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Husk masterpresentasjoner 9. juni!
Onsdag 9. juni skal studentene på master
i optometri og master i synspedagogikk og
synsrehabilitering ved Universitetet i
Sørøst-Norge presentere masteroppgavene sine. Blant temaene for
studentenes oppgaver er slag og syn.
Program og påmelding finner du her.

Ny forskning fra NorVIS-medlemmer
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Prosjektkoordinator i NorVIS, Torgeir S. Mathisen, har nylig publisert en ny
artikkel i BMC Health Services Research sammen med Grethe Eilertsen, Helle
Falkenberg og Heidi Ormstad, alle ved Universitetet i Sørøst-Norge. Artikkelen
handler om implementering av synskartlegging i kommunehelsetjenesten, og
kan leses her.

Velkommen til ny assosiert partner!
Vår nye assosierte partner er Unicare Jeløy
ved Moss. Det er en rehabiliteringsinstitusjon som er en del av spesialhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.
Kontaktperson her er Solveig Dalbro, som er overlege og spesialist i nevrologi.

Relevante fagdager for NorVIS-medlemmer
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) behandler
hørselshemmede, døve og døvblinde personer med psykisk lidelse, og skal
straks utvide målgruppen til også å omfatte synshemmede med psykisk lidelse.
I den sammenhengen arrangeres to fagdager 7. og 8.juni. Vår prosjektleder
Helle deltar med foredrag tirsdag 8. juni. Påmelding kan sendes til Brit Kjersti
Rydland.

Saker til styringsgruppa
Styringsgruppa i NorVIS møtes til nytt styremøte 8. juni. Dersom du har innspill
til gruppa eller saker du vil melde inn, kan du kontakte leder Helle Falkenberg.

Synsproblemer på agendaen i Afasiposten
Vår partnerorganisasjon Afasiforbundet i Norge
har synsproblemer og slag som et av temaene i den
nyeste utgaven av Afasiposten, og her er NorVIS
presentert. Her kan du også lese om noe av arbeidet
vår partner Elizabeth Solhjem gjør ved Ringerike
sykehus. Afasiposten er tilgjengelig på nett her.

Kompetanselista vokser – er du der?
Vi jobber jevnt og trutt med å få medlemmene i NorVIS presentert på
websiden. Ta gjerne en kikk og se etter om du er på plass ennå. Hvis du ikke har
sendt inn bilde av deg selv, kan du sende det til kommunikasjonsansvarlig
Maren Sandbakk.

AU3 er i gang
Arbeidsutvalg 3 ledes av Stein Arne
Rimehaug fra Sunnaas sykehus, og har som
oppgave å gi råd om og planlegge implementerings- og opplæringsprosesser.
Gruppas aktiviteter avhenger av
kartleggingen som gjøres av AU1 og AU2,
men det er ifølge revidert tidsplan i
prosjektet aktuelt å sette i gang tiltak
Stein Arne Rimehaug leder AU3.
allerede høsten 2021.
De øvrige medlemmene her er:
•
•
•
•
•
•
•

Guro Isaksen, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Arne Hagen, Norsk forening for slagrammede
Åse Bergheim, Oslo kommune Helseetaten
Kari Anne Dehli, Indre Østfold kommune
Marina Hjelmås, Oslo Voksenopplæring Nydalen
Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen HF Haukeland Sykehus
Unni Sveen, Oslo universitetssykehus/Oslo Met

