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Branschföreningen för syn och ögonhälsa premierade ett internationellt
proffs och en främjare av nätverkande
Årets optiker 2016 är Robert Andersson, 39, doktorand och klinisk chef, vars omfattande utbildning och
internationella erfarenhet stödjer utvecklingen inom hela den finländska optometrin. Utmärkelsen
Årets syninsats gavs till merkonom Markus Grahn, 40, som administrerar en diskussionsgrupp för den
optiska branschen, för hans arbete för att främja nätverkande och en transparent diskussion i
branschen.
Utmärkelsen Årets optiker, som beviljas av Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf och Finlands
Professionella i Optometri rf, samt Årets syninsats, som beviljas av Mässtiftelsen, delades ut den 14
januari under evenemanget NÄE 2017 i Helsingfors.
Utmärkelsen Årets optiker ges varje år till en optiker som är legitimerad i Finland och som har utmärkt sig
eller gjort något exceptionellt, medan Årets syninsats går till en person, ett företag eller en organisation
som på ett särskilt sätt har främjat bra seende eller ökat samhällets medvetenhet om effekterna av eller
lösningar inom bra seende.
Årets optiker 2016 – Robert Andersson
”Årets optiker Robert Andersson har haft en viktig roll i utvecklingen och internationaliseringen av
optometrikerutbildningen i Finland de senaste åren. Genom att utveckla sin egen kompetens för han
framåt den kliniska kompetensen inom optometri i Finland på ett betydande sätt”, säger Panu Tast, vd för
Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland, om bakgrunden till det enhälliga valet.
Robert Andersson, som ansvarar för kliniska tjänster på Lautta-Optiikka och den därtill anslutna
Lauttasaaren Silmälääkärikeskus, utexaminerades efter optikerstudier i Finland till magister i klinisk
optometri i USA 2010. För närvarande arbetar Andersson på sin doktorsavhandling i biomedicin vid Salus
University i Philadelphia, Pennsylvania, USA. De första resultaten från en klinisk studie gällande
ögonhälsovård i åldringshem publiceras som bäst.
Vid sidan om forskningen arbetar Andersson i USA som internationell utbildare i branschen. När det gäller
att föra utbildningen i Finland framåt har Andersson bland annat deltagit i utvecklingen av utbildningen
vid yrkeshögskolan i Uleåborg angående optikers rätt att använda diagnostiska läkemedel. Hans arbete
har också klart främjat utbildningssamarbetet mellan de nordiska länderna och USA.
Den Helsingforsbördige Andersson gläder sig över att han kan främja branschen genom det kunnande han
fört med sig från de internationella arenorna till Finland. ”Det är fint att man anser att mitt arbete har
betydelse för hela branschen i Finland. Också de tjänster som vårt eget familjeföretag tillhandahåller har
förnyats totalt när vi från traditionell glasögonhandel har övergått till övergripande ögonvårdstjänster.
Bakgrunden till den lyckade övergången är satsningen på nya färdigheter”, påpekar Andersson.
”Jag tror att vi med samma koncept – ett så högklassigt kunnande som möjligt – kan skapa framgång för
hela branschen kring seende och ögonhälsa”, säger branschföreningens vd Panu Tast.
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Årets syninsats 2016 – Markus Grahn
Utmärkelsen Årets syninsats gavs till Markus Grahn från Lahtis, som grundade en diskussionsgrupp för
den optiska branschen och nu administrerar gruppen på Facebook. ”Nätverkandet inom den optiska
branschen, liksom transparensen och samtalskontakten mellan olika aktörer och yrkesgrupper, har blivit
klart bättre tack vare Grahns arbete”, förklarar Panu Tast om bakgrunden till det enhälliga valet.
Prisjuryn konstaterar att Markus Grahns arbete som den som administrerar och leder modereringen av
gruppen har varit exemplariskt. ”Markus Grahn har genom sitt arbete aktiverat branschproffs att tala om
fenomen i branschen. Det är särskilt värdefullt nu då branschen genomgår stora förändringar. Det är
viktigt att erbjuda ett forum där man sakligt och professionellt kan dryfta idéer och tankar”, säger Panu
Tast.
Grahn, som arbetat inom den optiska branschen sedan 2004, fick idén till och grundade
diskussionsgruppen för tio år sedan. ”Målet då var just att öka transparensen, nätverkandet och
diskussionsbenägenheten i branschen. Utmärkelsen är en fin hedersbetygelse för arbetet, och ett tecken
på att det har funnits ett behov av och en beställning på arbetet”, säger Grahn.
När Grahn 2008 förde över diskussionsgruppen till Facebook hade gruppen 26 deltagare. Gruppen har
efter hand vuxit i jämn takt och särskilt snabbt de två senaste åren; nu har gruppen över 1 500 deltagare.
Grahn, som ifjol utexaminerades som merkonom inom optiska branschen, arbetar som optisk slipare på
Silmäasema. Han arbetar samtidigt inom bland annat säkerhets- och fastighetsbranscherna. Grahn uppger
sig vara vetgirig och innovativ, och säger att den mångsidiga utbildnings- och karriärbakgrunden har varit
till nytta också då han arbetat med idéer för, byggt upp och administrerat diskussionsgruppen.
”Valen för 2016 lyfter fram viktiga och aktuella teman för branschen: att stödja gemenskap samt en allt
mer internationell utbildning och utvecklingen av en bra yrkeskompetens”, summerar Panu Tast.
Ytterligare uppgifter:





Panu Tast, Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf, tfn 040 5422 227, panu.tast@naery.fi
Kristina von Konow, Finlands Mässtiftelse, tfn 0400 408 777, kristina.vonkonow@messukeskus.com
Robert Andersson, Optometrist M.Sc., Doctor Ph.D. in Biomedicine candidate,
Lautta Optiikka Oy & Lauttasaaren Silmälääkärikeskus Oy, tfn 09 675 122
Markus Grahn, merkonom inom optiska branschen,
Lahden Silmäasema Oy, tfn 040 554 0223, marcusfin@gmail.com

Följ oss på:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf uppstod våren 2016 när optikerbutiker och privata ögonkliniker samt de
tillverkare, importörer och partiaffärer som betjänar dem förenade sina krafter. Den nya branschföreningen ansvarar för
synvårdsbranschens intressebevakning i närings- och hälsofrågor och i utbildningspolitiska frågor, sköter branschens
kommunikation samt producerar forskningsdata och utbildning. Medlemsföretagen genererar över 80 procent av omsättningen i
branschen. Förutom företag innefattar organisationen läroinrättningar som utbildar yrkesmänniskor inom syn och ögonhälsa samt
föreningar som företräder dessa. Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland är en branschorganisation inom Finsk Handel
och Företagarna i Finland.
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