
Global transportvirksomhed skriver om 
vores online opmålinger 
  
Hvornår og hvor meget skal man som virksomhed betale for skærmbriller? Hvornår giver det værdi for 
både medarbejder og virksomhed? 
 
Vi har igennem en lang årrække hjulpet virksomheder med skærmbrilleopmålinger online. Her sikres, at alle 
korrekte mål fra den tilrettede arbejdsplads kommer på brillerekvisitionen. Disse mål er hele fundamentet 
for at kunne beregne en korrekt brillestyrke. 
 
 

 
 
 
Ønskes en sikring af, at skærmbrilleinvesteringen virker, skal arbejdspladsen tilrettes først og herefter 
opmåles. På vores rekvisitioner vil det fremgå, hvad skærmbrillen må koste. Det er ikke længere en 
rekvisition uden priser, en såkaldt blanco, der medbringes til en sælger i brillebutikken. Her tjener vi penge 
til virksomheden og tager alle dialoger med brillebranchen for vores kunder, både når regningerne er for 
høje, og når brillebutikkerne ønsker at sælge dyrere løsninger. 
 
Indkøbsaftaler på skærmbriller er også en god idé at få under lup, og her kender vi markedet til fulde. Så 
samlet set er FAIR erhvervsoptik en uvildig samarbejdspartner, der sikrer økonomi og optimal funktion af 
de penge, der bruges på skærmbrilleområdet. 

”Vi ønsker at give vores medarbejdere de bedst 

mulige betingelser i fht. deres arbejde ved bl.a. 

skærme. Vi havde dog en fornemmelse af, at 

optiker-kæderne ikke nødvendigvis var neutrale, 

når de rådgav vores medarbejdere i fht. 

nødvendigheden af behovet for skærmbriller, samt 

køb af skærmbriller. 

 

Vi indgik derfor et samarbejde med FAIR 

Erhvervsoptik for at sikre en uvildig rådgivning af 

vores medarbejdere. Et samarbejde der nu kører 

på 6. år. Fordelene har været mange. Det kan 

gøres i arbejdstiden, og under de forhold som 

brillerne evt. skal bruges under. Det er hurtigt og 

nemt. Og fra virksomhedens side har vi kunnet 

udfordre optikerne i deres anbefalinger – det har 

medført besparelser på området, da nogen har 

haft brug for ”rigtige” briller og ikke skærmbriller. 

Kvaliteten understreges af, at vi kun har haft en 

”sag”, hvor en optiker har sat spørgsmål til den 

medbragte måling. Vi har intet at udsætte på 

hverken metoden eller FAIR Erhvervsoptik. Et godt 

samarbejde, der vil fortsætte mange år endnu.” 
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