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KROSS verktøy for kartlegging av synsproblemer etter hjerneslag kan gis ut 

på forespørsel i januar 2020 
 

Vi har fått flere forespørsler fra ulike virksomheter om vi kan dele KROSS verktøyet 

som vi jobber med på USN. Kompetanse, rehabilitering om syn og slag (KROSS) er et 

verktøy som kan brukes for å bidra til å identifisere synsproblemer etter hjerneslag 

for helsepersonell uten synsfaglig bakgrunn. Verktøyet ble utarbeidet av 

Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Vestre Viken HF for bruk i slagenhetene 

i Drammen og Kongsberg. Det har senere blitt videreutviklet for 

kommunehelsetjenesten i samarbeid med Kongsberg kommune. KROSS består av 

ulike deltester for å kartlegge skarpsyn, synsfelt, øyemotorikk og nedsatt visuell 

oppmerksomhet (neglekt). I tillegg til spørsmål om symptomer og observasjoner av 

synsproblemer. Validering av verktøyet pågår, men det er god erfaringer av bruk i 

praksis.  

 

Ønsker du å prøve ut KROSS i din virksomhet så ta kontakt med Helle K Falkenberg 

(Helle.k.falkenberg@usn.no) eller Torgeir Solberg Mathisen 

(Torgeir.solberg.mathisen@usn.no) på epost. Verktøyet er gratis til bruk, men vi vil 

gjerne ha en oversikt over de som benytter det for videre oppfølging av bruk.  

Rehabiliteringswebinar2020: NorVIS Synsfeltutfall og hjerneslag 
 

4. desember samarbeidet NorVIS og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering 

om et webinar om synsutfall etter hjerneslag.  Stein Arne Rimehaug var vert, og 

intervjuet prosjektleder Helle Falkenberg, Elizabeth Solhjem fra Ringerike sykehus og 

Grethe Hegreberg fra voksenopplæringen i Stavanger kommune gjennom deres 

presentasjoner. Webinaret hadde over 300 deltagere, og avsluttet med svar på 

spørsmål.  Webinaret kan du se her. 

Godt gjennomført årsmøte og fagdag 
 

Takk til alle for et godt gjennomført årsmøte! Det ble avholdt via Zoom 1. desember 

med 34 deltakere og var en god blanding av fagforedrag, informasjon og diskusjon. 

mailto:Helle.k.falkenberg@usn.no
mailto:Torgeir.solberg.mathisen@usn.no
https://www.youtube.com/watch?v=kag3Y_aOLqU&feature=emb_title


 
 

Årsrapporten og referat er nå sendt ut, og notatene fra gruppediskusjonene finner 

dere i Teams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NorVIS åpner for assosierte medlemmer  
 

Vi minner om at vi på årsmøtet ble enig om å åpne NorVIS for nye medlemmer, og 

det er bare å spre dette til andre virksomheter som kan ha nytte av deltakelse i 

NorVIS. Det er gledelig å høre de nåværende medlemmene beskrive at deltakelse i 

NorVIS så langt har ført til: 

-økt bevissthet om synsproblematikk på arbeidsplassen, 

-økt kunnskap om syn og hjerneslag,  

-økt samarbeid lokalt på tvers av profesjoner, 

-økt nettverksaktivitet mellom deltakerne, 

-økt oppmerksomhet hos politikere og i media 

-nye forskningsideer. 

 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 
 

 

For partnere i nettverket finnes mer informasjon i Microsoft Teams. Vi har åpnet både for å sende ut nyhetsbrevet til 

eksterne og nye assosierte medlemmer, så ta kontakt dersom dette er interessant. Send en epost til 

helle.k.falkenberg@usn.no.  

Skjermdump fra årsmøtet 01.12.20. 


