
 
 

 

Eksamen: 3. semester (Bilag 4) 

Omfang:  

Samlet prøve i Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 2 (10 ECTS), Klinisk refraktion (10 ECTS) og 

Lovgivning og handel 1 (10 ECTS).  

Tilrettelæggelse: 

Individuel, mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inkl. votering, på baggrund af en af to 

indleverede skriftlige opgaver. Fristerne for at indlevere opgaverne fremgår af 

underviserplanen/forløbsplanen for praktikken. Der afleveres to skriftlige opgaver, den ene med 

udgangspunkt i en ikke-presbyop patient, den anden med udgangspunkt i en presbyop patient. Den 

anden opgave må være ergooptometri. 

Den ene af opgaverne udtrækkes og anvendes som samtale grundlag ved mundtlig eksamination. 

Opgaven skrives efter retningslinjerne som beskrevet under ”Evaluering”.  

Evaluering: 

Prøven bedømmes efter 7-skalaen. Der anvendes intern censur. Der gives én samlet karakter for 

det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen. Det skriftlige materiale må alt i alt maksimalt 

være 6 A4-sider eksklusiv bilag. Opgaven skal gøre rede for: 

 Synsundersøgelse af og information til patient. Dokumenteret ved anonymiseret kopi af 

journal. Vedlægges som bilag. 

 Vejledning om brilleglasmuligheder til patient. Generelle fordele og ulemper ved 

brilleglastypen og produktspecifikke egenskaber ved den valgte type. 

 Vejledning om brillestel til patienten. Generelle fordele og ulemper ved steltypen og 

produktspecifikke egenskaber ved det valgte stel. 

 Tilretning af brillestel til patient inden opmåling. Dokumenteres evt. med foto. 

 Redegørelse for og refleksioner over opmåling til indslibning og bestilling af brilleglas. 

Generelt og specifikt. 

 Redegørelse for og refleksioner over evt. indslibning, evt. montering og kvalitetskontrol 

af færdig brille. 

 Opretning af brille inden udlevering. Dokumenteret ved foto. 

 Udlevering og tilretning af færdig brille. Dokumenteres evt. med foto. 

 Redegørelse for og refleksion over instruktion i brug og vedligeholdelse af brille. 

 Fakturering af specialfremstillet hjælpemiddel efter mål. Dokumenteret ved 

anonymiseret faktura. 

 Opfølgning. Som minimum ved hjælp af en telefonisk samtale om brillen virker efter 

hensigten 

 Redegørelse for de stillede diagnoser. 

 


