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En STOR takk til prosjektets 
samarbeidspartnere!

• Norges Optikerforbund (v/ daglig leder Per Kristian 

(Pelle) Knudsen)

• Språkrådet (v/ seniorrådgiver Ole Kristian Våge)

• Folkehelseinstuttet (v/ forskningsbibliotekar/ 

seniorrådgiver Sigrun Espelien Aasen)

• Kulturdepartementet (… for prosjektmidler (300.000,-))



Hva vil bli omtalt?

• Introduksjon

• HVEM

• HVA

• HVOR

• Om prosjektet «OPTOMETRISK TERMINOLOGI»

• Veien videre



Sverige; optometri

Island; sjónfræði

UK, USA, Australia; optometry



“Optometry is a healthcare profession that is 
autonomous, educated, and regulated 
(licensed/registered), and optometrists are the primary 
healthcare practitioners of the eye and visual system 
who provide comprehensive eye and vision care, which 
includes refraction and dispensing, detection/diagnosis 
and management of disease in the eye, and the 
rehabilitation of conditions of the visual system.”



Hvem benytter seg av optometrisk
terminologi?

• Optikere (optometrister) (ca. 2200 i Norge)

• Øyeleger (oftalmologer) (ca. 630 i Norge)

• Øyesykepleiere (ca. 450+ i Norge)

• Ortoptister (ca. 40 i Norge)

• Synspedagoger

• Studenter 

• Andre?

• Alle?

H
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Hva slags terminologi er det snakk om?

… fagtermer, ord, utrykk, begreper, 
definisjoner, forkortelser osv. benyttet av 
øyehelsepersonell? (Ref. foregående 
bilde).

H
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(2005)

(1992)

(2004 …)

Fagbøker på norsk? Få og gamle?



Fagordbøker på norsk? Få og svært gamle?



Optikk
Fysiologi

Svaksynsoptikk
Funksjonelle synsfeil

Aktuelle fagområder?



Mail til kollegaer på optikerutdanningen! 
Send meg tre «vanskelige» fagord?



Hvor er optometrisk terminologi mest 
utbredt?

• Blant optikere (privat praksis, øyeavdelinger, 

øyeklinikker, hjelpemiddelsentraler …)

• Blant øyeleger (privat praksis, øyevadelinger …)

• Blant øyesykepleiere (øyeavdelinger …)

• Blant ortoptister

• Blant synspedagoger

• Blant studenter 

• Blant pasienter?

• Blant alle?
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Om prosjektet Optometrisk
terminologi?

• Store endringer innen optikerfaget

• Fra «optikk» til «optometri» (1988?)

• Sterk engelsk dominans

• Kun en utdanningsinstitusjon i Norge

• Manglende oppdaterte ordbøker på norsk

• … både på papir og digitalt

• En «Termwiki» hos Språkrådet ble vurdert innledningsvis

• … endte opp med samarbeid med helsebiblioteket.no og 
«MeSH på norsk og engelsk»



… og en ting til! Fagtidsskrifter med egen språkspalte!



MEDICAL SUBJECT HEADINGS 
(MeSH) – nå på norsk

MeSH vokabularet brukes av 
National Library of Medicine
(NLM) ved indeksering av 5.400 
av verdens ledende medisinske 
tidsskrifter i databasen 
MEDLINE/PubMED. Hver 
referanse får et sett av MeSH
termer som beskriver innholdet. 



Hva er MeSH?

• En fritt tilgjengelig begrepssystem med 28 470 MeSH
hovedtermer (+87 000 alternative termer). Termene 
er alfabetisk og hierarkisk ordnet. Av disse er nå 19 
000 på norsk (57 700 alternative termer og 7000 
definisjoner). 

• Er oversatt til de fleste europeiske språk, russisk, 
kinesisk m. fl. 

• Hver MeSH har et identitetsnummer som kopler all 
informasjon: definisjon, hovedterm, alternative 
termer og termhistorikk

• Kan mappes til kodeverk og klassifikasjoner som ICD-
10, ICPC-2, ATC, ICNP, NLM, Dewey, m.fl. 



Hva er MeSH?

• En fritt tilgjengelig begrepssystem med 28 470 MeSH
hovedtermer (+87 000 alternative termer). Termene 
er alfabetisk og hierarkisk ordnet. Av disse er nå 19 
000 på norsk (57 700 alternative termer og 7000 
definisjoner). 

• Antall MeSH hovedtermer innen «Optometrisk
terminologi»/øyehelse ca. 450 (+ ca. 1350 
alternative termer). 



Norske MeSH er inkludert i:

• Terminolgibasen “MeSH på norsk og engelsk” 
(http://mesh.uia.no)

• SveMed+ (som indekserer flest norske helsefaglige 
tidsskrifter) 

• BMJ Best Practice. Engelskspråklig oppslagsverk for 
primærhelsetjenesten 

• HeTOP.eu. Health Terminology/Ontology Portal 

http://mesh.uia.no/


http://mesh.uia.no/ … PC/LapTop?

Tekst-Søk?

http://mesh.uia.no/


http://mesh.uia.no/ … PC/LapTop?

Hierarki-søk?

http://mesh.uia.no/


http://mesh.uia.no/ … PC/LapTop?

Hierarki-søk 
– Anatomi 

– Sanseorganer
– Øye 

http://mesh.uia.no/


http://mesh.uia.no/ … smarttelefon?
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http://mesh.uia.no/


http://mesh.uia.no/ … PC/LapTop … søk «myopi»?

Tekst-søk – «Myopi»?

http://mesh.uia.no/
http://mesh.uia.no/


Fordeler med valgt løsning? 
«MeSH på norsk og engelsk»

• MeSH er et godt etablert internasjonalt system

• Allerede i bruk av forskere, fagfolk, studenter …

• Internasjonalt; godt ivaretatt av NLM

• Norsk; godt ivaretatt av dyktige 
bibliotekarer/fagfolk på Folkehelseinstituttet

• Brukervennlig … etter hvert også for smarttelefoner

• Hyperlinker til andre nyttige databaser/nettsider

• … …

• …



Veien videre?

• Markedsføres ovenfor relevante grupper

– I fagtidsskrifter

– Via faggruppenes nettsider

– I undervisning

• Spesiell fokus på målgruppen studenter

– I undervisning

– Av bibliotekarer

• En mer brukervennlig smarttelefonløsning

• Fortsatt vedlikehold og oppdatering av databasen

• …



Veien videre?



Takk for oppmerksomheten!
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