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En del av Saco

Ordförande  
har ordet
För en tid sedan läste jag ett inlägg i ett 
optikforum på nätet om optiker brukar 
ordinera prisma eller inte. Det vore intres-
sant att veta hur stor andel som besitter 
tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
göra detta.

När jag gick ut optikerutbildningen för 
över 10 år sedan hade jag en ganska god 
teoretiskt kunskap om forier och tropier 
men väldigt lite om att faktiskt ordinera 
prisma. Vi lärde oss att göra en forimätning 
i foroptern, men aldrig hur man använder 
en prismastav. Jag har under årens lopp 
haft både förmånen att arbeta och lära mig 
av äldre optikerkollegor som varit duktiga 
på skelningar och prisma men även kom-
pletterat med en ortoptikkurs för optiker 
som har varit väldigt givande.

Det är viktigt att man som optiker kan 
ta sig an lättare fall som man anser att man 
klarar av men även besitta tillräcklig kun-
skap för att veta när man måste remittera 
vidare till en ögonläkare eller ortoptist.

Gränsen för vad som anses vara ”en-
bart” uppgifter för en optiker, ortoptist el-
ler ögonläkare är idag ganska flytande. Idag 

besitter optiker mer kunskaper om ögats 
sjukdomar och samsynsproblem genom en 
högre utbildningsgrad samt att medicintek-
nisk utrustning (funduskamera, synfälts-
mätare, tonometer med mera) finns mer 
tillgänglig idag än tidigare. Vi optiker kan 
mer än att bara ”refraktionera” och sälja 
glasögon, även om vår primära expertis för 
butiksoptiker tycks ligga där. Det ska bli 
fortsatt spännande att följa optikeryrkets 
utveckling i framtiden. Och med detta vill 
jag önska alla optiker en fin jul och en god 
fortsättning på det nya året!

Glöm inte att svara på SRATs löneen-
kät som har skickats ut till alla medlem-
mar via e-post. Ditt svar är viktigt och 
tillsammans kan vid bidra till en tillförlitlig 
lönestatistik. 

Elena Crook
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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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FRÅGA: Jag ska säga upp mig för att 
byta till en annan arbetsgivare. Min 
nya arbetsgivare vill att jag kommer 
lite tidigare eller åtminstone att jag 
kommer vissa dagar innan jag börjar 
på riktigt. Kan jag ta semester eller 
ta ledigt på annat sätt för att ”smyg-
starta” på mitt nya jobb?

SVAR: Hej, grattis till ditt nya jobb! 
När man byter jobb är man ganska ofta 
på väg redan innan man slutat och vill 
vara tillmötesgående mot sin kommande 
arbetsgivare. Man måste dock ta det 
lite försiktigt för man har fortfarande 
förpliktelser gentemot sin nuvarande 
arbetsgivare. Om vi börjar med semester-
frågan som kan vara aktuell även av andra 
anledningar under uppsägningstid, så har 
man ingen större rätt till semesterledighet 

än under övrig tid. Det betyder att man 
alltid kan ansöka om semester men det 
är upp till arbetsgivaren att bevilja eller 
neka. Så frågan är alltid fri.
När man sedan lyfter in perspektivet om 
vad man får göra på semestern så kom-
mer vi in på frågan att arbeta åt annan 
arbetsgivare. Det kan mycket väl tolkas 
vara konkurrerande verksamhet och du 
måste i så fall ha ett tydligt godkännande 
från din nuvarande arbetsgivare att denne 
tillåter detta. Detsamma gäller om du 
skulle få tjänstledigt eller på annat sätt 
ledigt från din nuvarande arbetsgivare. 
Du måste oavsett anledning få godkänt 
att arbeta för annan verksamhet under 
pågående anställning för att inte riskera 
onödiga tvister om skada.
Sen kan man alltid ställa frågan till sin 
nuvarande arbetsgivare om man kan 
avsluta anställningen lite tidigare för att 
kunna påbörja den nya anställningen 
lite tidigare. Det är dock inget man kan 
kräva.

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

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

Optikermingel
Svensk Optikerförening och SRAT träffade intresserade optikerkollegor i Linköping 
den 9 november. Efter en god mingeltallrik föreläste ögonläkare Sven Crafoord från 
Örebro Universitetssjukhus om Global Blindness. 

Kvällen var uppskattad av medlemmar och blivande medlemmar där största öns-
kemålet var att vi skulle återkomma med ett nytt liknande mingel i Linköping. Vi var 
nöjda med antalet anmälda och hoppas att fler kommer nästa gång.

Marie Wallman Andersson


