau.

Bliv
optiker

Professionsbachelor i Optometri
Uddannelsen er for dig, der har
interesser indenfor sundhed/sygdom,
butik, naturvidenskab og ønske om
et praktisk og teoretisk studie.
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How do I enroll?
Students with 12 years of school are accepted. We require an 
official English test with ECTS level 6 grade or equivalent and 
good math skills. Qualified applicants will be interviewed prior 
to  final admission.

Study life at Dania
Studying at Dania Academy of Higher Education is probably 
different from what you are used to. We teach in classrooms 
where we have direct contact with all students. Classes are 
about 25 to 30 students.

Læs 3½ år inklusiv praktik i to perioder på i alt 
1½ år og få job inden for optikerbranchen eller 
på sundhedsklinikker. Efter uddannelsen kan man 
kalde sig professionsbachelor i optometri.

Optometristens undersøgelser 
skal først og fremmest afgøre om, 

øjnene er sunde og raske.

Mange mennesker vælger
kontaktlinser i stedet for briller, og 

de skal tilpasses til den enkelte.

OPTIKERHØJSKOLEN

Briller og kontaktlinser skal løbende kontrolleres, så de er
rare at have på og ikke generer øjnene. Optometristen
ved, hvordan man får den bedste synsoplevelse.

Optometristen kan hjælpe med at 
finde det helt rigtige stel, så man både 
ser godt og ser godt ud.

Optometristen skal kunne kende det syge øje 
fra det raske og  henvise til læge, øjenlæge eller
anden sundhedsperson, hvis der observeres be-
handlingskrævende sygdom.

Til behandling af synsproblemer kan optometris-
ten tilbyde særlige træningsprogrammer som 
supplement eller erstatning for en optisk korrek-
tion.

Optometristen kan medvirke til forbedring af 
arbejdsmiljøet gennem rådgivning om arbejds-
pladsens synsmiljø samt ved tilvirkning af særlige 
arbejdsbriller.

I samarbejde med øjenlæger og synskonsulenter 
arbejder optometristen med optisk rehabilitering 
af stærkt svagsynede.

De fleste arbejdspladser er i optikforretninger. 
Optikerbranchen er sammensat af mange små og 
mellemstore virksomheder samt nogle få meget 
store kæder. Nogle optometrister har ledelses- 
og/eller administrative funktioner.

Nogle optometrister er ikke butiksansatte, men 
klinisk ansat hos øjenlæger eller på sygehuse. Her 
arbejder man bl.a. med laserkirurgi. En mindre 
del af arbejdspladserne findes på Statens Øjen-
klinik og kommunernes hjælpemiddelcentraler.
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Læs til optometrist
Som Professionsbachelor i optometri
uddannes du til et fag med mange facetter,
og som færdig optometrist bliver du
autoriseret fra Sundhedsstyrelsen.
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