
 

 

Flg. kan bruges til inspiration til jeres case-afleveringer på 1. praktikperiode. 

Denne guideline tager udgangspunkt i de 12 kriterier, der beskriver, hvad jeres 

cases skal gøre rede for.  

 Synsundersøgelse af - og information til patient. Dokumenteret ved 

anonymiseret kopi af journal. Vedlægges som bilag. 

- resumé af forløb 

- information til patient 

- ”highlights” fra case(f.eks. hab. korrektion vs. ny korrektion, hab. 

visus vs. ny visus, nedsatte/unormale målinger, andre relevante 

kliniske fund, diagnose(r), behandling) 

- journal der vedlægges skal være udarbejdet i uddannelsesstedets 

journalkort  

 Vejledning om brilleglasmuligheder til patient. Generelle fordele og 

ulemper ved brilleglastypen og produktspecifikke egenskaber ved den 

valgte type.  

- f.eks. coating, index, kant- /midtertykkelse, abbes tal m.m. 

 Vejledning om brillestel til patienten. Generelle fordele og ulemper 

ved steltypen og produktspecifikke egenskaber ved det valgte stel. 

- f.eks. materiale, egenskaber, facon, farve m.m. 

 Tilretning af brillestel til patient inden opmåling. Dokumenteres evt. 

med foto. 

- brille tilrettet på patient, beskriv gerne kort hvad der er lavet i 

tillæg til foto 

- NB! Husk at få tilladelse fra patient 

- der er forståelse for at enkelte patienter ikke vil lade sig 

fotografere 

 Redegørelse for - og refleksioner over opmåling til indslibning og 

bestilling af brilleglas. Generelt og specifikt. 

- udmåling af patientens PD, læsehøjde 

- tracing af brillestel 

- valg af brilleglas diameter, evt. kanttykkelse m.m. 

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

og kvalitetskontrol af færdig brille. 

- undersøgelse af at brille overholder fagets tolerancer 

- kort beskrivelse af indslibning og montering 

 Opretning af brille inden udlevering. Dokumenteret ved foto. 

- foto af brille der er klar til udlevering (ikke på patient) 

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



 

 

- brille tilrettet på patient, beskriv gerne kort hvad der er lavet i 

tillæg til foto 

- NB! Husk at få tilladelse fra patient 

- der er forståelse for at enkelte patienter ikke vil lade sig 

fotografere. 

 

 Redegørelse for og refleksion over instruktion i brug og 

vedligeholdelse af brille. 

- information omkring brug (fuld tid, kun til læsning, skærm m.m.), 

tilvænning, vedligehold (pudsning, etui m.m). 

 Fakturering af specialfremstillet hjælpemiddel efter mål, 

dokumenteret ved anonymiseret faktura. 

- anonymiseret regning som dokumentation på salg  

- priser kan sløres. 

 Opfølgning; som minimum ved hjælp af en telefonisk samtale om 

brillen virker efter hensigten 

- kort beskrivelse af den opfølgning der har været. 

 Redegørelse for de stillede diagnoser 

- beskrivelse af tilstand(e), prævalens, symptomer, kliniske 

fund/kendetegn, differentialdiagnose(r), generelle 

behandlingsprincipper samt prognose. 


