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Husk å melde deg på årsmøtet på Kongsberg
23.-24. november er det årsmøte på Kongsberg, og vi får endelig mulighet til å
møtes fysisk! Meld deg på årsmøtet her.

Synsforstyrrelser etter
hjerneslag på Verdens
synsdag
Verdens synsdag 14.
oktober hadde i år temaet
synsvansker etter hjerneslag
og andre hodeskader.
Vår partner Norges
Blindeforbund markerte
dagen med et webinar om Skjermdump fra Norges Blindeforbunds webinar på
Verdens synsdag. Inga-Britt K. Haugen åpnet webinaret.
tematikken. I tillegg til
forskningssjef i Blindeforbundet, Inga-Britt K. Haugen, bidro blant andre våre partnere Stephen J.
Ryan fra OUS, Hans Torvald Haugo fra Norges Optikerforbund og Arild Hagen
fra LHL Hjerneslag/Norges Blindeforbund. Se opptaket her.

Innspill til rapporten fra Oslo
Economics
NorVIS har tidligere vært i møter med
Helsedirektoratet og kommet med
innspill til innhold i Oslo Economics’
rapport om rehabiliteringstjenester
til personer med alvorlig øyesykdom.
Rapporten er nå publisert og NorVIS
er bedt om å gi en tilbakemelding på
den. Flere partnere har sendt oss
innspill som vi har videreformidlet i et
Skjermdump: Rapport fra Oslo Economics
felles svar fra NorVIS til Helse-

direktoratet. NorVIS mener at
rapporten i for liten grad ivaretar personer som har synsproblemer som følge
av hjerneslag og at deler av kunnskapsgrunnlaget den benytter er mangelfullt
og utdatert. Rapporten peker likevel på en del viktige utfordringer knyttet til et
fragmentert og lite oversiktlig tjenestetilbud for personer med synsproblemer.
Les vårt svar til Helsedirektoratet her.

Webinar om hjerneslag 28. oktober
28. oktober arrangerer LHL Hjerneslag og samarbeidspartnere to store, viktige
og interessante digitale seminarer/webinarer om hjerneslag. Dersom du ikke
har mulighet til å følge det live, kan du melde deg på og motta opptak i
etterkant.
 Om usynlige følger av hjerneslag
 Atrieflimmer og hjerneslag

Takk til Kari Anne Dehli
Kari Anne Dehli har gått over i
ny jobb hos Norway HealthTech,
og er ferdig som enhetsleder for
Rehabilitering, læring og friskliv
i Indre Østfold kommune. Bildet
er fra tidligere i år, da Indre
Østfold kommune ved prosjekt
Innovativ rehabilitering, som
Kari Anne har ledet, fikk
æresprisen «Årets samhandler» Leder av juryen, Knut Magne Ellingsen og Kari Anne
på rehabiliteringskonferansen
Dehli. Kunstverket «Vandreren» er laget av
kunstneren Roald Tellnes. Foto: Indre Østfold
i Haugesund. Prisen deles ut til
kommune.
noen som har gjort seg spesielt
bemerket i samhandling, når det gjelder arbeidet med rehabilitering. Takk til
Kari Anne for jobben hun har gjort i styringsgruppa og nettverket!

Masterstipend til student
NorVIS har tildelt et masterstipend på 5000 kr til Marte Furuheim Rosenvinge,
som tar master i synspedagogikk og synsrehabilitering ved Universitetet i

Sørøst-Norge. Tittelen på prosjektet er «Kartlegging av utrednings- og
oppfølgingsrutiner ved norske slagenheter for pasienter med synsfeltutfall
etter hjerneslag. Hva er ulikhetene mellom regionale- og lokale sykehus?»

Velkommen til Carina Kolnes
Ny kontaktperson for Indre Østfold kommune er
Carina Kolnes, ergoterapeut og teamkoordinator.
Hun er for tiden konstituert avdelingsleder for
Rehabilitering, læring og friskliv Indre Østfold
kommune. Hun har for det meste jobbet i
kommunehelsetjenesten, med utvikling av
ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering og
implementering av teknologi. De siste årene har
hun jobbet som ass. prosjektleder i Prosjekt
Innovativ Rehabilitering, med fokus på
Samfunnsbasert rehabilitering og samhandling
Bilde av Carina Kolnes. Foto:
på tvers av tjenester og nivåer. Carina brenner
Privat
for personperspektivet og gode forløp, hvor
personens mål og behov er styrende for en treffsikker tjeneste. Hun liker å
jobbe med utvikling og endringsarbeid, og har videreutdanning innen
velferdsteknologi, brukermedvirkning og innovasjon, og prosjektledelse.

Husk spørreundersøkelsene til kommunene!
Vi er i gang med å distribuere spørreundersøkelsen om kartlegging av dagens
praksis til kommunene. Hjelp oss gjerne med å spre den videre.
Prosjektkoordinator Torgeir S. Mathisen sender snart en påminnelse om dette
på epost.

