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PechaKucha i Tønsberg 
 

Fredag denne uka deltar vår 

prosjektleder Helle på 

Forskningsdagene 2020, 

nærmere bestemt Forskernatt 

USN: Powered by PechaKucha. 

PechaKucha er en utfordrende 

form for formidling hvor du holder 

en presentasjon med 20 lysbilder og bare får bruke 20 sekunder per lysbilde – 

til sammen seks minutter og 40 sekunder. Helle skal snakke om usynlige 

synsproblemer etter skader på hjernen. Dersom du befinner deg i nærheten av 

Tønsberg og vil delta, kan du melde deg på via denne linken. Arrangementet 

strømmes også på internett fra fredag 25. september fra klokka 20, og du kan 

se det ved å følge denne linken. 

 

Har du informert om prosjektet? Si fra til oss! 
 

1. oktober er frist for å rapportere til Norges Forskningsråd, og et av punktene i 

rapporten er informasjon og formidling av NorVIS. Har du informert om NorVIS 

i møter, eller snakket med pressen? Delt i sosiale medier? Si fra til Maren eller 

Helle, så legger vi det inn i skjemaet Dissemination_explotation i Teams. Dette 

skjemaet har alle mulighet til å redigere, og vi oppfordrer alle til å gå inn og 

fylle det dersom du har noe å rapportere. Velg rommet «NorVIS nettverk», 

trykk på «Formidling (Dissemination)» i lista til venstre, og deretter på «Files» 

øverst på skjermen. 

 

 

 

PechaKucha logo 

https://www.usn.no/forskning/forskingsdagane/kalender/forskarnatt-usn-powered-by-pechakucha
https://edu.usn.no/medier/livesendinger-fra-usn-article229725-32390.html


Nye publiseringer 
 

Sist uke ble Report 2020: «Eye Research – an equal partner» publisert, og 

prosjektleder Helle ble invitert til å bidra med kapittel 5.10, hvor NorVIS-

prosjektet er beskrevet. Vår partner Fiona Rowe fra Liverpool har også bidratt i 

Report 2020. Rapporten viser hvordan synsforskningen utvikler seg i takt med 

ny teknologi og kunstig intelligens, og fremhever fokuset på å stadig forbedre 

metodene for testing.  Rapporten kan du lese her. 

 

Husk faktura 
 

Nå skal alle ha fått tilsendt mal for faktura på epost. Husk å fylle ut malen og 

returnere den innen 30. september. Meld fra til prosjektkoordinator Torgeir 

Solberg Mathisen dersom du ikke har mottatt en epost med mal. 

 

Våre partnere: Hils på Marianne! 
 

Marianne Råen har en optometriutdanning fra USN 

med mastergrad innen synsvitenskap, og 

videreutdanning innen synsrehabilitering etter 

hjerneslag og andre hjerneskader. Hun jobber deltid 

som optiker og FOU-ansvarlig ved Vikersund Bad 

Rehabiliteringssenter. Her er det økt fokus på syn og 

synsrehabilitering som en del av den tverrfaglige 

rehabiliteringen av pasienten etter hjerneslag og andre 

hjerneskader. Hun jobber også deltid som 

forskningsoptiker knyttet til øyets fremre segment ved Øyeavdelingen, Senter 

for øyeforskning ved OUS. Marianne er for tiden i svangerskapspermisjon.  

 

Bilde av Marianne Råen. 
Foto: Privat 

http://visionbridge.org.uk/2020/09/16/report-2020/#ImprovingQOL-health-literacy-of-vision

