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Vi er i gang igjen!
NorVIS er i full gang igjen, og denne uka hadde styringsgruppa sitt første møte
etter sommeren. Arbeidsgruppe 1 har rukket å ha to møter, og de kommer til å
sende ut utkast til spørreundersøkelsen i løpet av september.

Mal for fakturering på vei
Snart kommer en mal for faktura på epost. Husk å sende denne tilbake innen
fristen 30. september!

Årsmøte på Kongsberg
Husk årsmøte 1. desember i USN sine lokaler på Kongsberg. Vi planlegger
fortsatt et fysisk møte da vi har god plass og gode rutiner for smittevern. Reise
og opphold dekkes av prosjektet, påmelding kommer senere. Det vil
tilrettelegges for digital deltagelse, samt bidrag fra våre internasjonale
partnere.

Våre partnere: Hils på Grethe
Grethe Trevland Hegreberg er synspedagog ved
Johannes Læringssenter i Stavanger kommune. Hun er
utdannet synspedagog med mastergrad i
spesialpedagogikk. Hun gir opplæring til voksne
synshemmede og har spesielt fokus på synspedagogisk
kartlegging og opplæring av slagpasienter med visuelle
vansker. Hun har tidligere jobbet som synspedagog ved
avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved
Stavanger Universitetssykehus, og har deltatt i studien Bilde av Grethe T.
Hegreberg. Foto:
NOR-OCCIP, som kartla synsvansker etter oksipitalt
Privat
hjerneslag.

Utvidet prosjekttid
Prosjektet er noe forsinket på grunn av korona-situasjonen. Det er fortsatt stor
begrensing på fysiske møter, noe som gjør nettverksaktiviteter vanskeligere å
få utført. Styringsgruppa foreslår derfor å søke om å forlenge prosjekttiden slik
at prosjektet avsluttes våren 2024 i stedet for høsten 2023.

Har du sett disse mediesakene?
Våre partnere Kristin Modalsli Sand fra Flekkefjord sykehus og Jana Midelfart
Hoff fra Haukeland universitetssjukehus, har sammen med Ane Roushan
Tharaldsen fra Stavanger universitetssjukehus skrevet en kronikk i Aftenposten
om hvordan synsproblematikk etter hjerneslag ofte blir oversett. Du kan lese
den her.
Denne problematikken har stipendiat og prosjektkoordinator Torgeir Solberg
Mathisen gjort en studie på sammen med Helle Falkenberg, Grethe Eilertsen og
Heidi Ormstad. Den kan du lese om på forskning.no.

Våre partnere: Hils på Helene
Helene Johansen er ergoterapispesialist på
Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) i Bergen, og har
arbeidet med hjerneslag her i 23 år. Hennes
hovedområde er akutt slag, men hun har også erfaring
fra andre poster ved sykehus. En del av arbeidet er
blant annet å gjøre polikliniske vurderinger i
forbindelse med slag og kognitiv egnethet for
førerkort. Hun forteller at synsvansker etter
Bilde av Helene Johansen.
hjerneslag er et satsingsområde for ergoterapeutene Foto: Privat
ved HDS, og synsfunksjon blir nå undersøkt hos de
fleste slagpasienter.

