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En del av Saco

Ordförande  
har ordet
Jag vill tacka styrelsen och våra medlem-
mar för förtroendet att utse mig som ny 
ordförande i Svensk Optikerförening. För 
er som inte känner till mig, har jag suttit 
som styrelseledamot i sju år och varit starkt 
engagerad att driva optikeryrket framåt, 
både kunskaps- och lönemässigt för att 
gynna den enskilda optikern. Jag har under 
mina 11 år som optiker kompletterat med 
en Magisterexamen på KI samt hunnit 
med att jobba både i butik och ögonklinik.

Vi välkomnar tre nya ledamöter 
i styrelsen, Emma Holmgren, Mariza 
Johansson Mavroidis och Marie Wallman 
Andersson, en kort presentation av två av 
dem hittar ni på nästa sida. Vill även passa 
på att tacka Daniel Skogsrud, Mette Eriks-
son och Thomas Lindenhäll som avgått. 
Jag vill också rikta ett varmt tack till Unni 
Rosengren för hennes tid och engagemang 
som ordförande, du har gjort ett utomor-
dentligt  bra arbete och varit en drivande 
inspiration. Lyckligtvis får vi behålla dig i 
styrelsen framöver.

Det tål att tänkas på att alla som sitter 
i styrelsen är yrkesverksamma optiker som 
helt ideellt och på sin fritid träffas för att 

driva frågor som bidrar till att optikernas 
situation utvecklas positivt. Vill du vara en 
del av detta arbete, ska du inte tveka att ta 
kontakt med oss.

Vi arbetar med att regelbundet ha kon-
takt med de stora optikerkedjorna, bevaka 
Socialstyrelsens beslut, besöka optikerut-
bildningarna, anordna mingelkvällar och 
föreläsningar med mera. Dessutom jobbar 
våra förhandlare på kansliet dagligen 
med fackliga frågor som kommer från er 
medlemmar. 

Nu är det snart vår och sommaren är 
på intåg, och därför har vi planerat in en 
mingelkväll med föreläsare i Stockholm i 
maj. Mer information och anmälan får ni 
på nästa sida. Jag hoppas att så många så 
möjligt kan komma.

Vi ses då!
Elena Moschovidou Crook

Svensk Optikerförening är en förening 
inom Sacoförbundet SRAT.

Svensk Optikerförening 
c/o SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm
   
Telefon 08-442 44 60
Fax 08-442 44 80
E-post kansli@srat.se
Hemsida www.srat.se/optiker

Styrelsen Svensk Optikerförening 
(yrkesfrågor) 
Ordförande:  
Elena Moschovidou Crook, Stockholm 
 moschovidou@gmail.com
Ledamöter: 
Emma Holmgren, Stockholm
 eka.huldt@hotmail.com
Caroline Jensen, Stockholm
 caroline.m.jensen@gmail.com
Mariza Johansson Mavroidis, Stockholm
 marizamj@hotmail.se
Unni Rosengren, Stockholm
 unni.rosengren@gmail.com
Kristin Ströman, Kumla
 kristin_stroman@hotmail.com 
Stefan Wallgren, Göteborg 
 stefan.wallgren@gmail.com
Marie Wallman Andersson, Kalmar
 Marie.wallmanandersson@ltkalmar.se

Förhandlare SRAT (lön, anställning)
Anders Berndt, 08-442 44 70,  
 anders.berndt@srat.se (tjänstledig 
maj-nov 2017)
Maria Yngvesson 08-442 44 61,  
 maria.yngvesson@srat.se 
Frida Lingehall, 08-442 44 78
 frida.lingehall@srat.se

Svensk Optikerförening
Vision
Svensk Optikerförening är föreningen som arbetar för optikerns trygghet och 
frihet i sin yrkesroll.

Verksamhetsidé
Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkes-
relaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra 
löneutveckling, genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar 
med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.
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SRATs 
karriärstöd 

Boka ett  
coachande samtal 
på srat.se/karriar

Mariza Johansson 
Mavroidis
26 år gammal och bor i Sundbyberg. Job-
bar som ambulerande optiker för Bright 
Optical Solutions, samtidigt som jag läser 
magistern på KI i Klinisk Optometri. 

Mitt intresse ligger främst i att höja 
optikers yrkesstatus och att öka kunskapen 
om vilka kompetensnivåer som finns; dels 
inom yrket, men också för allmänheten och 
annan vårdpersonal.

Emma Holmgren
Jag blev färdig optiker 2014 och läste 
magisterutbildningen direkt.

Sedan 2015 arbetar jag på akutmot-
tagningen på Sankt Eriks ögonsjukhus i 
Stockholm och dessförinnan extra i butik. 

Jag hoppas kunna lära mig mycket 
och hjälpa mina optikerkollegor genom 
styrelseuppdraget. 

Presentation av två nya  
ledamöter i styrelsen:

Tack från avgående  
ordförande

Jag vill med några korta rader tacka för 
min tid som ordförande i Svensk Optiker-
förening. Det har varit mycket spännande 
och lärorikt. 

Nu lämnar jag över till Elena Moscho-
vidou Crook och det känns tryggt att hon 
tar över ordförandeposten då hon har 
lång erfarenhet både som optiker och som 
styrelseledamot i Svensk Optikerförening. 

Jag tycker det är viktigt att vi försöker 
rotera ordförandeposten samt att vi får in 
”nytt blod” i styrelsen. Vi försöker behålla 

erfarenhet och kunskap genom att sitta några år i styrelsen innan vi kliver av. Jag arbetar 
vidare i styrelsen som ledamot och jag sitter även som ledamot i SRATs förbundsstyrelse.

Återigen – tack för förtroendet!
Unni Rosengren

Mingelkväll i 
Stockholm &  
föreläsning av 
Saber Abdi,  
ortoptist, med dr
Svensk Optikerförening bjuder 
in föreningens medlemmar till 
mingelkväll med föreläsning i 
Stockholm.

Föreläsare är Saber Abdi, ortoptist, 
Med dr, Eyecenter. Håller även kurser 
på Karolinska Institutet.

Temat är  Astenopi och binoku-
lära problem

Kvällens hålltider
18.15-19.00 
Mingel med mat och dricka

19.00-19.15
Information från SRAT
Förhandlare Maria Yngvesson

19.15-20.15 
Föreläsning

Ta gärna med dig en optikerkollega. 
Är kollegan inte medlem blir vi extra 
glada och bjuder dig på två biobiljet-
ter. Blir kollegan dessutom medlem 
får du en bokcheck på Bokus (värde 
500 kr).

Anmälan 
Senast den 10 maj till Maria Yngves-
son, maria.yngvesson@srat.se

Välkommen!

PS! Alla med anmäld e-postadress har 
fått inbjudan per e-post!
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Thomas Lindenhäll, 
Kumla
Examensår: 2008
Arbetar på: Aoptik Närke AB

Varför blev du optiker?
Under gymnasiet funderade jag mest på 
vilka ämnen som jag tyckte var roliga och 
intressanta och valde utbildning efter det. 
Fysik och biologi var några av favoriterna 
och efter att ha bläddrat bland utbildningar 
innehållandes dessa hittade jag optikerut-
bildningen. Jag är uppväxt i Stockholms-
området och var inte redo att lämna stan.
 
Varför valde du just den här  
inriktningen?
Liksom de flesta optiker jobbar jag i butik 
med mestadels synundersökningar. Jag har 
hittat en bra arbetsgivare där jag har frihet 
under ansvar och möjligheter att i lugn och 
ro genomföra bra undersökningar. Därför 
har jag inte haft någon anledning att prova 
annan inriktning. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jobbar 87 procent och dagarna innehål-
ler framförallt synundersökningar och 
kontaktlinsundersökningar. Oftast har jag 
40 minuter per patient så ibland hinns det 
även med bågvisningar efter undersökning-
arna. 

Vad är det roligaste med yrket?
Det är att försöka utreda patienter med 
misstänkta binokulära problem, då får 
man verkligen dra fram hela arsenalen med 
kunskap. 

Vad är ditt mål i framtiden med yrket?
Att fortsätta utvecklas. Vidareutbildning är 
något jag tycker är riktigt skoj och det finns 
alltid massor att lära sig och bli bättre på. 
Drömmen är att få öppna en egen klinik 
och där genomföra bland annat ögonhäl-
soundersökningar, torra ögon-utredningar 
och synträningar.

FRÅGA: Det börjar närma sig semes-
tertider och jag skulle vilja ligga lite 
före det här året. Förra året fick jag 
bara tre veckors sammanhängande 
semester och nu vill jag verkligen ha 
mina veckor i augusti. Jag har dess-
utom gått ner i tid så mina semester-
dagar bör räcka till flera veckor. Hur 
ska jag göra för att vara säker på att 
få de veckorna jag vill?

SVAR: Till att börja med så har du 
enligt Semesterlagen rätt till fyra 
veckors sammanhängande ledighet på 
sommaren. Däremot finns det faktiskt 
ingen rätt till särskilda veckor genom 
att ansöka tidigt eller på annat sätt 
”tinga” sin önskade period. Semester-
lagen ger dig rätt till sammanhängande 
ledighet men den kan förläggas till 
någon gång under månaderna juni, juli 
eller augusti. Utgångspunkten är såklart 
att ni ska försöka komma överens om 
din ledighet så att det passar både dig 
och verksamheten, men om det inte går 
så beslutar arbetsgivaren. Ibland kan det 
till och med vara bättre att få sina tre 
viktigaste veckor sammanhängande och 
en fjärde vecka separat, istället för fyra 
veckor då man inte egentligen önskar 
dem. En viktig fråga i sammanhanget är 
hur ni på arbetsplatsen tillsammans kan 
diskutera om semesterförläggning. Det 
är ju inte bra om det är samma person 
som alltid får stå tillbaka och det här 
kan ni gemensamt skapa ett system för. 
Hur vill ni exempelvis att det hanteras 
när någon av er önskar boka en resa 
tidigt?

Anders Berndt

GLASKLART – FRÅGESPALT
Har du några frågor som du vill ha  
svar på  hör av dig till Maria Yngvesson, 
maria.yngvesson@srat.se, 08-442 44 61

Glas
klart

Frågespalt

Nedslag 
optiker!
Artikelserie där vi ställer frågor 

till optiker på olika typer av 

arbetsplatser. 

Värva en kollega
Hjälp oss att växa  
och bli ännu starkare!

Du kanske har en kollega som är  

intresserad av att bli medlem i SRAT  

men inte gjort slag i saken? 

Som tack får du som värvat ett  

presentkort på 500 kronor/värvad  

medlem att använda på Bokus. 

 

Information om kampanjen finns på   

www.srat.se/varva_kollega
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Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal 
mellan en arbetstagarorganisation och en 
arbetsgivarorganisation/enskild arbetsgivare 
om de anställningsvillkor som ska gälla på 
arbetsplatsen. Kollektivavtalen på optikerns 
arbetsmarknad är till för att reglera denna 
utifrån de särskilda förutsättningarna som 
råder inom branschen. Ett kollektivavtal 
är till stor fördel för en arbetstagare då den 
erbjuder förmåner som skapar trygghet och 
stöd samtidigt som det även underlättar för 
arbetsgivaren då denne får fredsplikt och 
stabilitet i sitt arbete. 

Ett kollektivavtal är som en paketlös-
ning som du får i din anställning och 
som ser till att de flesta förmåner i din 
anställning blir reglerade. I kollektivavtalet 
finns anställningsvillkoren som gäller för de 
anställda på arbetsplatsen. En del av villko-
ren i kollektivavtal kompletterar det som 
finns i lagstiftningen som till exempel for-
merna för uppsägning, semester, sjukdom, 
ledighet och uppsägning. Medan andra 
villkor regleras enbart i kollektivavtal. Att 

Vill du omfattas av kollektivavtalet  
för optiker – gör så här!
Vid fler och fler företag gäller nu SRATs avtal för optiker. Avtalet är ett tjänstemannaavtal och motpart är Svensk Handel. Tidigare 
gällde avtalet enbart för kontaktlinsoptiker men avtalet ska komma att gälla alla optiker. Gällande löneavtal är byggt på individuella 
förhandlingar med lönerevisioner varje år. Med avtalet följer bland annat tjänstepension. Kollektivavtalet finns på SRATs hemsida  
www.srat.se

Du som är optiker och är anställd vid ett företag som är anslutet till Svensk Handel behöver bara fylla i nedanstående talong för att 
avtalet så småningom  skall gälla. Glöm inte att ange organisationsnummer. Arbetar du vid ett företag som inte är anslutna till Svensk 
Handel påkallar vi förhandlingar och begär kollektivavtal om du så önskar. Förhandlingarna sker i samråd med dig. 

Du som är leg optiker och tidigare omfattas av Handels avtal, meddela detta så vi kan säkerställa att ändringarna blir rätt.

Skicka talongen till:
SRAT, Maria Yngvesson, Box 1419, 111 84  Stockholm. Du kan också skicka uppgifterna till maria.yngvesson@srat.se

Jag önskar att kollektivavtalet för optiker skall gälla för mig.

Personnummer

Namn

Adress    

Postadress  

Telefon dagtid

E-post

Organisationsnummer

Företagets namn   

Adress, postnummer och ort

Kontaktperson   

Telefon

Kollektivavtal  
Vad innebär det?

exempelvis ens lön ses över varje år, att man 
får övertidsersättning och ob-tillägg samt 
att man har olika typer av försäkringar som 
arbetsskadeförsäkring och tjänstepension i 
sin anställning är inte något som regleras i 
lag och som man har för givet när man går 
in i en anställning. Dessa förmåner och fler 
regleras i kollektivavtal. 

Alla optiker anställda i landstingen, ex-
empelvis syncentraloptikerna, omfattas av 
”landstingsavtalet” där SRAT har avtal med 
varje landsting. På den privata sektorn har 
SRAT avtal för optiker vid en rad företag. 
Det största företaget är Synsam Drifts AB. 

På företag där SRAT inte har kollek-
tivavtal för optiker och där ni önskar att så 
skall vara fallet krävs att SRAT sluter avtal 
för er. Vid företag anslutna till arbetsgivar-
organisationen Svensk Handel går det till 
så att vi begär att avtalet skall kopplas in 
genom att skicka en framställan om detta 
till Svensk Handel. Företaget har då en 
skyldighet att gå med på detta så länge de 
är medlemmar i Svensk Handel. Det har vi 

gjort en central överenskommelse om med 
Svensk Handel.

Det går även att teckna ett så kallat 
hängavtal om arbetsgivaren inte är med i 
Svensk Handel och av olika anledningar 
inte vill gå med, det tecknas direkt mellan 
arbetsgivaren och SRAT. Om inte arbets-
givaren är med i Svensk Handel och inte 
vill teckna ett hängavtal rekommenderar 
jag er om ni ska gå in i en ny anställning 
att ta kontakt med SRAT för att diskutera 
vilka anställningsvillkor som är av vikt vid 
en överenskommelse om ett anställnings-
kontrakt.

Vet ni inte om er arbetsgivare är med i 
Svensk Handel kan ni vända er till SRAT 
med företagets organisationsnummer så 
tar vi reda på det. Är er arbetsgivare med i 
Svensk Handel och ni vill koppla in avtalet 
fyll i talongen nedan och skicka in till oss.

Anders Berndt,
bitr förbundsdirektör

!

Jag är:  q leg kontaktlinsoptiker     q leg optiker


