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Husk å svare på spørreskjemaene!
Vi har mottatt flere svar på spørreskjemaene, men venter fortsatt på svar fra
mange av dere. Har du kontaktinfo til rehabiliteringssteder eller slagenheter
som burde svare, er det flott om du kan videreformidle spørreskjemaene.
• Til slagenhetene
• Til optikerne

Workshop om kartlegging av syn – del 1
16. september holder vi del 1 av workshopen om kartlegging av syn ved hjelp
av KROSS og VISA. Norges Blindeforbund informerer om arbeidet som gjøres
ved Hurdal syn- og mestringssenter. Den praktiske delen (del 2) skjer under
årsmøtet i november. Meld deg på her.

Enstemmig ja til slagrehabilitering
og forskning
LHL Hjerneslags velgerguide viser at
samtlige partier på Stortinget sier ja til tverrfaglig synsrehabilitering av og mer
forskning på slagrammede. Les mer om hvor de ulike partiene stiller seg i
helsespørsmål i LHL Hjerneslags velgerguide.

Budsjett og fakturering
30. september er fristen for rapportering. Vi vil sende ut grunnlag for
fakturering for inneværende år til hver enkelt partner i løpet av uke 37.

Meld fra om aktiviteter og formidling
Har du snakket om NorVIS siden sist årsmøte? På konferanser, radio, sosiale
medier, i lunsjmøter eller til politikere? Det skal inn i rapporteringen til NFR
innen 28. september. Meld fra til kommunikasjonsansvarlig Maren Sandbakk.

Husk å sette av 23.-24. november i kalenderen
Vi minner om at datoen for årsmøtet er bestemt. Det blir på Kongsberg, og her
vil vi blant annet gjennomføre den praktiske del 2 av den digitale workshopen.

NorVIS på Nordisk slagkongress
26.-27. august holder både prosjektleder
Helle Falkenberg og vår partner
Ragnhild Munthe-Kaas fra Kongsberg
sykehus innlegg på Nordisk slagkongress. Kongressen er heldigital og har
mange spennende foredragsholdere fra flere land. Du kan melde deg på her.

Tiltredelsesforelesning: «Ikke for syns skyld»
Prosjektleder Helle Falkenberg skal holde sin tiltredelsesforelesning «Ikke for
syns skyld – viktigheten av økt oppmerksomhet, kunnskap og samarbeid om
syn» på Kongsberg 9. september. Det er også mulig å følge forelesningen
digitalt. Se mer informasjon på usn.no.

Møtedatoer for styringsgruppa
Si fra til styringsgruppa dersom det er noe du vil skal tas opp til diskusjon.
Møtedatoene for høsten er:
•
•
•
•

7. september
5. oktober
9. november
7. desember

For partnere i nettverket finnes mer informasjon i Microsoft Teams. Vi har åpnet både for å
sende ut nyhetsbrevet til eksterne og å ta inn nye assosierte partnere i nettverket. Ta
kontakt med prosjektleder Helle Falkenberg på epost helle.k.falkenberg@usn.no dersom
dette er interessant for din virksomhet.

