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Ny artikkel fra vår partner i England
Professor Fiona Rowe fra University of Liverpool er førsteforfatter på en helt ny
forskningsartikkel om rehabilitering etter hjerneslag som ble publisert denne
uka. Forskningen handler om hvordan et optimalt pasientforløp for
rehabilitering etter et hjerneslag bør se ut. Beskrivelsen av dette forløpet er
tilgjengelig for nedlasting her. Et sammendrag av selve artikkelen kan du lese
her.

Vil du ha mer kompetanse om synsrehabilitering?
Det er noen ledige plasser på videreutdanningen Synsrehabilitering etter
hjerneslag og andre hjerneskader på Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg.
Studiet er samlingsbasert, du kan gjøre mye av arbeidet fra din egen praksis, og
det er ingen studieavgift!

Husk 18. juni!
Arbeidsutvalget i arbeidsgruppe 1 er i full gang med utkastet til
spørreundersøkelsen, som skal være tema for workshopen 18. juni.

Våre partnere: Norsk forening for slagrammede
Blant partnerne i NorVIS er det til sammen fire brukerorganisasjoner. En av disse er Norsk forening for
slagrammede (NFS). Det er Arne Hagen som er kontaktperson for NFS i NorVIS.
– Norsk forening for slagrammede er en frivillig
organisasjon for og med slagrammede og deres familier.
Organisasjonen har ingen ansatte og drives av Hovedstyret på frivillig basis. Målsettingen er å redusere
Bilde av Arne Hagen. Fotografi
antall hjerneslag i Norge og å bedre rehabiliteringslånt fra slagrammede.org.
tilbudet til slagrammede. NFS er medlem i den
europeiske slagorganisasjonen SAFE og deltar i forskning gjennom den, skriver

Hagen om NFS sitt arbeid.

Våre partnere: LHL Hjerneslag
En av de andre brukerorganisasjonene i NorVIS er
LHL Hjerneslag. Det er generalsekretær Tommy Skar
som er kontaktperson.
– LHL Hjerneslag er en del av LHL, og landets største
brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende.
LHL Hjerneslag består av LHLs 250 lokallag og
interessegruppene LHL Hjerneslag Ung og LHL
Bilde av Tommy Skar. Foto lånt fra
Hjerneslag Barn og Ungdom. Organisasjonen tilbyr
lhl.no
informasjon, kurs- og møteplasser, fysisk aktivitet,
kontakt med likepersoner og pasientombud. LHL Hjerneslag jobber
interessepolitisk innen forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging.
LHL Hjerneslag representerer slagrammede og pårørende i ulike brukerutvalg
og forskningsprosjekter, skriver Skar om organisasjonens arbeid.

Gladnyhet på en fredag: Vi har fått skryt av Hjernerådet!
Vår prosjektleder Helle Kristine Falkenberg representerer Nasjonalt senter for
optikk, syn og øyehelse i Hjernerådet, og kan melde om ros til NorVIS for å ha
fått innvilget søknaden om støtte i forbindelse med Hjernehelsestrategien!
Norges forskningsråd skulle bare gi inntil fem millioner kroner til ett nasjonalt
nettverk, men doblet potten til 10 millioner for å kunne gi til to nettverk.

