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Arbeidsgruppe 1 er i gang
I forrige nyhetsbrev presenterte vi Inga-Britt K. Haugen, som leder
arbeidsgruppe 1. Nå er gruppa i gang og har digitale møter annenhver uke
framover. Hovedfokuset nå er innhold til en undersøkelse om dagens praksis
som skal sendes ut til alle senere i sommer. Har du spørsmål eller innspill? Ta
kontakt med Inga-Britt på epost inga-britt.haugen@blindeforbundet.no.
Arbeidsutvalget i arbeidsgruppe 1 består av:







Inga-Britt Kjellevold Haugen, Norges Blindeforbund (leder)
Ragnhild Munthe-Kaas, Kongsberg sykehus
Marianne Råen, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter
Elizabeth Solhjem, Ringerike sykehus
Helene Johansen, Haraldsplass diakonale sykehus
Grethe Hegreberg, Johannes læringssenter, Voksenopplæringen i
Stavanger
 Kristin Modalsli Sand, Flekkefjord sykehus (Sørlandet Sykehus HF)
 Kristine Bøhmer, rehabilitering i Kongsberg kommune

Digital workshop 18. juni
I anledning arbeidet med spørreundersøkelsen arrangerer arbeidsgruppe 1 en
digital workshop for hele NorVIS-nettverket torsdag 18. juni kl. 14-16, slik at
innholdet skal bli mest mulig dekkende. Mer informasjon om dette kommer!

Aktiviteter i prosjektet
Vi er litt forsinket på grunn av korona, men styringsgruppa har hatt jevnlige
møter for å holde prosjektet i gang. Hold av 1. desember 2020 – da blir det
årsmøte på Kongsberg. Styringsgruppa tar også imot tips, innspill og spørsmål.

Hils på Torgeir Solberg Mathisen
Torgeir Solberg Mathisen er prosjektkoordinator i
NorVIS og jobber tett sammen med prosjektleder
Helle Falkenberg. Han er utdannet sykepleier, og
har jobbet både som geriatrisk sykepleier og
slagsykepleier. Nå holder han på med doktorgraden
sin og er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge,
i prosjektet «Et slag for syn - Kompetanse innen
Rehabilitering, Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten. (KROSS-K)». Formålet med studien er
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å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til
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personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag.
Som prosjektkoordinator er jobben hans i NorVIS å bistå med planlegging og
gjennomføring av aktiviteter og sikre oppfølging av deltagerne i nettverket.

