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Retningslinjer for
synsundersøkelse og refusjon av
utgifter til databriller
i
PORSANGER KOMMUNE

Retningslinjer for databrille for arbeidstakere i Porsanger kommune
Retningslinjene gjelder for arbeidstakere i Porsanger kommune som jevnlig og
under en betydelig del av sitt arbeid, utfører arbeid ved dataskjerm.
Retningslinjene omfatter fortrinnsvis fast ansatte.
Databriller/terminalbriller (spesielle synskorrigerende hjelpemidler)
Databrille er et samlebegrep for brillekorreksjoner som er ordinert for å
optimalisere synsprosessen for arbeidstakere som arbeider ved dataskjerm.
Vanlige briller (vanlige synskorrigerende hjelpemidler)
Med denne benevnelsen forstår vi briller til bruk på avstand og briller tilpasset
vanlig leseavstand. Vanlige progressive briller til avstands- og lesebruk regnes
som vanlig synskorrigerende hjelpemiddel og vil ikke bli definert som databrille
og vil da heller ikke hjemle utgiftsdekning.
Behov for databrille
Behov for databrille foreligger når arbeidstaker skriftlig kan dokumentere at
synshjelpemidlet skal brukes ved dataskjermarbeid og at egen brille ikke kan
benyttes, eller at det er aktuelt med korreksjon av relativt svak langsynthet
og/eller skjeve hornhinner eller lignende hos mennesker som har spesielle
problemer ved dataskjermarbeid, og som ikke bruker briller til daglig.
Det vil kreves særskilt og skriftlig begrunnelse fra øyenlege/optiker i hvert enkelt
tilfelle.
Synsundersøkelse
Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm har rett til synsundersøkelse. Hvis det
oppstår synsproblemer som vurderes til å ha sammenheng med arbeid ved
dataskjerm, har arbeidstaker rett til dekning av utgifter i forbindelse med
synsundersøkelse og eventuell tilpassing av databrille. Synsundersøkelsen skal
foretas av øyenlege/optiker.
PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE OG UTGIFTSDEKNING AV DATABRILLE
1. Arbeidstaker tar selv initiativ til synsundersøkelse hos optiker.
2. Skjemaet Synsundersøkelse og databriller fylles ut av arbeidstaker og
leveres optiker.
3. Utgifter til synsundersøkelse og databrille dekkes av arbeidstaker som
senere får utgiftene refundert ved fremsendelse av dokumentasjon.
4. Porsanger kommune dekker de nødvendige utgifter til databrille, det vil
si synsundersøkelse, brilleglass og brilleinnfatning når vanlig brille eller
lesebrille ikke vil være tilstrekkelig til å dekke behovet for brille for
arbeid ved dataskjerm.. Brilleinnfatning dekkes med et beløp på inntil kr.
500,5. Bekreftelse på synsundersøkelse og bekreftelse for behov for databrille,
samt kvitteringer sendes lønn og personal og utbetales ved
lønnsutbetaling.

