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NorVIS møter Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har kontaktet oss og bedt om
et møte med brukerorganisasjonene og representanter fra ulike fagmiljøer i NorVIS. Tema for
dialogmøtet er karlegging av synsfunksjon etter
hjerneslag, og de vil ha innspill fra oss. Møtet er
planlagt den 28. juni. De er også imponert
over nettverket og hva vi får til!

Helsedirektoratets logo

Workshop om synskartlegging – del 1 skjer i september
16. september kl. 10-12 planlegger vi en digital workshop om syn,
kartleggingsverktøy og hvordan du bruker dem. Del 2 blir praktisk øvelse og
planlegges som en del av årsmøtet 23.-24. november ved synsklinikken på
Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse i Kongsberg.

Årsmøte på Kongsberg i
november
Styringsgruppa har satt dato
for årsmøte 2021. Det blir
23.-24. november, med mulighet
for å møtes allerede 22.
november, dersom det er behov
for det. Her kommer også den
praktiske del 2 av workshopen om
syn og kartleggingsverktøy.

Skjermdump fra årsmøte 2020.

Usynlige synsproblemer i Hjernecella
Vår partnerorganisasjon Norsk forening for
slagrammede har i nyeste utgave av Hjernecella
publisert en artikkel om usynlige synsproblemer
etter hjerneslag, skrevet av prosjektleder Helle
Falkenberg, Torgeir Solberg Mathisen, Grethe
Eilertsen og Heidi Ormstad. Artikkelen er lagt
ut og kan lastes ned på synogslagnett.no.
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26.-27. august holder både prosjektleder
Helle Falkenberg og vår partner Ragnhild Munthe-Kaas fra Kongsberg sykehus
innlegg på Nordisk slagkongress. Kongressen er heldigital i år, og har mange
spennende foredragsholdere fra flere land. Du kan melde deg på her.

Spørreskjemaene er sendt ut – vi trenger din hjelp!
Arbeidsutvalg 1 har gjennom vinteren jobbet med undersøkelsen som skal
kartlegge dagens praksis for behandling av og rehabilitering etter hjerneslag.
Det er laget fire ulike spørreskjema, og to av dem er sendt ut nå. Er du optiker
eller jobber i en slagenhet, så fyll ut ved å trykke på en av lenkene under. Vi vil
også gjerne at du sprer dem til kollegaer utenfor nettverket som enten er
optikere eller jobber i en slagenhet. Spørreskjema til rehabilitering og
kommuner kommer etter sommeren.
• Til slagenhetene
• Til optikerne

Jon-Håvard er ferdig som vikar
I begynnelsen av august er Kristine Ringdalen Bøhmer fra Kongsberg kommune
tilbake fra permisjon, og Jon-Håvard Hurum er ikke lenger vikar for henne. Vi
takker Jon-Håvard for strålende innsats i AU1.

GOD SOMMER!

