
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. 
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Disputas: Märta Berthold Lindstedt, Karolinska Institutet 
Vi gleder oss og ønsker Märta lykke til med sin disputas «The necessity to 

consider visual dysfunctions after acquired brain injury». Sett av 12. mars og få 

med dere hva Märta har kommet frem til i sin ph.d. om syn og TBI, inkl stroke. 

Se disputasen digitalt her. 

NorVIS på Nevrodagene 2021 
Under Nevrodagene 16.-18. mars skal prosjektleder Helle fortelle om NorVIS og 

hva vi jobber for. Les mer om Nevrodagene og se program her.  

Velkommen til ny assosiert partner! 
Trondheim Voksenopplæringssenter er ny assosiert partner i NorVIS. 

Kontaktperson inn i NorVIS blir Kristin Lundberg, som er spesialpedagog og 

jobber med synshemmede.  

Viktige vedtak om synsrehabilitering i Stortinget 
Stortinget ber regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle 

pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering, 

en fast praksis i alle helseforetak der alle personer som innlagt etter hjerneslag 

får undersøkt synsfunksjonen. NorVIS, LHL Hjerneslag, Blindeforbundet, 

Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Optikerforbund er blant de som har 

bidratt med innspill. Les mer om vedtaket her. Tommy Skar i LHL Hjerneslag har 

også skrevet om vedtakene i Dagens Medisin. 

Våre partnere: Hils på Ingrid! 
Ingrid Jøssang er en av flere NorVIS-partnere som jobber i 

Norges Blindeforbund, hvor hun er rådgiver og 

rehabiliteringskoordinator. Hun er utdannet innen 

helseledelse og helseøkonomi. I 2020 skrev hun 

masteroppgave om erfaringer fra synsrehabilitering og det å 

leve med synsvansker etter hjerneslag, hvor hun intervjuet 

seks personer som har gjennomgått synsrehabilitering i regi 

av Norges Blindeforbund. 

 

Bilde av Ingrid Jøssang. 
Foto: Privat 
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