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Vedr. høring om optikers henvisningsadgang til øyelege 
Det vises til høringsnotat sendt ut 12.3.2008. Dette er Norsk Manuellterapeutforenings 
kommentarer til forslagene i notatet.  
 
Sammendrag 

• Norsk Manuellterapeutforening støtter forslaget om at optikere gis henvisningsrett til 
øyelege.  

• Det må forskriftsfestes at optikere som skal henvise må ha tilfredsstillende kunnskaper i 
diagnostikk på aktuelt område.  

 
Generelt 
Hovedformålet med forslaget er å legge til rette for at pasienter skal få raskere og billigere hjelp. 
Rask behandling er viktig i de fleste av de tilfellene optikerne henviser, nemlig grå stær og grønn 
stær, forkalking og netthinneavløsning.  
 
Norsk Manuellterapeutforening støtter departementets forslag om at optikere får 
henvisningsadgang til øyelege for å oppnå dette. Manuellterapeuter fikk 1.1.2006 bl.a. adgang til 
å henvise til legespesialist på muskel‐ og skjelettområdet. I forsøksprosjektet som gikk forut for 
denne bestemmelsen viste evalueringen at pasienter sparte både tid, egenandeler og 
reiseutgifter på ordningen. Vi vil anta at disse resultatene er overførbare til optikere når det 
gjelder henvisning til øyelege.  
 
Kompetanse og faglig forsvarlighet 
I  høringsnotatets pkt. 6.2  heter det at optikere gjennom sin utdanning har ervervet kompetanse 
til å kunne vurdere pasienter på en faglig forsvarlig og hensiktsmessig måte når det gjelder 
spørsmålet om hvorvidt det er behov for henvisning, og hvorvidt behovet består i henvisning til 
allmennlege eller øyelege.  
 
Det fremgår imidlertid ikke av notatet hvilken opplæring optikere har i å undersøke og oppdage 
lidelser som skal følges opp av øyelege og andre lidelser som skal følges opp av fastlegen. Det 
opplyses at Høyskolen i Buskerud arrangerer godkjenningskurs i bruk av diagnostiske 
medikamenter, men det opplyses ikke om hvor stor del av optikerne som per i dag har slik 
godkjenning.   
 
Norsk Manuellterapeutforening forutsetter at optikernes utdanning samlet sett er på et 
tilfredsstillende nivå når det gjelder diagnostikk. Her må det vises spesiell aktsomhet overfor de 
som ikke har gjennomført klinisk masterutdanning. Norsk Manuellterapeutforening mener det 
bør forskriftsfestes at optikere som skal henvise til øyelege skal ha tilfredsstillende kunnskaper 
om diagnostisering. Det vises i denne sammenheng blant annet til tilsvarende 
forskriftsbestemmelser for manuellterapeuter som slår fast at manuellterapeuter skal ha 



diagnostiske kunnskaper tilsvarende norsk masterutdanning , jf. pkt. 3.1.2.4 side 5 i Ot. prp. 28 
(2005‐2006).  
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