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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.

Välkommen till ett nytt nummer av Bränn-
punkt!

Vid årsmötet valdes jag till ordförande 
och vill tacka så oerhört för förtroendet! Vi 
ska fortsätta arbetet för en god och trygg 
arbetsmiljö för optiker. 

Jag är legitimerad optiker sedan 2014, 
tog magisterexamen 2015 och har sedan dess 
jobbat med Ögonsjukvård. 

Nyligen har jag börjat helt nytt arbete i 
ett helt nytt landsting och flyttat till ett helt 
nytt län. Något som är mycket främmande för 
en inbiten Stockholmare. 

Men omväxling förnöjer som de säger!

Emma Holmgren
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FRÅGA: Hej. Jag har jättesvårt att 
få en sammanhängande semester-
period i sommar. Jag ansökte om 
fyra veckor och jag fick dem men 
inte när jag ville. Jag måste jobba 
två veckor mitt i semesterperioden 
och det vill jag egentligen inte. Min 
chef ska ha semester då och då 
måste jag jobba. Har jag inte rätt 
till fyra veckors sammanhängande 
semester?

SVAR: Hej. Det stämmer att du har 
rätt till fyra sammanhängande veckors 
semester enligt Semesterlagen. Semes-
terledigheten ska förläggas någon gång 
under semesterperioden juni-augusti. 
Det betyder att du har möjlighet att 
ansöka om semester under de veck-
orna du önskar men arbetsgivaren har 
möjlighet att förlägga dina veckor till 
någon gång under semesterperioden, 
Självklart ska arbetsgivaren i möjligaste 
mån utgå från dina önskemål men om 
det inte fungerar så kan denne besluta 
om annan förläggning. Vad som kan 
vara vanligt är att man som anställd har 
någon eller några veckor som är särskilt 
viktiga för en resa eller liknande. Går 
det inte att kombinera det med fyra 
sammanhängande veckor så kan man 
ju komma överens om annat, det vill 
säga, jag får min önskevecka mot att 
jag delar upp semesterledigheten. 

Skulle det vara så att du inte kan få 
fyra veckors sammanhängande ledighet 
någon gång under semesterperioden 
så är det fel. Du har rätt till det och då 
hjälper det inte att din chef måste ha 
ledigt. Rättigheten gäller just dig som 
anställd och inte din chef om denne är 
företagare. Då måste situationen lösas 
på annat sätt om ni inte kan komma 
överens.

Anders Berndt

GLASKLART – FRÅGESPALT
Har du några frågor som du vill ha  
svar på  hör av dig till Anders Berndt,  
anders.berndt@srat.se, 08-442 44 70

Glas
klart

Frågespalt

Optikermingel och årsmöte

Svensk Optikerförening/SRAT bjöd in optiker till mingel och årsmöte den 22 mars på 
Nordic Light Hotel i Stockholm. Tidigare har vi vanligtvis haft årsmötet på en söndag 
men nu provade vi att ha det på en vardag för att se om fler kunde komma loss. Många 
fler hade möjlighet att komma då det anordnades på en vardag. Men vi kommer även ha 
framtida årsmöten på en helg så personer som har längre resväg har möjlighet att närvara 
på årsmötet. 

Ny styrelse valdes
Det finns fortfarande möjlighet att ta en plats som ledamot i styrelsen, så om intresse 
finns att vara med och påverka hör gärna av er till valberedningen eller till någon av oss i 
styrelsen!

Ordförande: Emma Holmgren
Ledamöter: Daniel Skogsrud, Unni Rosengren, Mariza Mavroidis Johansson, Marie Wall-
man Andersson.

Efter en stunds mingel med god mat och dryck, presenterade Anders Berndt från SRAT , 
ett intressant resultat av enkäten där medlemmar hade besvarat frågor gällande raster och 
pauser på arbetsplatsen. 

Marika Wahlberg Ramsey,  universitetsadjunkt, ansvarig för optikerprogrammet och 
magisterprogrammet i klinisk optometri, KI, föreläste med ämnet Plötslig synpåverkan, akut 
eller ej?

Unni Rosengren
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SRAT 
Karriär

Boka ett  
coachande samtal  
på srat.se/karriar

Unni Rosengren, 
Stockholm

Arbetar: Europakliniken, Aleris Sabbats-
bergs Sjukhus

Varför blev du optiker?
Tanken dök upp i gymnasiet men den 
avfärdade jag snabbt. Några år senare 
träffade jag min kompis Lisa som hade 
börjat plugga till optiker i Köpenhamn och 
upplägget på den utbildningen lät bra så då 
sökte jag in till optikerprogrammet på TEC 
(numera KEA).

Varför valde du att arbeta på ögonmot-
tagning?
Efter att jag hade läst mastern på Hibu/
Salus University ville jag helst arbeta på 
en mottagning för jag tänkte att jag skulle 
kunna få ut mer av kunskapen i en sådan 
miljö än i butik. Så jag mailade jag till då 
Europakliniken på Sabbatsbergs sjukhus 
och frågade om de inte ville anställa en 
optiker – och det ville de! 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Det är ganska varierande! Antingen gör jag 
förundersökningar eller efterkontroller på 
kataraktpatienter, eller så har jag synfält/
OCT-mottagning, eller diabetesscreening. 
Man har ett grundschema med sina bokade 
mottagningspatientef men det dyker alltid 
upp fler patienter/undersökningar under 
dagens gång. Då gäller det att vara flexibel 
och ha ett bra team vilken vi verkligen har 
på min arbetsplats!

Vad är roligast med yrket? 
Mötet med patienten och att man kan 
hjälpa dem till ett bättre seende och då 
ökad livskvalitet. Sen skulle jag inte klara 
av jobbet utan mina underbara kollegor!

Vad är ditt mål i framtiden?
Fortsätta vidareutbilda mig. På vilket sätt 
och inom vilket område vet jag inte riktigt 
ännu, men för att jag skall tycka att det 
är roligt att arbeta så måste jag då och då 
vidareutbilda mig så jag inte känner att jag 
”fastnar”. 

Har du någon erfarenhet du vill dela 
med dig av? 
Svårt att välja men för att inte bli långran-
dig väljer jag denna – Patienterna uppskat-
tar verkligen optiker som säger ”nej, du får 
inte nya glasögon, först måste ögonläkaren 
göra en bedömning om du kanske behöver 
göra annan åtgärd först”. Det inger för-
troende och då vill patienterna gå tillbaka 
till samma optiker. Detta fungerar ju inte 
i vissa landsting där det är väldigt långa 
väntetider men så länge patienterna får 
förklarat varför de behöver nya glasögon, 
t.ex. för att få fortsätta köra bil, men att 
det inte blir perfekt i och med att de har 
katarakt exempelvis,  så blir de mer nöjda 
och känner sig inte ”lurade”. 

Nedslag 
optiker!
Artikelserie där vi ställer frågor 

till optiker på olika typer av 

arbetsplatser. 

Telefon
08-412 33 00
tfn tid mån-fre 9 – 16

E-post
Info@aea.se

Webb
www.aea.se

Postadress
Box 3536
103 69 Stockholm

Svensk  
Optikerförening  

finns på  
Facebook!

Gå med i  
gruppen du också 

och häng med  
i diskussioner  
och få aktuell  
information.

Vi är nu 600  
medlemmar!
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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


