


Vad omfattar 
ramavtalet 
Glasögon



Bildskärms- och skyddsglasögon enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete vid 
bildskärm AFS 1998;5 och utförande av personlig 
utrustning AFS 1996;7.

Och

Extra glasögon enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS avseende regler för sjöfart).

Läs mer på avropa.se Glasögon (avropa.se)

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/Foretagstjanster/glasogon/IngaAvropsformer/


Vilka glas, slipningar och ytbehandlingar 
gäller för bildskärms- och skyddsglasögon i 
ramavtalet

• Enkelslipade glas med en styrka som är arbetsanpassade, med 
en styrka över hela glaset

• Närprogressiva glas. Med närprogressiva glas avses glas som 
ger flexibelt seende på alla avstånd från 40 – 150 cm.

• Rumsprogressiva glas. Med rumsprogressiva glas avses glas 
som ger flexibelt seende på alla avstånd från 40 – 400 cm.

• Skyddsglasögon enligt gällande EU-direktiv samt enligt AFS 
2001:3.

• Samtliga glas ska vara hårdhets- och antireflexbehandlade. 
Om mineralglas används ska dessa vara antireflexbehandlade.



Extra glasögon för sjögående personal

• Sjögående personal med behov av 
synkorrigering har krav på sig att bära glasögon 
eller kontaktlinser i tjänsten. Enligt TSFS 4 kap 
3 § har de även krav på sig att ha tillgång 
tillreservglasögon i tjänsten. 
Reservarbetsglasögonen ska ha likvärdig 
standard avseende synkorrigering som de 
ordinarie glasögonen/kontaktlinserna.

• Kostnader för extra ytbehandlingar, såsom 
fotokromatiska glas betalas av arbetstagaren.



Tilläggsköp av glasögonbågar

• Önskar arbetstagare hos Avropsberättigad att 
göra tillägg för att köpa dyrare/andra 
glasögonbågar än vad som ingår i Ramavtalet. 
Får detta enbart göras förutsatt att 
glasögonbågarna uppfyller kraven enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbete vid 
bildskärm, AFS 1998:5, och Utförande av 
personlig utrustning, AFS 1996:7, samt att även 
dessa bågar omfattas av garantier och övriga 
bestämmelser enligt detta Ramavtal.

• Den extra kostnaden ska bekostas av 
arbetstagaren och betalas separat.



Kan jag återanvända mina favoritbågar, som är 
köpta hos en annan optiker till mina 
arbetsglasögon ?

• Nej det kan du inte göra

• Det beror på att 
ramavtalsleverantörerna inte kan ta 
risken för att bågarna inte följer 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.



Vid beställning av synundersökning

• Vid synundersökningen ska en bedömning 
göras om arbetstagarens eventuella privata 
glasögon kan fungera tillfredsställande som 
bildskärmsglasögon. 

• I de fall synundersökningen visar att 
arbetstagaren inte är i behov av 
bildskärmsglasögon betalar avropsberättigad 
myndighet endast för synundersökningen.

• Om resultatet av synundersökningen visar att 
det behövs kompletterande synundersökning av 
ögonläkare, med hänsyn till synkraven i 
bildskärmsarbetet, ska anbudsgivaren remittera 
arbetstagaren till ögonläkare

• Kostnaden för remitteringen ska ingå i 
kostnaden för synundersökningen.



Ramavtalet Glasögon har en 
fast avropsordning, d v s 
rangordning

• Det innebär att avropsberättigad i första hand 
kontaktar  den främst rangordnade 
ramavtalsleverantören på sin ort.

• Eftersom inte alla ramavtalsleverantörer finns 
på samtliga orter, gäller därför att avrop ska 
ske mot den ramavtalsleverantör som ligger 
närmast i rangordning på den ort som avropet 
gäller.



Avropsberättigad får avvika  från 
rangordningen om följande särskilda 
skäl föreligger

1. Om Ramavtalsleverantören inte har besvarat 

Avropet alternativt inte återkommit med 
avropssvar inom reglerad tid.

2. Om Ramavtalsleverantören inte klarar (för 
tillfället) att leverera eller har godtagbara skäl att 
avböja avrop

eller

3. Om Avropet avser en ersättningsanskaffning 
som beror på att Avropsberättigad tidigare hävt 
eller sagt upp ett Kontrakt och att detta beror på 
Ramavtalsleverantören.



Bildskärmsglasögon kan vara ett bra 
hjälpmedel. Oavsett om man sitter på 
kontoret, eller hemma och utför arbete 
åt sin arbetsgivare .

Vill du boka en synundersökning?

Ta kontakt med din närmsta chef eller 
HR-avdelning hos din myndighet, för 
att få hjälp med hur bokningen görs.

Med anledning av den rådande 
situationen, pandemin med covid-19. 
Har samtliga ramavtalsleverantörer 
vidtagit åtgärder i sina butiker för att 
göra besöken säkra.



Länkar och Kontaktuppgifter

• Startsida (avropa.se) här kan du hålla dig 
uppdaterad om vad som händer på Statens 
inköpscentral vid Kammarkollegiet.

• Glasögon (avropa.se) Här hittar du information 
kring ramavtalet.

• Under Gemensamma dokument finns UD, 
avtalsdokument och avropsstöd.

• Under leverantörerna finns, prislistor, 
butiksförteckningar, kravspecifikation och inför 
synundersökningen.

• Och kontaktuppgift till ramavtalsansvarig

Gunilla Lannestedt

Ramavtalsansvarig
Tel: 08-7000762

https://avropa.se/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/Foretagstjanster/glasogon/IngaAvropsformer/
mailto:gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se



