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Ta en videreutdanning i 

Øyesykepleie



Øyesykepleie

Dette er videreutdanning i 
øyesykepleie
Øyesykepleie har lenge vært et 
spesialområde innenfor syke-
pleie. Norge var i flere år uten et 
utdanningstilbud, og studentene 
måtte reise til utlandet.  Nå tilbyr
Universitetet i Sørøst-Norge 
denne utdanningen, der formålet 
er å gi sykepleiere spesialkom-
petanse innen øyehelse.

Utdanningen vil forberede deg til 
arbeid innenfor fagområdet 
oftalmologi, både i spesialist-
helsetjenesten og private helse-
tjenester.  Du får god kunnskap 
om syn og øyesykdommer. Du får 
også ferdigheter i å undersøke 
synsfunksjon, administrere 
behandling, samt tilrettelegge 
og assistere ved de vanligste 
øyekirurgiske inngrepene.

Kompetansen du får gjennom 
utdanningen, gjør deg i stand til 
å koordinere behandling og 
undersøkelser, samarbeide i 
tverrfaglig team, og gi informa-
sjon i forhold til syn og øye-
sykdom.

Målgruppe
Denne utdanningen er rettet mot 
autoriserte sykepleiere, med 
minst ett års relevant praksis 
innen øyehelsetjenesten i 
offentlig eller privat virksomhet. 

Hvorfor ta videreutdanning i 
øyesykepleie?
Det er et økende behov for 
fagpersonell med spesial-
kompetanse innen øyehelse, 
blant annet spesialsykepleiere.
Denne kompetansen er viktig, 
for å sikre at personell ansatt på 
øyeavdelinger eller hos privat-

Er du sykepleier og ønsker deg avansert kompetanse 
innenfor øyesykepleie? Vår videreutdanning i 
øyesykepleie er den eneste i landet, og er lagt til rette 
for deg som er i jobb.



praktiserende øyeleger har en solid 
forståelse for øyets anatomi, 
fysiologi og optikk, i tillegg til 
kunnskap om øyesykdommer og 
behandling av disse.

I tillegg vil øyesykepleieren kunne 
assistere ved øyekirurgiske inngrep, 
både før, under og etter operasjon. 
Videreutdanningen er på deltid og 
samlingsbasert, med 2-3 samlinger 
pr semester, hver på 2-5 dager. 
Videreutdanningen kan fint kombi-
neres med eget arbeid på øye-
avdeling/øyelegepraksis.

Videreutdanning i øyesykepleie 
inneholder følgende emner:
• Øyets anatomi, fysiologi og optikk,  
 15 stp.  
• Oftalmologi og undersøkelses- 
 metoder, 15 stp.  
• Kirurgisk oftalmologi og  
 perioperativ omsorg, 15 stp
• Forebyggende, behandlende,   
 lindrende og rehabiliterende   
 øyeomsorg, 15 stp

Læringsformer
• Campusbaserte samlinger
• Nettbaserte forelesninger og   
 veiledning
• Gruppearbeid
• Selvstudier
• Praksis

Hva slags jobb får du?
Videreutdanning i øyesykepleie gir 
mulighet til arbeid innenfor fag-
området oftalmologi både i 
spesialisthelsetjenesten og private 
helsetjenester.

– Jeg blir bedre rustet til å møte 
pasientene. Kunnskap gir trygghet, 
rett og slett. Dette er et kjempegodt 
tilbud, og det er viktig at vi har en 
slik utdanning i Norge.  Jeg anbefa-
ler at man er i synsrelatert jobb 
under studiet, da får man 
mest igjen.  
CHARLOTTE RØYSET BAKKEN - ÅLESUND
SYKEPLEIER PÅ ØYEPOLIKLINIKK
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PRAKTISK INFORMASJON
Opptak: Lokalt opptak
Oppstart: Våren 2020
Studienivå: Masternivå
Studiepoeng: 60
Antall semestre: 4
Undervisningsspråk: Norsk
Studieopplegg: Samlings- og nettbasert undervisning og praksis 
Opptakskrav: 3-årig bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende, 
og minst ett års relevant praksis fra øyehelsetjenesten. 
Søknadsfrist: 15. november 2019
Studiested: Kongsberg/Drammen
Fakultetskode: Helse- og sosialvitenskap
Instituttkode: Institutt for optometri, radiografi og lysdesign 
Kostnader: Studieavgift: kr. 25 500,- pr. semester pluss semesteravgift

Faglig kontakt: 
Tove Lise Morisbakk / tove.lise.morisbakk@usn.no
tlf: 31 00 97 55 




