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Side1….    av…2 

 

DATABRILLER 

 

1. Hva er databriller? 

En databrille er en arbeidsbrille, det vil si et hjelpemiddel på arbeidsplassen for de som 

arbeider ved dataskjerm. 

 

2. Hvem skal ha databriller? 

Arbeidstaker har rett til å få databriller dersom: 

 en betydelig del av arbeidet utføres ved en dataskjerm 

 egen brille ikke kan benyttes ved skjermarbeid 

 arbeidstaker har spesielle synsproblemer ved skjermarbeid, men ikke trenger 

brille til daglig. 

 

3. Hvordan går jeg fram? 

 Ta kontakt med nærmeste leder, slik at en kan bli enige om fremgangsmåte og 

framdrift. 

 Etter behov, skal det først gjøres en ergonomisk kartlegging, og eventuell 

tilpasning av kontor- og dataarbeidsplassen. Leder, eller den ansatte selv, etter 

å ha avtalt dette med leder – tar kontakt og avtaler tidspunkt for dette med 

bedriftshelsetjenesten.  

 Etter at eventuelle justeringer av arbeidsplassen er gjort, fyller leder og 

bedriftshelsetjenesten ut skjemaet som skal tas med til optiker. I de tilfeller 

bedriftshelsetjenesten ikke har gjort noen kartlegging, fylles skjemaet ut 

av leder. 

 

4. Utgifter vedr. databriller 

Arbeidsgiver dekker kostnader til synsundersøkelse og databriller når: 

a. Dette på forhånd er tatt opp med arbeidsgiver. 

b. Bedriftshelsetjenesten, etter behov, har vurdert arbeidsplassen 

c. Optiker bekrefter behovet for databriller.   

Det vil si at optiker har fylt ut pkt. 2 i ”Søknad om dekning av 

utgifter til databriller”. 

d. Arbeidsgiver dekker normal synsundersøkelse uten ekstra 

tilleggstjenester, nødvendige glass, innfatning inntil kr. 700,- og 

arbeidsomkostninger. Ved omkostninger utover det normale, 

skal optiker ta kontakt med arbeidsgiver på forhånd. 

Ved behov for ny styrke på glass, dekkes dette i sin helhet av 

arbeidsgiver. 

e. Dersom den ansatte ønsker en dyrere databrille enn den som blir 

anbefalt av optiker, må den ansatte selv betale mellomlegget. 

 

Synsundersøkelsen kan dekkes av arbeidsgiver selv om optiker vurderer at det 

ikke er behov for databriller. 
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Side2….    av…2 

 

DATABRILLER 

 

SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER. 
 

SØKER: 

Navn:       

Avdeling:        

Det søkes om dekning av følgende utgifter: 

-  synsundersøkelse     kr.       

-  databriller      kr.       

I alt:       kr.       

PKT 1. (hvis det er foretatt en ergonomisk og synsergonomisk kartlegging) og pkt. 2 i 

søknadsskjemaet skal være utfylt for at den ansatte kan få dekt utgifter til normal 

synsundersøkelse uten ekstra tilleggstjenester, nødvendige glass, innfatning inntil kr. 700,- og 

arbeidsomkostninger.  

1. Dersom ergonomisk og synsergonomisk karlegging av arbeidsplass er gjennomført, og 

eventuelle justeringer er gjort, skal resultatene settes inn i skjemaet under. (Dette må 

være utført før besøk hos optiker). For å utføre sitt arbeid har arbeidstakar behov for godt 

syn på disse avstandene (fylles ut av arbeidstaker, nærmeste leder og bedriftsfysioterapeut i 

samarbeid): 
 

Øye – skjerm 

Øye – konsept 

Øye – tastatur 

Øye –  

 

………….. cm 

………….. cm 

………….. cm 

………….. cm 

 

 

………….. grader 

………….. grader 

………….. grader 

………….. grader 

 

Signatur leder:                …………… ……………………………………… 

                       dato    underskrift 

Signatur bedriftshelsetjenesten  ……………  ………………………………………. 

           dato    underskrift 

 

2. OPTIKERS VURDERING: 

 ikke behov for særskilt databrille   enstyrke   flerstyrke 

Dersom det utleveres databrille, skal denne være tilpasset avstand til dataskjerm, og ikke en  

allbruksbrille eller gå-/lesebrille. Ved omkostninger utover det normale, skal optiker ta 

kontakt med arbeidsgiver på forhånd. 
 

 

Dato: …………………..   Optiker: ……………………………………… 

Utfylt skjema returneres til arbeidsgiver sammen med regning/faktura! 


