
OPTOMETRI

DETTE FORLØB HENVENDER 

SIG TIL GYMNASIE- OG HF 

KLASSER OG HOLD MED FAGLIG 

RETNING MOD MATEMATIK, 

FYSIK OG BIOLOGI



HVIS I ER INTERESSEREDE I EN KARRIERE INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE 
FELT MED SYNET I FOKUS, ER HER MULIGHEDEN FOR BÅDE AT SE OG LÆSE 
OM FREMTIDEN SOM OPTOMETRIST (OPTIKER).

Den moderne optikers arbejdsopgaver spænder bredt og kendetegnes 
ofte af en kombination af det sundhedsfaglige og salg og kundeservice. 
Den autoriserede optometrist arbejder inden for følgende områder:
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•  Rådgivning om valg af syns-
hjælpemidler og arbejde med  
synskorrektioner og vejledning 
af problemløsning til klienter 

 

•  Som optiker med salg af 
kontaktlinser og briller

 

•  Selvstændig optiker eller chef i 
butik med ansatte

 

•  I mindre omfang kan man få 
ansættelse på fx hospitaler, 
i staten eller i grossist- og 
produktionsvirksomheder

Den store kunde- og klientkontakt forudsætter, at man kan lide at omgås 
mennesker og har en god social intelligens.

Endelig er der mulighed for at videreuddanne sig i Danmark eller udlandet 
med en kandidatgrad eller mastergrad. 

OM UDDANNELSEN
Uddannelsen til autoriseret optiker er en professionsbachelor, der tager 
3,5 år. Uddannelsen er praktisk anlagt og varierer mellem skolesemestre 
og semestre som tages på praktikpladser. Praktikken, der er lønnet, er 
opdelt i 2 perioder af henholdsvis ½ og 1 års varighed. 

En stor del af uddannelsen fokuserer på synsudmåling, synskorrektioner 
samt formidling af problemløsninger til klienter/kunder. Herunder rådgiv-
ning og service ift. valg af briller og kontaktlinser med hensyn til kundens 
behov, modetrends mv.

Undervisningen på KEA varierer hele tiden mellem det teoretiske og 
praktiske; Dét du lærer under studiet afprøves løbende på KEAs  
synsprøveklinikker og naturligvis i praktikforløbene under uddannelsen. 
De fleste studerende finder en praktikplads i Danmark, men praktikperi-
oden kan sagtens foregå i udlandet, fx Sverige, Norge, Spanien, Italien, 
England og Marokko.



Det er oplagt for naturfaglige linjer at besøge optometristuddannelsen på 
KEA, men det kunne også være interessant for elever med andre fag at 
besøge optometristuddannelsen. 

Det forløb KEA tilbyder på optometristuddannelsen er meget fleksibelt og 
tilpasses den enkelte klasse. Herunder er et par eksempler på forløb:

BIOLOGI PÅ EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Et forløb, der har været afprøvet er et todelt forløb. I den ene del kommer 
en underviser fra optometristuddannelsen på besøg. Den anden del er et et 
besøg på KEA, hvor eleverne møder studerende på optometristuddannel-
sen og hører om både om selve uddannelsen og om studielivet på KEA. 

Dette forløb tager ca. ½ dag. 

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
En anden mulighed er et forløb, der henvender sig til elever, der har 
kommunikationsfag. KEA stiller eleverne en opgave, hvor de skal udarbej-
de en kampagne eller informationsmateriale, der formidler optometrist-
studiet. Dette træner således eleverne i at indhente informationer via desk 
research, oplæg fra gæsteundervisere fra KEA og interviews af optome-
triststuderende. Det træner yderligere de studerende i at bearbejde og 
formidle den indhentede viden i et givent format. En underviser fra KEA vil 
være med til at bedømme de forskellige løsninger og Evt. kåre en vinder.  
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Både gæsteunderviserbesøg og underviserens feedback på kampag-
neforslag mv. tager 2 x 45 minutter. 

Et besøg på KEA tager ca. ½ dag.

FORLØB PÅ OPTOMETRIUDDANNELSEN

KONTAKT 
Hvis I er interesserede i at besøge KEAs Optometristuddan-
nelse, bedes I kontakte Gitte Jul fra studievejledningen.

Skriv til gju@kea.dk, og skriv gerne dit telefonnummer og 
hvornår, du kan kontaktes.

I mailen må I gerne skrive hvilken type forløb, I er interesserede 
i, hvornår I kunne tænke jer at komme, hvor I kommer fra samt 
hvilket gymnasie- HF fag eller studieretning, det drejer sig om. 
For at kunne tilrettelægge forløbet vil vi også gerne vide hvilket 
klassetrin og hvor mange elever/klasser, der kommer.

VI GLÆDER OS TIL AT TAGE IMOD UNDERVISERE OG ELEVER!


