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LHL Hjerneslags ærespris 2021 til Frank Becker
Vi gratulerer Frank Becker med LHL Hjerneslags
ærespris 2021! Han er klinikkoverlege ved Sunnaas
sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i
Oslo. Frank er spesialist i fysikalsk medisin og
rehabilitering, og forsker på hjerneskaderehabilitering. Æresprisen deles ut til en enkeltperson
som har gjort en ekstraordinær innsats innen
hjernehelse, på hjerneslagområdet og for
slagrammede og pårørende. Du kan lese mer om
begrunnelsen her.
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Bent Høie støtter forslag om synsrehabilitering
Flere av våre partnere sendte innspill til representantforslag til Stortinget om
enklere hverdag for synshemmede. Helseminister Bent Høie skriver følgende i
et brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget: «Jeg anbefaler at
representantens forslag imøtekommes ved at Helsedirektoratet får i oppdrag å
foreslå tiltak for å sikre at retningslinjens anbefalinger blir fulgt i alle
helseforetak.» Hele innstillingen kan du lese her.

Trenger du mer kompetanse på synsrehabilitering?
15. april er søknadsfristen for master i synspedagogikk og synsrehabilitering
ved Universitetet i Sørøst-Norge. Denne mastergraden bygger på fagdisiplinene
rehabilitering, optometri og oftalmologi, og spesialpedagogikk. Masteren er
deltid, gratis, og tilbys i samarbeid med Gøteborgs Universitet, Institutionen för
pedagogik och specialpedagogik.

Velkommen til vår første assosierte partner!
Kontrakten er signert, og vi kan nå ønske vår første assosierte partner
velkommen i NorVIS nettverk. Vår nye partner er Klinikk for fysikalsk medisin

og rehabilitering, Avdeling for ervervet hjerneskade ved St. Olavs hospital i
Trondheim. Kontaktpersonen for NorVIS er seksjonsleder Marte Bakk.

Gratulerer med femårsdagen!
Vår partner LHL Hjerneslag feirer fem år som organisasjon i februar 2021. Noen
av de viktigste hendelsene og milepælene så langt i organisasjonens historie er
samlet i en tidslinje som du finner her.

Våre partnere: Hils på Hans Torvald!
Hans Torvald Haugo representerer Norges Optikerforbund
i NorVIS. Som generalsekretær har han de ti siste årene
deltatt i ulike møter, seminarer og diskusjoner der slag og
syn har vært tema. Personer rammet av slag trenger mer
oppmerksomhet rundt sin situasjon generelt, og innen syn
spesielt. Det har over mange år vært pekt på de samme
utfordringene, men få av disse er løst.
Ettersom Optikerforbundet aktivt fremmer samarbeid
mellom ulike profesjoner som en viktig nøkkel i å løse
fremtidens helsetjenesteutfordringer, er NORVISnettverket forhåpentligvis starten på godt og solid
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slagrammede i sentrum. Haugo har blant annet erfaring
fra offentlig myndighetsarbeid: helsekrav til førerkort, nasjonal veileder for
barn og syn, nasjonal diabetesplan og behandlingsbriller dekket via
folketrygden. Han har en mastergrad i klinisk optometri og jobbet som kliniker
tett med øyeleger, ortoptist, øyesykepleiere og andre profesjoner i sitt
profesjonelle nettverk. Via European Council of Optometry and Optics sitter
han som representant i EU-kommisjonens E-Health Stakeholder Group bidrar til
å utvikle fremtidens digitale helsetjenester i Europa. Den digitale utviklingen
kommer også til å påvirke de som er rammet av slag og helsetjenestene de
mottar.

For partnere i nettverket finnes mer informasjon i Microsoft Teams. Vi har åpnet både for å sende ut
nyhetsbrevet til eksterne og å ta inn nye assosierte partnere i nettverket. Ta kontakt med prosjektleder Helle
Falkenberg på epost helle.k.falkenberg@usn.no dersom dette er interessant for din virksomhet.

