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REPORTASJE

STUDIESTART I MOLDOVA

Norske optikere har bidratt til å få en fireårig optikerutdanning på plass i Moldova. I høst er 
det studiestart for første kull.   TEKST OG FOTO: DAG ØYVIND OLSEN

iden 2012 har innsamlede 
midler fra medlemmene 
i Norges Optikerforbund 
og Synsinformasjon gått til 
synshjelp i Moldova, kurs i 
refraksjon for øyeleger og 

arbeid for å få på plass en utdanning 
av optikere. Sentralt i arbeidet har hele 
tiden optiker Hans Bjørn Bakketeig, 
Hjelp Moldova og Optometry Giving 
Sight stått. Siden oppstart er over en 
million kroner samlet inn, og nå er det 
klart; optikerutdanningen er godkjent, 
studiet starter i høst.

Nå er optikerutdanningen ved Høgsko
len i SørøstNorge pådrivere og opp
følgere, med professor Dick Bruenech 
og førstelektor Irene Langeggen  

i førersetet, sammen med dosent 
Magne Helland.

Her skal det skje mye spennende! 
Det blir utveksling av både studenter 
og lærekrefter mellom universitetet 
i Moldovas hovedstad Chisinau og 
Kongsberg. Læreplaner skal på plass, 
og det hele med et ambisiøst nivå for 
en fireårig utdanning i et land som 
frem til nå ikke har hatt optikere. Det 
er bevilget flere millioner kroner gjen
nom Senter for internasjonalisering 
av utdanning (SIU) for å få i gang en 
bærekraftig utdanning som Moldova 
vil ha stor nytte av, og som også norske 
optikere kan lære av. Målet er hjelp til 
selvhjelp, å skape en ny profesjon og gi 
befolkningen sårt tiltrengt synshjelp.

Irene Langeggen og Dick Bruenech for
teller entusiastisk om det som nå skjer.

– Moldova får nå en optikerutdan
ning på høyeste nivå i Europa. Hos 
oss har vi brukt 30 år for å komme dit 
vi er nå, med vårt akademiske nivå. 
Utdanningen i Moldova vil inneholde 
flere elementer enn det vi har på vårt 
bachelornivå.

Hva kan man si om helsevesenet i 
Moldova? Vi hører ofte at landet er 
Europas fattigste. De mangler ikke bare 
optikere, men sykepleiere, jordmødre 
og en rekke andre profesjoner innen 
helse på vårt nivå. Assistenter, tilsvaren
de hjelpepleiere her hjemme, har mange 
av disse rollene. Alle andre profesjoner, 
som leger, har en seksårig utdanning. 

Delegasjonene fra Norge og Moldova, med nøkkelpersonen Hans Bjørn Bakketeig i midten foran. Foto: Privat
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Veien for å innføre optometrist som 
en ny profesjon, har vært lang. Det har 
gått fra fagråd og styrer på universitetet 
helt opp til toppnivå på statsministe
rens kontor. Regjeringen har presset på 
for å få godkjent den nye profesjonen, 
mye takket være arbeid fra Hans Bjørn 
Bakketeig og organisasjonen Hjelp 
Moldova.

Studieplaner er laget som et sam
arbeid mellom optikerutdanningen i 
Norge og universitetet Nicolae Testemi
tanu State University of Medicine and 
Pharmacy i Chisinau. Dette universite
tet ble etablert i 1945. Det ble nærmest 
tvangsflyttet fra russiske St. Petersburg 
like etter andre verdenskrig. Med på 
lasset var mennesker, laboratorier og 
kunnskap. Det er et eldre universitet 
med gode akademiske tradisjoner og 
gode kontakter mot Moskva.

– Vi samarbeider med universiteter 
i mange andre land, men Moldova er 
annerledes. Her må man gå frem på en 
annen måte enn det vi er vant med. Det 
akademiske systemet er preget av lange, 
tunge tradisjoner og en rigid og hierar
kisk organisering. Kulturforskjellene er 
også tydelige. I møter ser vi at mange 
sitter med kunnskap, men ikke alle 
deltar i debatten, slik vi er vant med fra 
Norge, sier Dick Bruenech.

Som besøkende i Moldova blir man 
ofte presentert et glansbilde som ikke 
stemmer med virkeligheten. Universi
tetet har flotte klinikker og dyrt utstyr. 
Men laboratoriene som er finansiert 
med EUmidler ser ubrukte ut, de 
ligger nesten tomme. Det skyldes blant 
annet at studentene må betale en høy 
pris for å benytte seg av slike fasiliteter, 
gjerne åtte euro i timen. Det er mye i et 
land der 150 euro er en vanlig måneds
inntekt.

– På sykehus kan fasaden se fin ut, 
men åpner man døren og titter inn, kan 
det være triste forhold, sier Bruenech.

Men at nøkkelpersonell ved univer
sitetet og myndighetene vil ha på plass 
en optometriutdannelse, er det ingen 
tvil om.

– De har jobbet knallhardt for å få 
det gjennom, og de har et eierskap til 
dette. Men uten grunnarbeidet til Hjelp 
Moldova hadde dette ikke kommet i 
stand. De har blant annet lært oss at 
det er viktig å være tilstede på de vik

tige møtene, sier Irene Langeggen, som 
har fått god bruk for sine diplomatiske 
ferdigheter i dette arbeidet.

Hun trekker spesielt frem øyelege Ala 
Paduca ved universitetet i Chisinau 
som en sterk pådriver for å få dette til, 
sammen med annet nøkkelpersonell 
ved den moldovske institusjonen.
Kongstanken har hele tiden vært å få til 
en bærekraftig profesjon som kan bidra 
inn i helsesektoren.

HVA SKJER SÅ RENT KONKRET 
FREMOVER? 
Det jobbes nå med rekruttering til 
studiet, og 12–15 studenter skal være 
klare til studiestart. Det vil foregå 
utstrakt utveksling både blant stu
denter og lærekrefter. Det er satt av 
midler til tre doktorgrader, moldovere 
som skal utdannes på Kongsberg. To 
norske mastergradsstudenter i opto
metri og synsvitenskap var i Moldova 
på forsommeren som en del av sine 
studier, og neste vår skal fem norske 
bachelorsstudenter ha tre måneders 
praksis i Moldova. Om ett år kommer 
alle optometristudentene i Moldova 
til Kongsberg for optoteknisk praksis. 
Staben i Moldova skal også undervises 

på Kongsberg innen binokulært syn og 
kontaktlinser.

– Staben der borte må få opplæring 
i hva optometri er. De har full kontroll 
på naturfaglige temaer, men ikke på de 
optometriske. Der må vi begynne helt 
fra bunnen av, og de må hit, sier Dick 
Bruenech.

I tillegg legges det opp til en god del 
fjernundervisning. Det er i hovedsak 
prosjektmidler fra EURASIA fra SIU 
som finansierer det hele, og kostnadene 
fram til 2019 er dekket. Så må det søkes 
om mer støtte. I begynnelsen dekkes 
også studiepengene på 1500 euro per 
student per år, men det søkes nor
ske sponsorer som vil «adoptere» en 
moldovsk optometristudent for 1500 
euro i året.

Mot slutten av det fireårige studiet, skal 
de moldovske studentene lære å starte 
optikerforretning, gjennom faget entre
prenørskap. Målet er at de skal kunne 
starte opp egne bedrifter. £

Irene Langeggen og Dick Bruenech er glade for at Moldova nå får en optikerutdanning på 
høyeste nivå i Europa.


