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I disse årsmøtetider har også vi i Oslo avholdt dette. Vårt årsmøte ble avholdt på Lærings- og 
Mestringssenteret på Aker Sykehus. Det møtte opp 15 medlemmer, noe vi synes var bra. Etter 
de vanlige årsmøtesakene hadde vi fått besøk av optikerne Håkon Viumdahl, Anita Ervik og 
Håkon Dahl. De to først nevnte gav oss en oppsummering om deres hovedoppgave vedr. 
synsproblematikken for nakkeslengskadde. Dette var et prosjekt der nakkeslengskadde ble 
spurt om deres forhold til bilkjøring, mørkesyn, samsyn, behandlinger osv. En av 
konklusjonene var at det, ut i fra undersøkelsen, er vanskelig å påvise om det er synet eller 
konsentrasjonsproblemer som gjør at vi nakkeslengskadde har såpass store synsproblemer. 
Undersøkelsen viser at disse problemene går over i hverandre. 

Siste mann ut var optiker Håkon Dahl, spesialist på samsyn, som har egen optikerpraksis på 
Jessheim. Han holdt et interessant foredrag om samsynsproblematikken og mulige 
behandlingsmetoder bl.a. om riktige briller og prismeglass. Videre kom han inn på 
betydningen og viktigheten av samarbeide over faggrensene. Han sendte sine klienter videre 
til øyelege, kiropraktor, fysioterapeuter osv. hvor de samarbeidet om best mulig resultat av 
behandlingene for klientene. Men han er nok bare en av de få som får dette til å fungere i 
praksis, det er ennå langt igjen, men vi i lokallagene får bare stå på og jobbe videre opp i mot 
fagpersonell vi kommer i kontakt med. 

Dette var en kort orientering fra vårt årsmøte. 

I året som kommer har vi mange oppgaver å ta fatt på . Det første blir å ta kontakt med UP, 
slik at vi kan synliggjøre oss på veiene igjen og markedsføre LFN. 

Videre i år skal vi holde kurs for medlemmene i bruken av internett, dette er nå blitt veldig 
aktuelt, LFN har jo fått sine egne nettsider.  

Vi vil oppfordre andre lokallag til å gjøre det samme, ta gjerne kontakt med oss i Oslo om du 
lurer på noe i denne forbindelse. Det er ofte lurt å jobbe over fylkesgrensene for å få nye ideer 
og kanskje et samarbeide, det er både inspirerende og morsomt. Vi i Oslo kommer til å 
samarbeide med Akerhus ved flere anledninger . Vi har god erfaring med å holde 
medlemsmøter felles og vil selvfølgelig gjøre dette igjen. 

Vi ønsker alle lokallagene lykke til med det videre arbeide for LFN 

  

Turid Monsen 

 


