
Rana Rotary

Referat fra medlemsmøte 17.9.2015

Tilstede : 11 medlemmer.

Møtet startet i klubblokalet på Meyergården der presidenten la frem 
følgende saker: 

1. Betaling av kontingent. Forfall i morgen! Medlemmene oppfordres 
vennligst til å betale innen fristen :-)
2. Dersom noen av medlemmene har innspill mht 
distriktskonferansen, kan disse sendes til presidenten på mail. 
Konferansen avvikles kommende helg.

Bedriftsbesøk hos Spacsavers Stensland as
Andre Stensland startet brillebutikken på Mo i 1985. I dag har han 9
medarbeidere, hvorav fire er optikere / optometrister. Omsetningen i
2014 var 14,5 mill kr. 

Vi ble godt tatt imot av daglig leder Andre Stensland.

Vi fikk en orientering om hvilke oppgaver en optiker har i dag og 
hvilket utstyr og hvilke teknikker som brukes.  

Orientering i et undersøkelsesrom. 



Optikerfaget har det endret seg fra å være et håndverksfag med 
utgangspunkt i urmakerbutikken til å bli et helsefag. I forbindelse 
med synstester sjekkes også øyets helse. Optikeren kan oppdage 
grønn stær, tegn på for høyt blodtrykk eller tegn på for høyt 
kolesterol nivå. Man kan også oppdage tegn på dårlig regulert 
sukkersyke. De ti siste årene har optikere kunnet henvise direkte til 
øyelege. 

Kundene er fra 2 år til opp mot 100 år. Mange av problemstillingene 
er helse- og arbeidsrelatert. Stikkord var arbeid ved PC skjerm, 
utfordringer for synet  i industrien med sjekking av kontrollskjermer 
og stadige endringer av synsavstander.  

Flere er blitt nærsynte. Dette gjelder også resten av verden, spesielt
Asia. Man vet ikke hvorfor. 

Linse-teknologien har endret seg fra hardt til mykt og fra ikke 
pustende til pustende materiale. I dag er det også de som får 
operert linser inn i øyet. 

Spørsmålene frå oss Roterianere var mange. En ville vite hvorfor 
øyet ikke fryser, selv i streng kulde. Andre Stensland kunne fortelle 
om et sinnrikt «radiator-system» som kjøle ned når det indre øyet 
blir varmet opp av lysenergi, og som varmer opp øyet når det blir for
kaldt.

Etter en orientering i ett av undersøkelsesrommene forflyttet vi oss 
til et møterom hvor det var disket opp med et  godt utvalg av mat  
og noe å drikke på. 

Samtidig fortalte Andre Stensland mer fra fagets historie og sin 
virksomhet. Tidligere solgte optikere også høreapparat. Stensland 
fortalte at hans far Roar Stensland hadde kontordager på 
Meyergården der kunder kom pga høreapparet. 



Vi takker Andre Stensland for et meget interessant bedriftsbesøk. 
Møtet varte derfor lenger enn den vanlige Rotary-timen. 
 

Aslak E Himle
President Rana RK

Andre kommer fra en optikerfamilie i Mosjøen og startet sin butikk på Mo i 1985.


