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Hjerneslag og syn i media 
 

Våre partnere Norges Blinde- 

forbund og LHL Hjerneslag  

har fremmet viktigheten av  

synstest- og rehabilitering  

etter hjerneslag på NRK!  

TV-reportasjen kan du se her, 

og du kan lese nyhetssaken  

her. 

 

Høringssvar til representantforslag i Stortinget er sendt inn 
 

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, som er helsepolitisk talsperson 

i Fremskrittspartiet, har fremmet forslag om obligatorisk synstest for 

slagpasienter. Både NorVIS og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved 

USN, Norges Blindeforbund, LHL Hjerneslag og Norges Optikerforbund støtter 

forslaget og har sendt inn sine høringssvar til forslaget. 

 

KROSS-skjemaet er snart klart 
 

Prosjektleder Helle Falkenberg og koordinator Torgeir S. Mathisen er i gang 

med å oppdatere KROSS-skjemaet, og vil ganske snart sende det ut til de som 

har meldt sin interesse. Dersom du har bedt om å få det, men ikke har mottatt 

det innen fredag i neste uke, kan du ta kontakt med Helle på epost 

helle.k.falkenberg@usn.no.  

 

Møtedatoer for styringsgruppa 
 

Styringsgruppa i NorVIS møtes en gang i måneden, og møtene fram til 

sommeren vil skje på følgende datoer: 

Skjermdump: NRK 

https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202101/NNFA23011021/avspiller
https://www.nrk.no/norge/vil-ha-obligatorisk-synstest-av-slagrammede-1.15293911
https://www.nrk.no/norge/vil-ha-obligatorisk-synstest-av-slagrammede-1.15293911
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-034s/?all=true


 26. januar kl 15.00-16.30 

 23. februar kl 15.00-16.30 

 23. mars kl 15.00-16.30 

 4. mai kl 15.00-16.30 

 8. juni kl 15.00-16.30 

 

Årsrapport og referat fra årsmøtet 
 

Vi minner om at årsrapporten og referat fra årsmøtet er å finne i Files i NorVIS 

nettverk-rommet i Teams. 

 

Våre partnere: Hils på Stein Arne! 
Stein Arne Rimehaug er med i NORVIS som en av  

representantene fra Sunnaas sykehus, og leder  

arbeidsgruppen som skal jobbe med implemen- 

tering av nye metoder for bedre kartlegging og  

rehabilitering av synsvansker. Han er helsefaglig  

rådgiver i RKR, Regional Kompetansetjeneste for  

rehabilitering, som bruker KTA Knowledge to  

Action-modellen i sine implementeringsprosjekter.  

Det er spesielt oppmerksomheten rundt  

hemmere og fremmere for endring, og langtids  

oppfølging av selve praksisendringen, som gjør  

denne metoden interessant. RKR har også erfaring med læringsprosesser, 

konferanser og nettverk som er nyttig inn i NORVIS prosjektet. I webinarserien 

de arrangerte høsten 2021 hadde Stein Arne for et webinar om NORVIS og 

synsvansker, som nå ligger ute på www.usn.no/norvis. Han har tidligere 

erfaring med avdelingsledelse i sykehus og kommune, og kjenner godt til 

slagrehabilitering og sansetap som fysioterapeut i både Norge og USA. 

 

 

 

For partnere i nettverket finnes mer informasjon i Microsoft Teams. Vi har åpnet både for å sende ut 

nyhetsbrevet til eksterne og nye assosierte partnere, så ta kontakt dersom dette er interessant. Send en epost 

til helle.k.falkenberg@usn.no.  

Bilde av Stein Arne Rimehaug. 
Foto: Nicolas Tourenc 
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