Nye retningslinjer for hvad optikerne må og skal
Vi har nu fået tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen, om hvad optikerne må og skal.
Optikernes virksomhed er delt i to. En klinisk og en merkantil.
Den kliniske del
For den kliniske del gælder samme retningslinjer som for f.eks. praktiserende fysioterapeuter.
Fra 16. marts og til formentlig udgangen af juni måned skal kritiske funktioner opretholdes. For
optikerne kan de være:
•
•

synsprøver til en patient, hvor briller er gået i stykker, og som patienten ikke kan undvære.
Kontaktlinseundersøgelser, hvor patienten har gener og komplikationer.

Andre synsundersøgelser skal ikke udføres, og der må ikke tages synsprøver på patienter, der bare
skal have nye briller, eller på patienter der vil have kontaktlinser. Dette gælder også almindelige
kontaktlinsekontroller.
Når der varetages kritiske funktioner, skal arbejdsgiveren sikre at der træffes de fornødne
forholdsregler, så der ikke sker smitte.
Sundhedsstyrelsen har udgivet denne Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i
sundhedsvæsenet under COVID-19”, som du skal sætte dig ind i, når du er autoriseret
sundhedsperson.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Beskrivelse-af-kritiskefunktioner-i-sundhedsvaesenet-under-COVID-19
Tryk på dokumentet i linket, for at få mere information.
Den merkantile del
For den merkantile del gælder stort set det samme som for øvrige butikker.
Man må fortsat sælge briller (uden synsprøver), kontaktlinsevæsker, solbriller mv., samt udlevere
kontaktlinser.
Her skal de retningslinjer der gælder for øvrige butikker overholdes.
1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig
adgang. Hvis gulvarealet er under 4 m2, kan der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet
opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder
ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har
symptomer på coronavirus/covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
4. Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
5. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og
besøgende.
6. Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
Link til plakater og pjecer som skal sættes op i butikken.

Da optikerne sælger medicinsk udstyr, må centerbutikkerne godt holde åbent.
Hvad er en kritisk funktion?
En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller
hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved
aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp,
genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske
funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.
Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne.
Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre
person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.

