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Takk for innsatsen under workshopen!
Prosjektleder Helle melder om vel gjennomført workshop 18. juni, med 30
engasjerte deltakere. Nå vil arbeidsgruppe 1 ta med seg innspillene herfra i det
videre arbeidet med spørreundersøkelsen. Kom du på noe lurt i etterkant, eller
har andre tilbakemeldinger å gi på gjennomføringen av workshopen? Gi
beskjed til arbeidsgruppeleder Inga Britt Haugen eller Helle Falkenberg.

Skjermdump fra workshopen 18. juni.
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Har du forslag til aktiviteter?
Er det noe du ønsker at NorVIS skal jobbe med? Webinarer, bli kjent-aktiviteter
eller kompetanseheving? Vi har midler til ulike prosjektaktiviteter i budsjettet.
Meld fra til prosjektleder Helle eller prosjektkoordinator Torgeir dersom du har
en idé.

Formidling av NorVIS
Visste du at Norges blindeforbund har en podcast? Hør vår partner Inga Britt
Haugen snakke om NorVIS i podcasten fra 23. juni her. Husk å fortelle dem du
møter om at du og din virksomhet er med i prosjektet – slik kan vi spre
informasjonen om arbeidet vi gjør.

Nye forskningsprosjekter
23. september kl. 14-16 er det planlagt en ny workshop, som arbeidsgruppe 4
er ansvarlig for. Denne gangen er temaet nye forskningsprosjekter – hvilken
kunnskap er det behov for? Mer informasjon om dette kommer etter
sommerferien. Foreløpig ser det ut til at workshopen blir digital.

Restplasser åpner 20. juli
Dersom du eller noen du kjenner ønsker videreutdanning innen
synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader på Kongsberg, åpner
Universitetet i Sørøst-Norge for søknader på restplasser 20. juli.

Våre partnere: Hils på Ragnhild!
Utformingen av spørreundersøkelsen er det arbeidsgruppe 1 som leder. I utvalget i arbeidsgruppe 1 sitter
blant andre Ragnhild Munthe-Kaas, som er spesialist i
indremedisin og geriatri. Hun er overlege ved Kongsberg Sykehus, men har 50% permisjon fra denne
stillingen for å drive med forskning, og er tilknyttet
Bærum sykehus som doktorgradsstipendiat.
Forskningen fokuserer på kognitiv svikt etter
hjerneslag.

Sist, men ikke minst:
GOD SOMMER!!!
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