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Om Synsinformasjon
Synsinformasjon er bransjeorganisasjonen til optikerbedriftene i Norge

• Formålet søkes realisert gjennom: 
• Å ivareta og utvikle nye markedsområder og rammebetingelser for medlemmene 
• Å arbeide for stabile og gode forhold og være bransjens koordinerende organ 
• Å utforme objektiv informasjon om syn, synsproblemer og synshjelpemidlers 

betydning til samfunnet generelt og til spesifikke grupper spesielt 
• Å bidra til igangsetting og finansiering av forskningsprosjekter
• Å utforme objektive, uavhengige kurs og samlinger
• Å gjennomføre nøytrale markedsundersøkelser og utarbeide statistikker 
• Å ivareta medlemmenes interesser innen rekruttering og utdanning

• Som medlem av Synsinformasjon opptas enhver virksomhet som er tilbyder av 
optometriske helsetjenester. Dersom virksomheten er organisert med flere 
avdelinger som hver for seg yter et slikt tilbud, opptas hver enkelt avdeling som 
medlem. 

Synsinformasjon har
• 525 medlemmer

Bransjen
• Over 650 utsalgsteder
• Omlag 1 500 yrkesaktive optikere
• 3,5 millioner brillebrukere
• 500 000 kontaktlinsebrukere
• Totalomsetning i overkant av 4,8 milliarder kroner (2020-tall) 

• Tall fra helsepersonellregistret (HPR) 
• Registrerte optikere inklusive pensjonister 2 555 
• Kontaktlinsekompetanse 1 417 
• Kompetanse diagnostika 1 525 

• Kollektivavtale NPE 
• 1 248 registrerte årsverk
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Styreleder har ordet
Året da Synsinformasjon og optikerbransjen ble satt på kartet

Smitteverntiltak og restriksjoner fortsatte å prege Norge og verden i 2021. Det har ikke stoppet oss fra å hjelpe befolkningen med godt syn 
og god øyehelse. Heller tvert imot.

2021 er året da optikerbransjen virkelig ble satt på kartet som helsepersonell. Det må være første gang i historien at en helseminister, nærmere bestemt Bent Høie, 
nevnte optikerne som en yrkesgruppe som skulle få holde åpent, mens resten av Norge måtte stenge ned. Dette skjedde i beste sendetid på TV. I tillegg ble vår bransje 
spesifikt nevnt i alle medier. Uten iherdig innsats fra daglig leder i Synsinformasjon, hadde ikke dette skjedd.

Som styreleder ser jeg stor verdi i å ha en daglig leder med bred politisk forståelse og et kontaktnett på myndighetsnivå. Uten disse, og en stor porsjon pågangsmot, 
hadde veien mot å få holde åpent vært vesentlig lenger.

Gjennom pandemien har viktigheten av våre tjenester og betydningen av godt syn blitt tydeliggjort. Synsinformasjon har blitt mer synlige i det politiske landskapet. 
Dette positive bildet skal vi fortsette å styrke i årene som kommer. 

En annen milepæl er at gjennom spørreundersøkelser, og dybdeintervjuer med medlemsbedriftene våre, har vi utformet en ny strategi. Denne strategien skal sørge for 
at Synsinformasjon er relevant for medlemsbedriftene. 

Strategien tilrettelegger for økt vekst og anseelse av bransjen i årene som kommer. Vi skal fortsette å sørge for god rekruttering til optikerutdanningen. Vi har allerede 
justert hvordan vi jobber med rekruttering, og ser god effekt gjennom flere klikk på hjemmesiden til utdanningen, og et økt antall søkere til studiet.

Synsinformasjon skal gjennom strategien, som dere kan lese mer om i årsmeldingen, sikre gode rammebetingelser for bransjen, god synlighet og politisk 
påvirkningskraft. All den gode jobben som har blitt gjort gjennom året, gjør at jeg ser lyst på de neste årene for Synsinformasjon, bransjen og optikerne.

Takk for nok et godt annerledes år.

Trine Johnsen 
Styreleder Synsinformasjon 
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Daglig leder har ordet
2021 ble et like annerledes år som 2020, selv om vi i det lengste håpet på at normalen skulle komme tilbake. Det har medført at vi har måttet tenkte nytt 
om de aktivitetene vi har gjennomført, og jobbet mye mer digitalt. Vi ser tilbake på et år hvor vi har fått gjennomført mye på tross av en pandemi, men gleder 
oss stort til å ta fatt på 2022 som vi håper på at blir et mer ordinært år.

Bransjen fikk holde åpent gjennom hele året
Året startet med et stort utbrudd av covid-19 i Nordre Follo. Da hersket det stor usikkerhet om optikere kunne holde åpent, og vi sørget for å komme gjennom til politisk ledelse med 
hvor viktig det var at bransjen ble anerkjent som en helseprofesjon som skulle holde åpent på lik linje med apotek, dagligvarer og tannleger. 
Da helseminister Bent Høie i beste sendetid spesifikt nevnte at optikere skulle holde åpent, kunne vi puste lettet ut. I etterkant stod optikere oppført på alle lister over virksomheter 
som kunne holde åpent. Dette viser viktigheten av å ha en bransjeorganisasjon som jobber politisk for bransjens beste.

Ny strategi
Videre har Synsinformasjon for første gang på mange år spurt medlemmene om hva som er viktig for dem. Det er gjennomført dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i bransjen, og 
det ble sendt ut en medlemsundersøkelse som ledet til at styret i 2021 vedtok en oppdatert strategi for organisasjonen. Hovedpilarene i den nye strategien er
• Rekruttering – å finne og beholde de beste studentene
• Myndighetskontakt og politisk stemme – jobbe for å sikre gode rammebetingelser for bransjen og styrke relasjonen til eksisterende og nye samarbeidspartnere
• Utvikling av nye markedsområder – identifisere nye muligheter gjennom bransjeglidninger og tverrfaglighet
• Fremtidsrettet organisasjon – å være en digital og fremoverlent organisasjon med økt satsning på kommunikasjon. Vi skal blant annet jobbe frem retningslinjer for bærekraft 

Politisk satsning
Synsinformasjon har jobbet for å være mer synlig og knytte flere kontakter utad. Vi  var tilstede på Arendalsuken og møtte mange politikere, andre interesseorganisasjoner og 
relevante aktører. Synsinformasjon deltok på en høringen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet hvor vi brukte taletid på å opplyse om forskjellene på generelle barnebriller 
og behandlingsbriller. Tilbakemeldingene var at det var svært opplysende, og ville være til hjelp i det videre arbeidet. Vi har svart på flere høringer og jobbet opp mot de politiske 
partiene i forbindelse med valget.

Rekruttering
På grunn av covid-19 ble det ikke planlagt for fysiske utdanningsmesser. Dermed måtte vi tenke helt nytt og lage en digital plan for rekruttering av nye studenter. Vi har engasjert 
flere dyktige studenter til å drive Instagramprofilen «blioptiker», her viser de frem studiehverdagen til vordende studenter. Et godt samarbeid med USN og deres 
kommunikasjonsavdeling bidro til en 7 % økning i søkertall til studiet, og hele 71 % økning i antall sidevisninger til USNs optometrisider.

Tina Alvær
Daglig leder Synsinformasjon 4



Generalforsamling

Styret
• Trine Johnsen (leder)
• Nicolai Krogh
• Kathrine Ayling
• Øystein Dalen
• Kåre Olav Torgersen
• Simon Dørheim
• Rolf Bøgeberg (vara)

Klagenemnd
• Eivind Askheim (leder)
• Tom Winger
• Hege Omdal
• Lars GulbrandsenAdministrasjon

• Tina Alvær (leder)
• Dag Øyvind Olsen

Kommunikasjonsutvalget
• Christine Backe Staib (leder)
• Anne Krogh Ankerstad
• Philip Reiler
• Bjørg Jakobsen
• Rolf Bøgeberg
• Thor Magne Seland/Jeanette Skau 
• Ingrid Holm
• Dag Øyvind Olsen
• Tina Alvær

Forbli-optiker-utvalget
• Rita Ludviksen (leder)
• Karianne Nossen
• Elise Dees Krekling
• Hilde Wedde
• Bente Monica Aakre
• Jennifer Eriksson
• Therese Backe Martiniussen
• Rolf Bøgeberg
• Olav Vikesdal
• Karoline Evandt
• Tina Alvær/Dag Øyvind Olsen

Organisasjonskart
Synsinformasjon
Oppdatert 17.februar 2022

Arbeidsutvalget
• Trine Johnsen
• Nicolai Krogh
• Tina Alvær

Valgkomité
• Tommy Jensen (leder)
• Gard Schømer
• Anders Oxaas
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Helsepolitisk barometer med Kantar

Synsinformasjon deltok i årets Helsepolitisk barometer i 
april og funnene fra undersøkelsen ble presentert på 
webinar. Her deltok representanter for en rekke 
organisasjoner og det var politisk debatt med partienes 
helsepolitiske talspersoner.

66 prosent av befolkningen ønsker en fullfinansiert 
dekning av synsundersøkelse av barn og unge av det 
offentlige.

28 prosent ser helst at det er offentlig dekning, kombinert 
med en egenandel. Kun to prosent ønsker at det skal 
fortsette å være som i dag, der synsundersøkelse dekkes 
av den enkelte i sin helhet.

Tina Alvær trakk frem at øyehelse er viktig for store og 
små, og at optikere er en verdifull ressurs for å ivareta 
dette - i samarbeid med andre helseprofesjoner. I 
forbindelse med presentasjonen ble det sendt ut en 
pressemelding via NTB.

Det store flertallet av befolkningen ønsker at det offentlige skal dekke 
synsundersøkelse av alle barn under 18 år i sin helhet



Optikerbransjen klarte seg bra gjennom pandemien

Hvert år publiserer fagtidsskriftet Optikeren Synsinformasjons egen 
bransjestatistikk for optikerbransjen, og hver enkelt optikerkjede. 

Tallmaterialet er basert på innrapporterte regnskapstall til 
Brønnøysundregistrene, og derfor er det tall fra året før som 
presenteres.

Her er nøkkeltall fra 2020, et år som var preget av pandemi og seks 
ukers nedstenging av bransjen på våren: 
Omsetningen falt med beskjedne 2,6 prosent. Det var første gang 
på 20 år, siden slike tall ble analysert, at det var en nedgang. 
Konklusjonen er at optikerbransjen gjorde det mye bedre enn 
mange andre bransjer gjennom koronapandemien. Lønnsomheten 
økte. Det har sammenheng med permitteringer og særskilte 
kompensasjonsordninger fra myndighetene.  

Antallet utsalgssteder øker fortsatt og i 2020 var det totalt 661 
forretninger som solgte optiske artikler. Av disse var 633 rene 
optikerforretninger. I 2021 er det registrert enda flere nye 
optikerforretninger. 

c)optikk har med sine 170 forretninger flest utsalgssteder under sin 
paraply, fulgt av Synsam med 112. Specsavers har også passert 100 
forretninger, mens Alliance, Brilleland og Interoptik har i underkant 
av 80 hver.

En gjennomsnittlig norsk optikerforretning omsatte i 2020 for 7,4 
millioner kroner. I toppen ligger Krogh Optikk med 12,2 millioner og 
Specsavers med 12 millioner kroner i omsetning per butikk. 

Omsetningssvikten gikk hardere ut over kjede-eide forretninger 
(-5,4%)  enn privateide (-0,7%). Totalomsetningen i bransjen var i 
2020 4,8 milliarder kroner, en nedgang på 100 millioner kroner.

Regnskapstallene for 2020 ble publisert i Optikeren 6-2021



Status for bransjetall 

Basert på innrapporterte tall lages det beregninger for salg av 
ulike typer kontaktlinser, brilleinnfatninger, brilleglass og 
synsundersøkelser. Det utarbeides nå månedstall for salg i 
optikerbransjen av analyseselskapet GfK. Tallene leveres av fem 
optikerkjeder og nettbutikker for kontaktlinser. De aktørene som 
selv leverer tall, får tilgang til bransjetallene.



Rekruttering- flere vil bli optiker!
Rekrutteringsarbeidet foregår på flere fronter og dette er et prioritert 
satsingsområde for Synsinformasjon.

De siste ni årene har det vært jobbet systematisk for å få flere kvalifiserte og 
motiverte søkere til den norske optikerutdanningen. Arbeidet fortsetter å gi gode 
resultater, med en økning i søkertallene også i 2021.

200 hadde optometri som førstevalg til studiestart i 2021, en økning fra 187 året før. 
Nær 100 studenter fikk tilbud om studieplass med oppstart i august.

Synsinformasjon jobber strategisk for å rekruttere nye studenter

Vi samarbeider tett med kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Sørøst-Norge for å 
skape blest om optikerutdanningen. Siden alle fysiske utdanningsmesser nå er avlyst, satses 
det digitalt. Vi har rekruttert studenter som ambassadører for Bli optiker på Instagram og 
innhold deles og sponses i ulike kanaler, slik at vi når potensielle studenter på nettsteder, 
Instagram, Facebook og Snapchat. Resultatet er ikke bare økte søkertall, men også en 
formidabel vekst i besøkstallene for USNs nettsider om optikerutdanningen.

Planleggingsmøte med studenter, Synsinformasjon og 
kommunikasjonsavdelingen ved USN for digitale kampanjer

Samarbeid med USN



Karrieredagen
-Bransjen møtte studentene – ansikt til ansikt!

Karrieredagen på høsten er viktig både for studentene og 
Synsinformasjons medlemmer. Her er det anledning til å bli kjent 
med de ulike aktørene, snakke sammen og vise ansikt. Lenge var 
det usikkert hva som ville skje med karrieredagen 2021 på grunn 
av korona-situasjonen. I 2020 ble dagen heldigital og 
amputert. Men i 2021 fikk vi endelig mulighet til å holde en 
fullverdig fysisk samling.

Programmet ble noe endret sammenlignet med tidligere år, i 
hovedsak av smittevernhensyn.

Utstillerområdet var flyttet fra den åpne foajeen i Krona til det 
lukkede Musikkteateret. Her ble klassene fordelt puljevis, slik at 
bare ett trinn hadde adgang om gangen.

I tillegg ble det holdt kjedepresentasjoner tilpasset hvert trinn og 
det var satt av intervjurom der kjedene kunne møte studentene 
til jobbintervjuer.

Tilbakemeldingene i etterkant var positive, og vi ser frem til å 
arrangere Karrieredagen 2022 fysisk.

Både studenter og SIs medlemmer satte pris på å møtes ansikt til ansikt på 
Karrieredagen 2021



Ekstern kommunikasjon

Synsinformasjon har laget en rekke informasjonsfilmer om syn 
som er tilgjengelige på vår YouTube-kanal og Facebookside. 

Kommunikasjonsarbeidet er i stadig utvikling, fra å informere om 
syn i nyhetsmeldinger og tradisjonelle medier – til å bli mer 
spisset og rettet mot utvalgte temaer. I dag er rekruttering vårt 
viktigste satsingsområde. Vi har en stor base med filmer og 
pressesaker på temaer som trafikk og syn, barn og syn, eldre og 
syn, presbyopi, blant annet! Vi produserer også egne 
pressemeldinger som sendes ut gjennom NTB. 

I 2021 laget vi pressesaker på Helsepolitisk barometer, 
rekruttering og barn og syn, for å nevne noe. Samarbeid med 
USN om rekruttering har vært vårt viktigste fokus i 2021 – med 
økte søkertall til utdanningen som resultat. 

Vi har et rikholdig arkiv informasjonsfilmer! 

Du finner filmene på vår YouTube-kanal

https://www.youtube.com/c/Synsinformasjon
https://www.facebook.com/synsinformasjon/


Kommunikasjonsplattformer
Vi satser på digitale flater

Vi produserer pressemeldinger selv, og 
distribuerer dem gjennom NTB.

Pressemeldinger

Vi har i løpet av 2021 arbeidet med å etablere en helt ny 
nettside som vil komme på plass i løpet av 2022. På 
synsinformasjon.no vil du finne relevant 
medlemsinformasjon, nyheter og nyttige lenker.

Nytt nettsted

Når noe viktig skjer i Synsinformasjon som du bør vite om, sender vi ut nyhetsbrev på epost. Det er 
viktig at vi har riktig oppdatert epostadresse, slik at vi når raskt ut med informasjon. Gi oss en 
tilbakemelding på post@synsinformasjon.no dersom du ikke får våre nyhetsbrev!

Nyhetsbrev

Vi satser sterkt med Bli optiker på Instagram og supplerer med 
Facebook. Synsinformasjon har også en egen Facebook-gruppe som 
oppdateres med relevant nyhetsstoff. Vi har en egen YouTube kanal der 
alle informasjonsfilmene våre ligger.

Sosiale medier

www.blioptiker.no er blitt et godt 
besøkt nettsted for unge på jakt etter 
kunnskap om yrket. Våre rekrutterings-
og informasjonsfilmer om optikeryrket 
blir også lagt ut her. 

Blioptiker.no

Årsmeldingen inneholder en 
oppsummering og synliggjøring av 
årets aktiviteter og er en viktig kanal 
for å nå ut til medlemmene.

Årsmelding

mailto:post@synsinformasjon.no


Trafikk og syn
I mange år har Synsinformasjon laget informasjonsmateriell og filmer om viktigheten av godt syn 
bak rattet. Vi finansierer også undervisningen av kommende trafikklærere ved Nord Universitet i
Stjørdal. Undervisningen gjøres av Trafikkutvalget i Norges Optikerforbund. Her forteller
utvalgsleder Olaug Skrøppa om undervisningen:

Det er årlig 100 studenter som starter denne trafikklærerutdanningen som går over to år og har
studenter fra hele landet. Først underviser vi om synssansen, viktigheten av godt syn både i livet og 
spesielt ved bilkjøring.

De lærer forskjell på og tegnene for de ulike synsstatusene, nærsynt, langsynt, skjeve hornhinner, 
presbyopi og skjeling. I tillegg til utviklingen av synet gjennomgår vi de mest vanlige
øyesykdommene. Kravene til førerkort, visusbegrepet og synsfelt. De får opplæring i hvordan fange
opp elever som ser for dårlig for å henvise disse til optiker for synsundersøkelse og brillekjøp. 
Blending, solglass og polariserte glass blir forklart. Etter den teoretiske undervisningen blir de delt i
4 grupper for workshop. For å styrke forståelsen av viktigheten av godt syn i trafikken gjennomfører
de:

1) Enkel visustest av alle studentene med SU tavle

2) Ut å kjøre bil med visus 0,5, som er minste minste kravet for førerkort gruppe 1

3) Demo ved hjelp av spesiallaget briller som illustrerer ulike øyesykdommer

4) Blending. Ved hjelp av spesiallaget bledningsmaskin blir studentene blendet og skal se hvor
lang tid det tar før de igjen ser godt. Dette går på tid som igjen blir omregnet til meter kjørt i
ulike hastigheter i blendet tilstand. Dvs. uten at du ser godt. 

Til slutt oppsummerer vi dagen og har en Kahoot med spørsmål fra undervisningen. I tillegg til oss
er en av underviserne ved utdanningen til stede, underbygger teorien og drar dette pedagogisk
over i deres kommende hverdag. Studentene får mange aha opplevelser denne dagen. Mange 
oppsøker lokal optiker umiddelbart i ettertid og på evalueringen får Trafikk og Syn dagen god score. 
Der blir praktisk nytte for videre virke trukket frem og at de er overbevist om at best mulig syn er 
viktig. 



Ved årsskiftet 2021-2022 var 
1248 årsverk innmeldt i 
helsepersonellgruppen 

«optiker» hos NPE. Det er en 
økning de 30 siste år.

Antall klagesaker siden 
optikerbransjen ble en del av 

ordningen i 2009 er nå 66. Det 
har kommet inn 12 nye saker i 
2021. Totalt er det utbetalt 2,8 
millioner kroner etter tilkjent 
erstatning, en økning på 1,5 

millioner kroner i 2021.

Synsinformasjon anbefaler
alle virksomhetene å følge de 

kliniske retningslinjene. 

Synsinformasjon 
administrerer bransjens 
kollektivavtale i Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE). 
Det var en økning i 
utbetalingene for 

optikertjenester i 2021.



Slik er saksbehandlingen:

Medhold Avslag Avvist/ henlagt Under behandling Totalt Erstatning

Synsinformasjon 11 43 9 3 66 2 803 000

Detaljer – klagesaker fra 2009 til 2021:



Humanitært arbeid

Synsinformasjons medlemmer har over mange år vist et stort engasjement 
for humanitært arbeid. Det samles inn briller og det foretas bistandsreiser til 
flere land. De siste årene har bedrifter deltatt med å samle inn penger for å 
gi befolkningen i Moldova tilgang på øyehelsetjenester. 

Optikerne er utdannet ved det medisinske universitetet i hovedstaden 
Chisinev, med norsk hjelp. I fjor sommer ble det første kullet optikere herfra 
uteksaminert.

Medlemsbedrifter har også engasjert seg med innsamling av penger på 
Verdens synsdag, som har gått til optikerutdanningen i Moldova. 

Synsinformasjon har også bistått arbeid til Humanitærutvalget i Norges 
Optikerforbund med undersøkelser av syn og synshjelpemidler til innsatte i 
fire norske fengsler.

Optikerstudenter i Moldova



Fagkonferansen 2021
Digital fagkonferanse for første gang

25. april arrangerte Synsinformasjon en digital 
fagkonferanse for optikere og bransjen som samlet over 
260 deltakere. 

Deltakerne fikk presentert et variert program med 
hovedfokus på barn og syn og refusjonsordningen for 
behandlingsbriller for barn. 

Vinnerne av Sølvretinoskopene for beste 
mastergradsprosjekt siste to år fikk også presentert sine 
funn. 

Det var et heldags program denne søndagen som 
fenget deltakerne. De aller fleste fulgte med gjennom 
hele dagen!

Gro Horgen Vikesdal var en av foredragsholderne på den digitale fagkonferansen



Generalforsamling
Digitalt møte

Synsinformasjons generalforsamling ble holdt digitalt, 
23. april 2021.

162 medlemsbedrifter var representert på 
generalforsamlingen, en del av dem ved fullmakter.

Styreleder Trine Johnsen innledet med et tilbakeblikk 
og oppsummering av året 2020 og tok for seg årets 
aktiviteter. 

Det ble gitt informasjon fra smitteverngruppen i 
bransjen. Det arbeides med et nytt mandat for 
klagenemnden. Budsjettrammen for 2021 ble godkjent.



Forbli optikerutvalget
Utvalget har i 2021 forsøkt å se på årsak til frafall i bransjen. Største årsak til frafall blant sykepleiere skyldes i 
følge Sykepleieforbundet blant annet mangel på karrieremuligheter. Det er nærliggende å tenke seg dette kan 
være overførbart til vår bransje. Det opplyses ellers om lav arbeidsledighet blant optikere med få ledige 
optikere å ansette. 

Noen studenter faller fra i løpet av studiet. Av bachelorstudentene er det 60 % som gjennomfører på normert 
tid på instituttet. Av masterstudentene er det 33 % som gjennomfører på normert tid. Frafallet er ikke  
vesentlig annerledes for optometri enn andre studieretninger. Søknadstallene til optometri for 2021 økte 
med 7 % fra året før og har økt med 8,1 % de siste fem årene. Dette er veldig bra. 

I hele pandemiperioden har alle utdanningsmesser vært avlyst. Det har derfor blitt laget andre løsninger som 
digitale kampanjer for å få opp søkertallene. En respons hvor antall sidevisninger på USN har økt med 71 % 
viser tydelig at kampanjen var vellykket!

Utvalget har i 2021 hatt 2 møter. Utvalget har i utgangspunktet 2 faste arrangementer hvert år: 

• Kommunikasjonskveld for studentene i januar 2021 ble dessverre avlyst grunnet covid.

• Karrieredagen på KRONA tirsdag 19.oktober. Arrangementet ble gjennomført med nødvendige 
smittevernstiltak og trinnene gikk puljevis inn i Musikkteateret. Feedback fra bransjen er at dette 
fungerte veldig godt og at det var kjekt å vite hvilket trinn som kom inn. Dette gjorde det enklere å 
spisse kommunikasjonen med tanke på arbeid som eks. deltid eller fulltid som utdannet optiker. 

Som tidligere år ser utvalget at rekruttering og en god start inn i bransjen er en viktig faktor for å bli i faget 
lengre. Oppgavene løpende gjennom året knytter seg mye til rekrutteringsfasen og studietiden. Det å skape 
et godt grunnlag og relasjon til bransjen allerede i studietiden kan bidra til at optikere blir lengre i yrket.

Karrieredag på Krona



Kommunikasjonsutvalget
Kommunikasjonsutvalget er Synsinformasjons rådgivende organ innen kommunikasjon. 

Medlemmene i utvalget er i hovedsak markeds- og informasjonsansvarlige i 
kjedene og de representerer en kompetanse Synsinformasjon har nytte av 
innen PR og informasjonsarbeid. 

Utvalget som leder av Christine Backe Staib har i 2021 hatt to møter. Utvalget 
har i 2021 hatt et spesielt ansvar for å gjennomgå og komme med innspill til 
Forbrukerundersøkelsen 2022. Denne undersøkelsen har i 2021 gjennomgått 
en revisjon for å ta høyde for utviklingen innen bransjen. Spesiell 
oppmerksomhet vies barn og syn, netthandel og kontaktlinser. Kartlegging av 
optikerbransjens omdømme er også et viktig punkt i undersøkelsen. 

Utvalget har også bidratt i PR-arbeidet rundt rekruttering til optikeryrket der 
studentambassadører nå er vårt ansikt utad på sosiale medier.



Klagenemnd
Optikerbransjens eget klageorgan

Klagenemnd har hatt følgende sammensetning: 

Eivind Askheim (leder), Tom Winger, Hege Omdal 

og Lars Gulbrandsen.

Advokat Kari Paulsrud har vært nemdas sekretær 

og juridiske rådgiver. 

Utvalget har hatt to digitale møter i 2021. 

Nemnden mottok en klage fra forbruker i mai -21, 

som ble behandlet i møter i mai og juni -21. 

Saken gjaldt krav om heving av kjøp av brille og 

tilbakebetaling av kjøpesum. Nemnden anbefalte 

delvis medhold.



Smittevernsgruppen

Siden covid-19 pandemien brøt ut og optikerbransjen måtte stenge ned i mars 2020, har en egen smitteverngruppe i 
Synsinformasjon hatt en viktig rolle.

I gruppen har representanter for alle kjedene deltatt. Det er utformet råd om smittevern og forsvarlig drift, i tråd med en 
smittesituasjon i samfunnet som har vært i stadig endring. I 2021 hadde denne gruppen 12 digitale møter. Alle deltakerne 
har vært svært villige til å dele kunnskap på tvers av kjeder. Gruppen har jobbet konstruktivt og effektivt.

Gruppen har ofte organisert seg på den måten at noen har tatt ansvar for en oppgave, beskrevet og løst denne – så har 
de andre kommet med innspill og godkjent. Det har vært raske kommunikasjonslinjer og noen ganger er arbeidet med 
tekst satt i gang umiddelbart etter møtet, slik at det kanskje bare har tatt et døgn før informasjon er delt med kjedene på 
egen intern e-post. Karin Lund og Olaug Skrøppa har vært til spesielt god støtte. 
Viktig informasjon er delt til Synsinformasjons medlemmer på epost og i nyhetsbrev.
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