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Vil du fortelle om NorVIS i
din organisasjon?
Etter en idé fra vår partner
Afasiforbundet i Norge har vi laget
en kort artikkel som beskriver
NorVIS, hvem vi er og hva vi
jobber for. Artikkelen blir lagt
inn i Teams og kan benyttes av
alle som ønsker å informere
om NorVIS i sin organisasjon.
Bilde av NorVIS nettverk, november 2019. Foto: USN

NorVIS-stipend til masterstudenter
NorVIS ønsker å tilby tre stipender à 5000 kr til masterstudenter som skriver
oppgave innen tematikken syn og slag. Søknadsfrist og flere detaljer om dette
kommer før sommeren, og tildelingen bestemmes etter første møte i
styringskomiteen til høsten.

«Et slag for syn» hos USN EldreForsk
Flere av våre NorVIS-medlemmer fra Universitetet i Sørøst-Norge er tilknyttet
forskningsgruppa USN EldreForsk. Her har vår prosjektkoordinator Torgeir S.
Mathisen nylig orientert om sitt doktorgradsprosjekt «Et slag for syn», som
handler om å implementere kompetanse om synsproblemer etter hjerneslag i
kommunehelsetjenesten. Kongsberg kommune, USN, Blindeforbundet, LHL
Hjerneslag og Norsk forening for slagrammede samarbeider i dette prosjektet.
Hensikten med prosjektet er at slagrammede som får tjenester i kommunen,
rehabilitering, hjemmerehabilitering eller hjemmetjenester skal få
synsfunksjonen sin kartlagt og fulgt opp. I prosjektet benyttes KROSS verktøyet
for å kartlegge synsfunksjonen. Foreløpige erfaringer er at oppfølgingen av
synsproblemer etter hjerneslag i kommunen har stort potensiale for forbedring

og at et kartleggingsverktøy er nyttig og mulig å bruke i
kommunehelsetjenesten, forteller Torgeir om prosjektet.

NorVIS kompetanseliste
Vi har lyst til å lage en kompetanseliste over medlemmene i nettverket, som
kort beskriver stilling, arbeidssted og kompetanseområder/faglige interessefelt.
Kommunikasjonsansvarlig Maren tar seg av innhentingen og kommer med mer
informasjon om dette.

Våre partnere: Hils på Irene!
Irene Langeggen er en av våre medlemmer fra
Universitetet i Sørøst-Norge.
– Forbedring av synsfunksjon og kompetanse på
syn i helsevesenet er viktig. Ved Nasjonalt senter
for optikk, syn og øyehelse ved USN er målet å
forbedre livskvalitet gjennom forskning på
Bilde av Irene Langeggen. Foto:
synsrehabilitering og støttetjenester. Som optiker Privat
jobber jeg med visuell funksjon og synsrehabilitering gjennom
synsundersøkelser. Mitt arbeid relatert til syn og hjerneslag begynte med
“KROSS - Competence Rehabilitation Of Sight problems after Stroke”-prosjektet
i 2015. Jeg gikk inn i prosjektet med erfaring fra synsrehabilitering og ambulant
optometripraksis i Kongsberg kommune. Mitt engasjement i KROSS var relatert
til utviklingen av KROSS-verktøyet. Jeg er for tiden involvert i validering av
verktøyet. Jeg setter pris på den brede tilnærmingen og det brede perspektivet
blant NorVIS-medlemmer når det kommer til å forbedre hverdagen til
mennesker som har overlevd hjerneslag, skriver Irene om sitt arbeid.

