Välkommen till Ögonlasern

– Sveriges mest erfarna ögonklinik för
synkorrigerande ögonbehandling
Vi har utfört över 30 000 ögonbehandlingar av synfel sedan 1990. Hos oss möter du Sveriges främsta
ögonläkare och ett väl inarbetat team av mycket erfarna ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor
som följer dig genom behandlingen.
I valet av klinik inför en ögonoperation vet vi att känslan av att vara i trygga händer är viktigast av allt. Våra
erkänt skickliga ögonläkare upprätthåller sina färdigheter genom att dagligen utföra kvalificerade ögonoperationer, inom idag alla förekommande metoder. Flera av dem är knutna till Stockholms Ögonklinik vid
Sophiahemmet i Stockholm och är drivande i utveckling och forskning kring ögon- laserkirurgi i Sverige.
Vi arbetar utifrån högt ställda kriterier för säker kirurgi och lägger stora resurser på kvalitetsarbete, uppföljning av behandlingsresultat och inte minst genom utbildningar och investeringar inom de senaste
teknikerna - allt för att kunna erbjuda marknadens säkraste ögonlaserkirurgi.
På våra kliniker i Stockholm, Jönköping och Lund har vi avtal med landstinget.
Ögonlasern har kliniker på följande orter:
Behandlingskliniker
Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping och Stockholm
Förundersökningskliniker
Eskilstuna och Växjö.

Bruttolöneavdrag för synfelskorrigering

58% av kostnaden ger 100% nöjda medarbetare.
Att du som arbetsgivare ger dina anställda en möjlighet att av olika anledningar bli av med sina glasögon
eller kontaktlinser, kostar egentligen bara lite tid i form av administration. Men det ger den anställde en
möjlighet att få ett subventionerat pris på upp till 58% av operationspriset, beroende på marginalskatt.
Ett avtal med Ögonlasern AB, som är ett av det mest välrenommerade företagen inom refraktiv kirurgi,
ger den anställde förmånen att få bästa tänkbara bemötande och behandling.
Bruttolöneavdraget tecknas genom avtal mellan arbetsgivare och anställda. Den anställde avstår lön
för att betala sin ögonlaserbehandling. Det är förmånligt för den anställda som får finansiera sin operation
med oskattade medel. För dig som arbetsgivare innebär det att du slipper betala sociala avgifter på
motsvarande summa.
Vi hoppas att du som arbetsgivare vill teckna ett avtal med Ögonlasern för att ge dina anställda
möjlighet att sänka kostnaden för sin synfelskorrigering.

För dig småföretagare med aktiebolag
ögonbehandling av synfel
Bli kvitt ditt synfel på ett ögonblick med marknaden tryggaste alternativ
Efter en ögonbehandling tycker många det känns som om de har fått helt nya ögon. Idag kan de allra
flesta justera sina synbesvär med en enkel behandling. Hos oss möts du av Sveriges mest erfarna
ögonläkare och världens modernaste operationsutrustning. För när det kommer till ögonen är bara
det bästa gott nog.

Ge dig själv en förmån som inte kostar företaget något
Hur kan jag som fåmansföretagare utnyttja detta?
”De ögonbehandlingar som utförs av Ögonlasern utgör sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen”
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
En fåmansföretagare som är anställd i sitt eget aktiebolag kan låta bolaget betala en ögonbehandling
utan att bli förmånsbeskattad. Bolagsskatt kan tillkomma. Om rörelsen bedrivs i form av enskild firma,
handelsbolag eller kommanditbolag, kan en egenföretagare däremot inte låta företaget betala en
ögonbehandling på sig själv utan skattekonsekvenser.

För mer information:
Niclas Vieweg
Marknad- och försäljning
S:t Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm
Drottninggatan 66 2tr, 602 23 Norrköping
E-post: niclas.vieweg@ogonlasern.se
Direkt tel: 0705-43 19 18

Vanliga synfel
Närsynthet
Ögat är för långt och ljusstrålarna fokuserar framför näthinnan.
Är du närsynt (eller myop som det kallas på fackspråk) beror det på
att dina ögon är för långa i förhållande till den optiska brytkraften.
Ljusstrålarna möts då i en punkt framför din näthinna istället för på
den. Det gör att du ser suddigt på avstånd, men ofta bra på nära håll.
Närsynthet utvecklas ofta under barnaåren eller i tonåren. Sedan
ökar den normalt långsamt under några år för att stabiliseras i
18-20 årsåldern.
Översynthet (långsynthet)
Ögat är för kort och ljusstrålarna fokuserar bakom näthinnan.
Är du översynt (eller hyperop på fackspråk) är dina ögon för korta i förhållande till den optiska brytkraften. Ett annat vanligt uttryck för samma sak
är att man är långsynt. Ljusstrålarna samlas till en punkt bakom näthinnan i ett översynt öga vilket gör att du ser suddigt. En ung person som är
översynt kan få andra symptom såsom överansträngda ögon, huvudvärk
och ibland suddig syn framför allt på nära håll.
Astigmatism (brytningsfel)
Ögat är oregelbunden och ger upphov till flera fokuspunkter på
näthinnan.
Har du ett synfel som kallas astigmatism (brytningsfel), bryts ljuset olika
i olika delar av ögat. Linsen eller hornhinnan är inte riktigt rund utan mer
oval som t ex en rugbyboll. Astigmatism ger en suddig bild i sig men är
dessutom ofta kombinerad med antingen närsynthet eller översynthet.
Det flesta patienter har någon form av brytningsfel även om det sällan
utgör det huvudsakliga delen av synfelet.

Vem kan laserbehandlas?
Du som är 20 år eller äldre kan genomgå en ögonlaserbehandling förutsatt att ditt synfel varit stabilt de
senaste 1-2 åren. För laserbehandling av ditt synfel erbjuder Ögonlasern LASEK (ytlig laserbehandling) och
FS-Lasik Vi gör individuella bedömningar av varje patient och anpassar sedan behandlingen speciellt för
dina ögon. Vi är givetvis noga med din säkerhet, så finns det något som talar emot en
behandling så avråder vi dig.

Laserbehandling
LASEK
LASEK är den senaste formen av lasermetod för alla typer av synfel såsom närsynthet, översynthet och
astigmatism. Metoden är en form av ”ytlig LASIK” som utvecklats dels för att öka säkerheten och dels förbättra resultaten ytterligare jämfört med övriga metoder. Vid en LASEK behandling föser man först undan
det allra ytligaste cellagret (epitelcellerna) på hornhinnan, varefter en ytlig polering av hornhinnan utförs.
Något lock i hornhinnans djupare bindvävslager behövs inte till skillnad från LASIK-metoden. D v s inget
snitt behöver göras vid denna ögonoperation. Detta gör att hornhinnans ursprungliga struktur och
integritet bevaras bäst med denna metod.

FS-Lasik
FS-LASIK är lämplig för dig som prioriterar kort och smärtfri läkningstid. Denna behandlingsmetod
rekommenderas då du som patient oftast kan återgå till arbete eller studier dagen efter behandlingen.
Behandlingen är den säkraste LASIK-behandlingen där operationen utförs i sin helhet med laser och
är den mest använda världen över.
Först görs ett lock med en Femtosecondlaser. Locket viks åt sidan för att synfelet skall kunna behandlas
med en Excimerlaser. Därefter viks locket åter på plats vilket fäster snabbt under läketiden. Fördelen
med FS-laser är att den åstadkommer ett tunnare och individuellt anpassat lock. Denna operation tar
ca 5 minuter per öga. Efter operationen upplever du en lätt dimsyn och sveda i ögonen de första timmarna.
Ögonlaser och ögonlaserbehandlingar kan du göra på någon av våra ögonkliniker från det du har fyllt 20 år.

Linsoperation
Ålderssynthet
Ålderssynthet är ett synfel som uppstår pga att ögats biologiska lins stelnar och synskärpan på nära
håll blir sämre t.ex. vid läsning. De flesta människor börja märka av detta vid 40-45 års ålder. De som
även har ett synfel på långt håll behöver då skaffa någon typ av dubbelslipade glasögon eller multifokala kontaktlinser. Det är också vanligt att med kontaktlinser korrigera med s.k. monovision vilket innebär
att ena ögat ser bra på avstånd och det andra ögat ser bra på nära håll. Med Laser är det idag vanligast
att vi korrigerar ålderssynthet i kombination med ett avståndssynfel med monovision. Men det är oftast
nödvändigt att först prova om det fungerar genom att testa med kontaktlinser tillfälligt.
RLE kommer av uttrycket refraktiv lens exchange. Vid denna ögonoperation ersätts ögats naturliga
lins med en multifokal konstgjord lins. I och med att linsen har mer än ett fokus kan man se skarpt på
både långt och nära håll utan glasögon. Denna ögonoperation är bara aktuell för personer 45 år och
uppåt, som till vardags har behov av läsglasögon, dubbelslipade glasögon eller progressiva glasögon.
Hos dessa personer har ögonens ackommodationsförmåga avtagit så mycket att fokus på nära håll blir
dåligt. Man kallar detta för ålderssynthet eller presbyopi.

Övriga synfelsbehandlingar
CLE står för Clear Lens Extraktion och betyder att man ersätter ögats naturliga lins med en konstgjord
som är avpassad för ögats övriga brytningskraft. På så sätt kan man behandla ett mycket kraftigt synfel
som är alltför stort för att kunna åtgärdas med en laserbehandling av hornhinnan. Uttrycket har tillkommit p.g.a. man byter ögats egen lins trots att den är klar, dvs inte är grumlig såsom vid gråstarr. Operationen går till på samma sätt som en gråstarroperation och PRELEX operation.
ICL är en förkortning för Intraocular Correction Lens. Vid denna ögonoperation plaseras en kontaktlinsliknande lins bakom iris (regnbågshinnan) d v s inne i ögat. Linsen kommer att ligga strax framför ögats
egen lins och kan korrigera uttalad närsynthet och översynthet (långsynthet). ICL kan vara ett alternativ
till en vanlig laserbehandling om en sådan av något skäl inte är lämplig samt vid mycket stora synfel.

Ge din personal en förmån som inte kostar ditt företag något!
Information från Skatteverket
Om arbetsgivaren bekostar offentligt finansierad sjukvård, t.ex. i form av patientavgifter för den anställde,
är detta en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren har i detta fall avdragsrätt för kostnaden.
Om arbetsgivaren däremot bekostar privat sjukvård för en anställd, dvs. vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.
En arbetsgivare kan alltså bekosta en läkarbehandling hos en privat läkare eller ett privat sjukhus utan
att den anställde beskattas för denna förmån. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter
överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden.
Löneväxling
Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling
kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.
Före alla former av löneväxling är det viktigt att du som arbetsgivare avtalar med den anställde om vad
medlen ska användas till. Om den anställde redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas
som lön, och då är det för sent att omförhandla löneposten. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida
ersättningar.
Bruttolöneavdrag
Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.
Sänkningen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre men kan även få återverkningar på
den anställdes sjuklön, a-kasseersättning, pension, förskoleavgift m.m.
Ett bruttolöneavdrag minskar inte ett skattepliktigt förmånsvärde.

Observera att det inte finns något krav från Skatteverkets sida att alla i personalen ska erbjudas fri
sjukvård för att förmånen inte ska vara skattepliktig, vilket kan vara fallet för andra typer av förmåner.
Arbetsgivaren avgör vilka anställda som erbjuds denna förmån, samt hur bruttolöneavdraget ska utformas.

Överenskommelse mellan anställda och arbetsgivare
angående ögonbehandling med bruttolöneavdrag.
Denna överenskommelse gäller även som rekvisition och skall vara ifylld
med arbetsgivarens underskrift.
Företag:

Org.nr:

Adress:

Telefon:

Anställd namn:

Personnummer:

Sign optiker/össk:

Pris på ögonbehandling:

Kontant utlägg som den anställde gjort i samband med förundersökning skall återbetalas av
arbetsgivaren i samband med det första bruttolöneavdraget!

1. Bruttolöneavdrag skall dras från lönen med summa ________________ kr
En månad ________________ eller på två månader ________________
Enligt överenskommelse: Mån________________Summa__________________kr
2. Vid bortfall av arbetstid i samband med förundersökning, behandling, ev. sjukskrivning
återbesök skall den anställde vara:
Ledig utan lön ________________ Semester ________________ eller enligt annan
överenskommelse _____________________________________________________
3. Om den anställde skulle mitt i överenskommet bruttolöneavdrag bli sjukskriven eller
avsluta sin anställning skall denne:
Göra en inbetalning på hela kvarstående belopp ___________________________
Annan överenskommelse _______________________________________________

Jag har härmed tagit del av ovanstående överenskommelse och bekräftar att
uppfylla min del av överenskommelsen.

Arbetsgivare

Anställd

Fyll i denna blankett tillsammans med din arbetsgivare när ni kommit överens om ditt bruttolöneavdrag.
Arbetsgivaren skickar därefter ifylld och undertecknad överenskommelse till berörd klinik.
Beställ därefter tid för operation.
Denna överenskommelse ligger som grund för fakturering med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Bruttolöneavdrag
Ett par exempel:
Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (pga brytpunkterna för statlig
skatt) och kommunalskatten (i exemplet 32%). I exemplen nedan har vi räknat på en behandlingskostnad
på 29.000 kronor, vilket är kostnaden för två ögon vid laserbehandling.
Exempel 1
Om den anställde har en månadslön under brytpunkt 1 (under ca 31 600 i månadslön år 2009)
blir den faktiska kostnaden 29.000 x 0,68 = 19.720 kronor. Den anställde sparar därmed
29.000 - 19.720 = 9.280, dvs besparingen blir 32%.
Exempel 2
Om den anställdes månadslön ligger mellan brytpunkterna (ca 31 600 - 44 900) - blir den faktiska
kostnaden 29.000 x 0,48 = 13.920 kronor. Den anställde sparar 15.080 kronor, d.v.s besparingen blir 52%.
I detta exempel är besparingen större i och med att inkomsten beskattas även med statlig skatt (20%).

Flödesschema Bruttolöneavdrag

Förundersökning Ögonlasern OK

Vår kund, den anställde, kontaktar
arbetsgivaren om Bruttolöneavdrag

Vid ok från vår kund, den anställde, kontaktar vi arbetsgivaren och
informerar om Bruttolöneavdrag

Företagets vinning
• Lägre arbetsgivaravgift

OK från Arbetsgivaren

• Minskade kostnader för
terminalglasögon
• Anställda med förhöjd livskvalitet
Behandling hos Ögonlasern

Arbetsgivaren drar av 29 000kr
på X antal överenskomna
månader på lön

Ögonlasern fakturerar Arbetsgivaren

Exempel: Behandling 29 000kr med 3 månaders delbetalning (29 000/3=9 667)
Lön 25 000kr -9667 = 15 333-32%(skattetabell 32) = 10 426

Beställare:

Org. Nr:

Adress:

Postnr.

Ort:

Kontaktperson:

Leverantör: Ögonlasern AB

Org. Nr:

Adress:

Postnr.

Ort:

Kontaktperson:

EXEMPEL samarbetsavtal avseende ögonlaserbehandling
Omfattning:

För Företaget AB har följande avtal tecknats för
ögonlaserbehandling.

Avtalsperiod:

Avtalet gäller under en 2-årsperiod med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år, om ingen av parterna skriftligen säger upp avtalet
minst en månad före avtalstidens utgång.

Prisförändringar:

Priserna är fasta . Förslag till nya priser inför en ny avtalsperiod skall
aviseras minst två månader i förväg.

Mervärdesskatt:

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer ej

Garanti:

Inom 3 år från behandlingsdag, förbinder sig Ögonlasern AB att göra en
kostnadsfri rebehandling. Kostnader för resor och annat som patienten
kan tänkas lägga ut för ersätts ej av Ögonlasern AB.

Rekvisition:

Godkänd rekvisition skall lämnas vid förundersökning.

Fakturering:

Hela kostnaden för ögonlaserbehandlingen faktureras till angivet
kostnadsställe.

Betalningsvillkor:

30 dagar netto

Dröjsmålsränta:

Dröjsmålsränta diskonto +8%

Giltighet:

I första hand gäller avtalets huvudtext inkl. bilagor, därefter rekvisition
samt leveransbestämmelser i nämnd ordning.

Ändringar, tillägg:

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet införas i
båda parters avtalsexemplar genom tillägg.

Bilagor:

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna erhållit ett ex. vardera.

Företaget AB

Företaget AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

