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Skal du markere verdens slagdag?
29. oktober er verdens slagdag. Har du og din organisasjon tenkt å markere
denne dagen? I så fall, hvordan? En fin måte kan være å informere dine
kollegaer om NorVIS og hvorfor syn er en viktig del av rehabilitering etter
hjerneslag.

Ögonvårdspriset til Inger Berndtsson
Vår partner i Sverige, Inger Berndtsson, er tildelt
Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris for sin
forskning på synsskadede. Hun er dosent i pedagogikk ved Institusjon for pedagogikk og spesialpedagogikk ved Göteborg universitet. Hun har med
sin forskning bidratt med kunnskap om konsekvenser av synsnedsettelser og framgangsfaktorer
for en vellykket rehabilitering.
Du kan lese mer om prisen her.

Bilde av Inger Berndtsson. Foto:
Sofia Andersson

NorVIS og syn på PechaKucha
Under Forskningsdagene i september holdt
vår prosjektleder Helle presentasjonen «Du
ser med hjernen» om synsskader ved
hjerneslag på Stasjonen i Tønsberg.
Presentasjonen er nå lagt ut på Youtube,
og du kan se den her. Vi jobber med å få den
tekstet!
Bilde av Helle fra PechaKucha i
Tønsberg 25. september. Foto: USN

Årsmøtet på Kongsberg 1. desember
Nå skal alle ha mottatt en epost angående fysisk oppmøte på Kongsberg 1.
desember, med link til et spørreskjema. Det er fint om alle fyller det ut så fort
som mulig.

Våre partnere: Hils på Kari Anne!
Kari Anne Dehli er enhetsleder for Rehabilitering,
læring og friskliv i Indre Østfold kommune. Hun er
utdannet fysioterapeut og har en mastergrad i
organisasjon og ledelse. Kari Anne har jobbet som
fysioterapeut i kommunehelsetjenesten og som
privatpraktiserende i over 20 år. Siden 2016 har hun
vært prosjektleder for Innovativ rehabilitering,
som har som mål å styrke kommunal rehabilitering. Bilde av Kari Anne Dehli.
Foto: Privat
Innovasjon av tjenestemodell og implementering
av teknologi er i fokus. Kari Anne skriver at behovet
for økt fokus på syn og synsrehabilitering ved
hjerneslag er stort i Indre Østfold kommune.

Har du noe du vil styringsgruppa skal ta opp?
Neste styringsgruppemøte er 6. november. Dersom det er noe du ønsker at
styringsgruppa skal ta opp på møtet, kan du si fra til Helle Falkenberg eller
prosjektkoordinator Torgeir Solberg Mathisen.

