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Markeringer av Verdens slagdag 
 

Flere av våre partnere markerte  

Verdens slagdag 29. oktober ved å  

spre kunnskap om syn og slag gjennom  

sosiale medier. Du kan for eksempel  

høre Norges Blindeforbunds podkast  

om hjernerelaterte synsvansker, se  

LHL Hjerneslags webinar om fatigue  

og se intervjuet med Hege Nilsen  

Ahlquist i God Morgen Norge.   

 

Spørreskjemaet er sendt ut! 
 

Denne uka er spørreskjemaet som Arbeidsutvalg 1 har jobbet med sendt ut til 

dere alle på epost. Svarfristen er satt til 13. november, og det er viktig at alle 

svarer innen fristen. Send det gjerne videre til andre fagpersoner utenfor 

NorVIS. Spørreskjemaet finner du her. 

 

Prosjektperioden blir lengre 
 

Norges forskningsråd har godkjent søknaden om å forlenge prosjektperioden 

for NorVIS med ett år. Det betyr at prosjektet går til oktober 2024. 

 

Innspill om syn og slag til partiprogram 
 

Etter at vi sendte inn innspill om syn og slag til partiprogrammene har vi fått 

henvendelse fra ett parti om et møte senere i november! Og vi har mottatt 

følgende hilsen fra Senterpartiet:  

Bilde av Hege Nilsen Ahlquist. Skjermdump fra TV2. 

https://www.blindeforbundet.no/@@kategori/radio-z-podkast/85672226bb864b4291a85cbc6a5a49e3
https://www.lhl.no/lhl-hjerneslag/brosjyrer-og-podkast/
https://www.tv2.no/v/1604464/
https://nettskjema.no/a/164939#/page/1


«Hei, og takk for innspill til Senterpartiets programkomité! Dette innspillet var 

forbilledlig konkret og lettfattelig, så honnør til dere for det! Jeg skal sørge for 

at alle medlemmene i programkomiteen får mailen fra deg. Vi har nå publisert 

førsteutkastet til program, men dette skal bearbeides i desember på grunnlag 

av høringsrunde i partiorganisasjonen. Notatet fra dere kommer med i denne 

runden. Takk for at dere bidrar til diskusjonene hos oss!» 

 

Har du meldt deg på årsmøtet på Kongsberg? 
 

1. desember nærmer seg, og agendaen for møtet er planlagt sendt ut denne 

uka. Har du husket å sende inn din påmelding og si fra om du deltar fysisk eller 

via Zoom? Lenken til påmeldingsskjemaet er her. 

 

 

 

https://nettskjema.no/a/165804#/page/1

