
 
 
 
         Asker 09.06.08 
 
 
 
Høringssvar -   
Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasienten er henvist fra 
optiker ( optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist) 
 
 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 12.03.2008 
med forslag til forskriftsendring med sikte på at øyelege spesialist/ øyeavdeling– poliklinikk 
kan utløse konsultasjons- undersøkelse - og prosedyretakster når pasienten har henvisning fra 
optikere på samme måte som når pasienten har henvisning fra lege med høringsfrist 13. juni 
2008. 
  
Med dette oversendes høringsuttalelse på vegne av Norske Ortoptisters Forening. 
 
Norske ortoptisters forening(NOF) ser at høringsnotatet om optikernes rett til direkte 
henvisning bærer preg av at det er kun optikere som er informasjonskilde. NOF savner 
informasjon fra allmennlege foreningen og øyelegeforeningen i utarbeidelsen av 
høringsnotatet. 
 
Utdanningen til optikere er 3-årig, på lik linje med andre helsefaglig høyskole utdanninger i 
Norge.  Optikerne kan tilby en synsundersøkelse men ikke en fullstendig øyemedisinskfaglig 
undersøkelse.   
Mange av funnene de finner er innen normal området men pga manglende øyemedisinskfaglig 
forståelse vil de noen ganger uroe pasienten unødvendig med sine funn. Noen ganger henvise 
pasienter videre til unødvendige undersøkelser ved øyeleger.   
 
Det finnes dokumentasjon som tilsier at optikerne har liten spesifisitet ved henvisninger til 
øyelege. Optometric practice in Norway: a cross-sectional nationwide study,  Vibeke 
Sundling et al. Acta Ophtalmology Scandinavica  2007: 85: 671-676 
 
Ikke relevante henvisninger vil belaste øyelegen med konsultasjoner, denne urasjonelle 
bruken av øyelegens ressurser vil stjeles kapasitet, som kunne komme mer behovstrengende 
til gode. I tillegg belastets samfunnet for kostnader. 
 
Optikerne tar betalt etter hvilke undersøkelser de utfører. Pasienten har ikke mulighet og ta en 
egen vurdering på om det er nødvendige undersøkelser som optikeren utfører og pasienten blir 
belastet med utgifter.  NOF kan ikke se at direkte henvisningsrett vil spare pasienten for 
utgifter. 
 



 
Norske Ortoptisters Forening går imot departementets forslag om optikers 
henvisningsadgang til øyelegespesialist.  
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