
 
 
 

3-DAGES KURSUS I SAMSYN 
 

TrainYourEyes.com afholder 3-dages kurser om samsynstræning i Danmark. Efter 
denne weekend er din butik/klinik i stand til at påbegynde samsynstræning af 

patienter med TrainYourEyes som det optiske værktøj, hvilket sikrer et højt 

professionelt niveau for såvel butik som patient.  
 

I det samlede koncept indgår naturligvis meget professionel og effektiv support - så 
man bliver holdt i hånden i såvel opstartsfasen som senere hen. Kurset er både for 

nybegyndere og for deltagere, som ønsker at få opfrisket deres viden, fordi de ikke 
har beskæftiget sig så meget med samsynstræning de sidste år. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Teori og workshop 
 

Kurset er en blanding af teori og workshop med det overordnede formål, at 
lære deltagerne, hvad de forskellige samsynskomponenter er, hvordan man 

tester samt hvilke træningsøvelser, man bruger. 
 

Alle deltagere på kurserne prøver derfor alle tests og træningsøvelser på sig 
selv og hinanden. På den måde forlader deltagerne kurset med et klart 

indtryk af, hvordan samsynet undersøges og optrænes.  
 

Mandag morgen er deltagerne derfor klar til at begynde med testning og 

træning af samsynet, først på sig selv, venner og kollegaer, derefter på 
patienter. 

 



 
3-DAGES KURSUS I SAMSYN 

 
TRÆNING AF BINOKULÆRT SYN ◊  BALANCE ◊  KOORDINATION 

 PRIMITIVE REFLEKSER ◊  BØRN MED INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER 
 
KURSETS FORMÅL  At give deltagerne forståelse for samt indblik i, hvad samsyn og 

samsynstræning er, hvilke komponenter samsynet består af, hvordan 

det testes samt trænes. 
 

Kurset er en kombination af teoretisk gennemgang og workshop, hvor 

deltagerne selv prøver alle tests og træningsøvelser. 
 

INDHOLD  Kurset er sammensat af 4 dagskurser til et 3-dags intensiv kursus 
 

◊ Synets udvikling 

Relevans for både normal refraktion og for samsynstræningen. 
 

◊ Binokulært syn 
Teori, test og træning af øjenbevægelser, konvergens, fiksering, 
fusionsreserver og akkomodation. 

 
◊ Koordination 

Teori, test og træning af orienteringssans, kropskendskab og øje-hånd 
koordination. 

 

◊ Balance 
Teori, test og træning af labyrintsans, taktilsans og kinæsthesisans 

 
◊ Primitive reflekser 
Teori, test og træning af de primitive reflekser 

 
◊ Praktisk brug af TrainYourEyes.com 

Brug af portalen, kontroller, hvem skal/skal ikke 
tilbydes samsynstræning, praktiske informationer etc. 

 

TID OG STED  8.–10. september 2017, Hotel Hedegaarden, Vejle   
 

TILMELDING Senest 1. august 2017 
 

PRIS   Ikke TrainYourEyes-medlem:  Dk. Kr. 5.490 ekskl. moms 
TrainYourEyes-medlem:  Dk. Kr. 4.950 ekskl. moms 
Prisen er inklusiv diverse kursusmaterialer, undervisningsbøger, 

frokost, kaffe/te. 
 

Overnatning: Enkeltværelse:  Dk. Kr. 3.583 ekskl. moms 
Prisen inkluderer overnatning fra fredag til søndag samt 
middag fredag og lørdag aften. 

 
KURSUSPOINT Der plejer at gives 17 uddannelsespoint i hhv. DK og Norge. Danske 

optometrister skal medbringe deres sygesikringsbevis, de norske 
optometrister indberettes automatisk til NOF. 

 

 
 



AGENDA - VEJLEDENDE TIDSPLAN 

 
Dag 1 - Binokulært syn 

 
  9.00 - 10.00  Introduktion af TrainYourEyes, deltagerne og samsynstræning 

10.00 - 11.00  Synets og hjernens udvikling 
Anamnese 

11.00 - 11.15  Pause 
11.15 - 12.30  Øjenbevægelser, testing og træning 

12.30 - 13.30  Frokost 
13.30 - 15.00  Konvergensnærpunkt, testing og træning 

Fiksation, testing og træning 
15.00 - 15.15  Pause 

15.15 - 16.30  Fusionsreserver, testing og træning 
16.30 - 16.45  Pause 

16.45 - 17.00  Akkomodation, testning og træning 

 
Dag 2 - Koordination og balance 

 
  9.00 - 11.00  Lav træningsprogram på www.TrainYourEyes.com 

Prøve skærmøvelserne 
11.00 - 11.15      Pause 

11.15 - 12.30  Orienterings- og lokaliseringsevne, testing og træning 
12.30 - 13.30  Frokost 

13.30 - 15.00  Kropskendskab, testing og træning 
Øje-hånd/fod koordination, testning og træning 

15.00 - 15.15    Pause 
15.15 - 16.00  Balance 

Labyrintsansen (vestibulærsansen), testing og træning 
Følesansen (taktilsansen), testing og træning 

16.00 - 16.15  Pause 

16.15 - 17.00  Kinæsthesisansen, testing og træning 
 

Dag 3 - Primitive reflekser og opsummering 
 

  9.00 - 11.00  Primitive reflekser relateret til synet 
Relevans for både refraktion og samsynstræning 

Testing og træning 
11.00 - 11.15  Pause 

11.15 - 12.00  Opsummering 
Hvilke klienter skal du tilbyde / ikke tilbyde samsynstræning? 

Motivering af klienterne 
En potentiel synstræningsklient kommer ind i butikken - hvad 

gør du? 
Praktiske informationer 

12.00 - 13.00  Frokost 

13.00 - 15.00  Opsummering - fortsat 
Overblik 

 
 

 
 



TrainYourEyes Kursustilmelding 
 
Pr. email: Maria@TrainYourEyes.com 

 
Navn(e) ____________________________________________________________  

 
Navn(e) ____________________________________________________________ 

 

Butik ____________________________________________________________ 
 

Adresse ____________________________________________________________ 
 

Telefon ____________________________________________________________ 
 

E-Mail  ____________________________________________________________ 
 

 
Overnatning: 

 

◊ Ekstra overnatning torsdag-fredag 

◊ Overnatning fredag-søndag 

 
Fælles middag: 

 

◊ Fredag aften 

◊ Lørdag aften 

 

Information: 
 

◊ Ja, tak. Vi vil gerne have tilsendt mere information omkring TrainYourEyes- 

konceptet 
 


