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Slipp briller og linser!
Hele oktober

Gratis
forundersøkelse

Tenk deg å våkne om morgenen og 
se helt tydelig, slippe briller som
dugger og som du aldri � nner, eller 
som er i veien når du er aktiv. 

Våre behandlinger korrigerer nærsynthet, 
langsynthet, skjeve hornhinner og alderssyn. 

Finn din nærmeste klinikk på memira.no.

Bestill en gratis forundersøkelse på
815 00 260.

Synnøve Solemdal, skiskytter

Markerer jubileum
I OVER 60 ÅR har ergoterapeuter gjort hverdagslivet lettere for
tusenvis av mennesker. I dag markerer ergoterapistudentene fra
Universitetet i Tromsø Norsk Ergoterapeutforbunds 60-årsjubi-
leum.

– Vi ønsker å sette søkelyset på ergoterapeuters kompetanse og
bidrag til verdens helse, forteller June Renate Minde, medlem i sty-
ret for ergoterapistudentene ved Universitetet i Tromsø.

Samtidig ønsker studentene å gi folk mer kunnskap omkring er-
goterapi og synliggjøre studiet for flere.

– Vi er et relativt ungt yrke med fokus på hverdagsrehabilitering,
noe vi mener er et ekstremt viktig satsingsområde, sier Minde.

Studentene har stand på Nerstranda fra klokken 11.00-14.00 og
vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

nyheter@itromso.no

Slettet
■ FORETAKSREGISTERET
melder at Maling og Belegg –
et NUF i Vognmann Olsens
gate – blir slettet. Årsaken er at
man tror virksomheten er
opphørt.
■ SLETTET er også Artic Mal
& Bygg i Beringstredet.

john.strandmo@itromso.no

Konkurs
TINGRETTEN har åpnet kon-
kurs i malerfirmaet Bekketun
Håndverk eid av Karin Johan-
sen på Kvaløysletta. Advokat
Torstein Rugtvedt er opp-
nevnt som bobestyrer. Første
skiftesamling er i begyn-
nelsen av desember.

john.strandmo@itromso.no

En gang i kvartalet
skal private og
offentlige bedrifter
møtes for å dele
erfaringer og spre
kunnskap.
Dét er Lean Forum Tromsø.

– Dette er et faglig nettverk
som ble konstituert i mars i år.
Hensikten er å skape en inspire-
rende læringsarena på tvers av
bedrifter, forteller styremedlem
Guri Homb Hansen, som jobber
i Sparebank1 Nord-Norge.

– Altså er dette et tverrfaglig
forum for verdiskapning i
landsdelen!

Problemer
Lean er en bedriftsfilosofi, eller
metodikk, der målet er å gi økt
produktivitet, innovasjon og
bedre arbeidsplasser, der man
vektlegger samarbeid mellom
ledelse, tillitsvalgte og ansatte.
Kunden er også viktig i Lean.

– I dag har vi møttes her på
UNN, og vi skal lære videre hva
vi har lyktes med, ikke lyktes
med og hvilke utfordringer vi
har. Gjennom disse møtene kan
man unngå å gjøre de samme
feilene, mener pasientforløp-
skoordinator Merete Postmyr
på UNN, som er én av virksom-
hetene som deltar i forumet.

Tidligere har det vært arran-
gert fagseminar hos Skatteeta-
ten.

Lean Forum Tromsø er en
nonprofit-organisasjon, basert
på faglige bidrag.

– Man møter en del av de
samme problemene, selv om
man er i forskjellige bransjer,
sier styremedlem Ørjan Olsen
fra UiT.

Medlemmer
Forumet har til nå hatt 14 delta-
kende bedrifter, men ønsker seg
flere.

– Det skal være lav terskel for
å bli med. I utgangspunktet har
vi tenkt at dette er for bedrifter i
Tromsø, men vi tar også imot

bedrifter fra landsdelen, sier
Hansen.

– Målet med å besøke alle
medlemsbedriftene på hjem-
mebane, er at de kan snakke om
sine erfaringer og utfordringer,
sier Postmyr.

– Vi vil bygge kompetanse,

lære av hverandre og invitere
flere til å delta, sier Olsen.

IDA RAMBERG
ida@itromso.no ■ 916 64 734

TOM BENJAMINSEN (FOTO)
tom@itromso.no ■ 906 10 122

Hensikten er å skape en inspire-
rende læringsarena på tvers av

bedrifter.
Guri Homb Hansen, 

styremedlem i Lean Forum Tromsø.

Vil dele erfaringer

FLERE: Guri Homb Hansen, Ørjan Olsen og Merete Postmyr ønsker flere bedrifter velkommen til kunnskaps- og kompetan-
seutveksling.

TAVLE: Klinikkrådgiver Mette Fredheim fra medisinsk klinikk
på UNN, forteller om bruken av ei kvalitets- og forbedringstav-
le på jobb.


