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FFS styrelse vill börja 
med att tacka för året 
som gått och ser fram 
emot nästa år fullt av 
spännande aktiviteter! 

Vi fort sätter verka för att det 
ska kännas naturligt för yrkes-
verk samma att vara medlemmar 
i föreningen, vars övergripande 
syfte är att samla oss som 
arbetar med och för personer 
med synnedsättning alla åldrar; 
barn, yrkesverksamma och 
äldre för att vi tillsammans ska 
kunna påverka utvecklingen av 
svensk synrehabilitering. Detta 
sker bland annat genom utgiv-
ning av tidningen ”Nya Syn-
världen”, fortbildningsdagar & 
konferenser i FFS regi och i 
samverkan med andra aktörer, 
samt genom utdelning av sti-
pendier. 
 Tack vare våra sponso rer; 
Dolphin, ICAP, Idéutveck ling, 
Insyn, Iris hjälpmedel, Luxo 
Sverige, LVI, Multilens, Polar 
Print, Pro Vista, Syn support 
Nordic Eye och Wald mann 
Ljusteknik samt med lems-
intäkterna har föreningen en 
solid ekonomi. Budgeten är i 
balans och medlemsantalet är 
relativt konstant. 
 Under förra året genomförde 
FFS en kon ferens i Gävle samt 
samverkade kring Forum Vision 
konferensen i Göteborg. En 
regional fortbildningsdag hölls i 
Östra regionen och stipendier 
för 50 000 beviljades till med-

lemmar för deltagande i konfe-
renser inom och utom landet. 
FFS är också delaktiga i plane-
ringen av de Nordiska Kongres-
serna i synpedagogik. 

Konferens Tema Retinitis 
Pigmentosa, 20 mars 
Stockholm 
Den 20 mars bjuder FFS till-
sammans med RP föreningen in 
till en kostnadsfri temadag ”Att 
leva med RP”. Det kommer bli 
en intressant dag med föreläs-
ningar kring aktuell medicinsk 
forskning, karriärvägar, infor-
mation kring ett ledarhunds-
projekt samt presentation av en 
helt ny bok Att leva med RP – 
en handbok för retiniker, anhö-

riga och den övriga omgivning-
en. I direkt anslutning till kon-
ferensen håller FFS sitt årsmöte 
kl 16.00. Varmt välkomna! 
Programmet finns med i detta 
nummer av tidningen samt på 
vår hemsida www.ffss.se. An -
mälan via mail till kansli@ffss.
se. OBS begränsat antal platser.

Nordisk Kongress
En mycket spännande konfe-
rens kommer att gå av stapeln 
den 21-23 maj 2012.  Det är 
den 7:e Nordiska Kongressen i 
synpedagogik med tema ”Syn-
pedagogik – synnedsättning, 
neurologi och kognition”. 
Varför gör vi som vi gör och 
vad kan vi göra annorlunda 
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inspirerade av neurologisk och 
kognitiv forskning? Vi hoppas 
att många från Sverige får 
chansen att delta. Var inte rädda 
att språket ska bli ett hinder, 
redan efter några timmar känns 
det lättare att förstå både dan ska 
och norska. Vi ska försöka ta 
fram material och handouts med 
svensk översättning för vissa av 
föreläsningarna, så att det ska 
bli lättare att följa med. Vi vill 
värna om de nordiska språken 
och har därför gjort ett medvetet 
val att hålla oss till dessa.  

Årets FFS:are
Varje år utser FFS en person 
som bidragit till att utveckla 
svensk synrehabilitering. 2010 
gick priset till Björn Westling 
och Joel Håkansson för deras 
utvecklingsarbete med punkt-
skriftens PDF format PEF. Årets 
FFS:are 2011 kommer att 
presenteras vid föreningens 
årsmöte i Stockholm den 20 
mars. Skicka ditt förslag med en 
kort motivering till kansli@ffss.
se 

FFS regionala verksamhet
Ute i landet finns FFS:s ombud 
som bland annat kan hjälpa till 
att få igång regionala aktiviteter 
kring olika ämnen av intresse 
för FFS medlemmar. Det kan 
vara allt från att bjuda in en 
föreläsare till att någon från 
regionen berättar om en intres-
sant konferens man deltagit i. 
Innehållet kan variera från flera 
vida ämnesområden till att dis-
kutera något mycket specifikt. 
FFS kan ge ekonomiskt bidrag 
med upp till 10 000 kr för 
genomförande av regionala 
fortbildningsdagar. I år hälsar vi 
två nya ombud hjärtligt väl-

komna - Pia Burman-Lindelöw 
och Anita Svensson från 
Stockholm. Kontaktuppgifter till 
ombuden i de olika regionerna 
hittar du hemsidan. Hör av dig 
om du har en idé!

Tidningen Nya Synvärlden 
Till sist ett stort tack till vår 
redaktör Jan Wiklund och alla 
som bidragit med artiklar under 
året till vår tidning ”Nya Syn-
världen”. Tidningen har stor 
spridning i hela landet och alla 
bidrag välkomnas. Behöver man 
stöd med utformningen av sin 
artikel finns hjälp att få via jan.
wiklund@srf.nu 

FFS strävar efter att kunna 

påverka och bidra till en positiv 
utveckling när det gäller svensk 
synrehabilitering. Vi är glada att 
du vill vara en del av det - är vi 
fler kan vi göra mer! För dig 
som ännu inte är medlem, gå in 
på vår hemsida och fyll i for-
muläret ”bli medlem” – eller 
kontakta oss via mail kansli@
ffss.se.  Kostnaden är endast 
250: - per år och då ingår 4 
nummer av tidningen ”Nya 
Synvärlden” och du får möjlig-
het att ansöka om stipendium 
för deltagande i konferenser 
mm. 

Vänliga hälsningar 
Lena Söderberg, Ordförande 

Ny bok om 
föräldraskap
En bok om hur det är att ha ett 
synskadat barn finns nu att 
rekommendera till föräldrar. Det 
är Ann Magnusson som har 
skrivit om sina erfarenheter 
tillsammans med dottern Lisa, 
nu vuxen.
 Boken heter Min dotter är 
blind och finns att beställa från 
ann@turedata.se eller 0706-23 
33 80.
 Delar av boken finns sen 
tidigare i Krister Indes bok 
Bans syn.

Ann döljer inte det trauma tiska 
i erfarenheten, men lägger fokus 
på hur man löser problem. Hur 
förkla rar man t.ex. för ett syn-
skadat barn vad ett flyg plan är? 
 Men det är ändå inte de 

praktiska 
proble-
men som 
är vik-
tig ast 
att för-
stå, menar 
Ann, det är det sociala 
samspelet och identifikationen. 
Att det är viktigt att vara skru-
pulöst ärlig mot ett barn som 
har svårt att ta reda på sanning-
en på något annat vis, och att 
barn med synskador har samma 
behov som andra barn att fri-
göra sig från föräldrarnas ofta  
rbeskyddande attityder. Här 
spelar SRF:s barnläger en 
ovärderlig roll, menar Ann.
 Boken kostar 129 kr plus 
frakt..
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Det är ett år sedan syn
centraler, utbildare och 
Synskadades Riksför
bund träffades för att 
hitta ett sätt att garan
tera den framtida syn
pedagog utbildningen. 
Vad har hänt sen dess?

Tyvärr är det inte mycket. 
Frågan har visat sig vara svår.
 – Vad vi behöver är en ettårig 
påbyggnadsutbildning för exem-
pelvis arbetsterapeuter, sjuk-
gymnaster, socionomer eller 
andra med lämpliga examina, 
och som täcker syncentralernas 
konkreta behov, säger Max 
Stålnacke från SRF:s styrelse.  
Men den akademiska modellen 
tillåter det inte. 
 – Bolognaöverenskommelsen 
kräver att allt inordnas i ma -
gister- eller masterutbildningar, 
med en professor eller liknande 
som håller i det. Och sådana 
vimlar det inte av precis inom 
synrehabiliteringen.

Alla parter är överens om att 
den framtida bristen på utbildat 
folk är ett problem. Men det 
finns få lösningsförslag.
 Sveriges Kommuner och 
Landsting kallade nyligen efter 
en framställan från SRF till ett 
möte för att diskutera frågan – 
även om de sa ifrån att det inte 
är deras uppdrag.
 Där redogjorde Ulla Ek från 
Stockholms Universitet för ett 
förslag till anpassning av deras 
utbildning. I fortsättningen ska 

man kunna plocka delkurser 
efter behov och inte vara tvung-
en att läsa hela kursen. Det är 
positivt, säger Max Stålnacke. 
Men motsvarar det behoven? 
Det vet ingen än så länge.
 Närmast signaleras en kurs i 
digital kompetens tillsammans 
med Norge. I höst börjar en 
grundutbildning med två modu-
ler, och till hösten 2013 startare 
den aviserade speciallärarutbild-
ningen.

Det är fortfarande inte klart 
vad delkurserna kommer att 
innehålla. Inte heller är det klart 
hur de ska marknadsföras.
 – Det är ett så litet område att 
folk inte vet att det finns, säger 
Max Stålnacke. Vi kan i alla fall 
hjälpa till att göra reklam för 
kurserna i vår organisation. Och 
så får vi hoppas att de andra 
yrkesgrupper de vänder sig till 
också gör det. 
 – En svårighet idag är att syn-
centralerna inte beviljar tillräck-
lig tjänstledighet så att outbildad 
personal eller de som behöver 
kompletterande utbildning kan 
få det, säger Urban Fernquist. 
Därmed blir det för få deltagare 
på erbjudna kurser. Landsting-
ens politiker måste ta sitt ansvar 
för respektive syncentral, och 
SRF-distrikten måste vara på -
tryckare här.
 På SKL:s möte deltog också 
förvaltningschefen för habilite-
ring och hälsa i Västra Götaland 
som lovade ta upp frågan i en 
arbetsgrupp med sina kolleger.

När det är klart hur Stock-
holms universitets kurser ser ut 
kommer Nya Synvärlden att 
vidarebefordra detta.

JW

Utbildningsfrågan segsliten  
– men kanske en öppning?
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Socialstyrelsen har 
genomfört ett projekt 
för att beskriva vilka 
förutsättningar som 
finns för att följa upp 
habilitering och rehabili
tering, och de lyfter 
fram områden som 
behöver utvecklas. 

Det är en viktig och välgjord 
rapport, och den bör läsas och 
begrundas så vi gemensamt kan 
utveckla och förbättra rehabili-
teringen för personer med syn-
nedsättning.
 Utifrån begreppet God vård 
har en genomgång gjorts av den 
rehabilitering landstingen erbju-
der. Förutsättningar för God 
vård mäts på sex områden. God 
vård ska vara: Kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig, säker, pa -
tientfokuserad, jämlik, effektiv 
och ges i rimlig tid.
 En enkät har varit ute i lands-
tingen och samtliga utom Jön-
köping har svarat. Jag ska här 
kort redovisa vilka slutsatser 
Socialstyrelsen drar av rapport-
en. Jag använder de rubriker 
som återfinns i rapporten. Rap-
porten finns att hämta på 
Socialstyrelsens hemsida.
 Kartläggningen visar att det 
finns många områden som 
landstingen behöver utveckla 
för att vi ska kunna säga att 
kraven på God vård är tillfreds-
ställande uppfyllda.

Är rehabiliteringen av perso
ner med synnedsättning 
jämlik?
Det finns omfattande geogra-
fiska skillnader i avgifter. Av -
gifterna varierar både för besök 
och för hjälpmedel. För hjälp-
me del varierar också regel-
verken avsevärt mellan lands-
tingen. Socialstyrelsen konsta-
terar att ur ett jämlikhetsper-
spektiv är skillnaderna i avgifter 
inte acceptabla.
 Det finns också skillnader när 
det gäller vilka personalkatego-
rier verksamheten har tillgång 
till. Vidare finns det stora skill-
nader när det gäller användning-
en av standardiserade och prö-
vade instrument vid bedömning, 
utredning och uppföljning. 
Även tillgången till styrdoku-
ment och dokumenterade ruti-
ner, som till exempel anger 
riktlinjer för rehabiliterings-
planeringen, varierar i landet.

Verksamheterna behöver en 
ökad styrning och ledning
För att det ska bli tydligt vad 
rehabiliteringen ska göra och 
förväntas göra behövs styrdoku-
ment som beskriver verksam-
hetens uppdrag och mål. Det 
saknas i flertalet av landstingen 
i dag. I många landsting saknas 
också riktlinjer för prioritering-
ar, och om det finns är dessa 
sällan politiskt förankrade.
 Grundläggande är att det 
be hövs bättre datakällor för att 
kunna jämföra landstingens 
rehabiliteringsinsatser. Verksam-

heterna behöver också utveckla 
bättre och likartade system för 
verksamhetsuppföljning. I dag 
går det inte ens att få fram så 
enkla och basala uppgifter som 
hur många personer som får 
insatser och hur långa väntetid-
erna är.

Eftersatta rehabiliterings
behov och bristkompetenser 
behöver uppmärksammas
De flesta landsting bedömer att 
informationen till synskadade är 
relativt väl tillgodosedd. När det 
gäller tillgången till hjälpmedel 
menar man att behoven åtmins-
tone till stora delar kan till-
godoses. Jag vill skjuta in här 
att Socialstyrelsen inte frågat 
specifikt om datahjälpmedel, 
där vi vet att det finns stora 
utbildningsbehov i dag.
 Verksamheterna upplever att 
det finns brister när det gäller 
exempelvis ADL-träning, fysisk 
aktivitet, psykologinsatser och 
anhörigstöd.
 Socialstyrelsen säger att 
”många landsting skulle behöva 
se över vilka kompetenser de 
saknar samt utreda om verksam-
heternas organisation och 
arbetssätt skulle behöva föränd-
ras för att de bättre ska kunna 
tillgodose de rehabiliterings-
behov som nu är eftersatta.” Jag 
skulle kunna tillägga att det nog 
också är en budgetfråga. Poli-
tikerna måste skjuta till mer 
pengar helt enkelt.

Ett verktyg för att se 
bristområdena
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Fler borde använda standar
di serade och prövade be 
dömnings och uppföljnings
instrument
Det behövs fortsatt utveckling 
av evidensbaserad kunskap. 
Man borde använda sig av de 
standardiserade och prövade 
instrument som finns. Hela 
området lider av bristen på 
evidensbaserade metoder och 
det är synd att åtminstone inte 
utnyttja de instrument som 
finns.
 Kunskapen om vilka metoder 
som har effekt är relativt be -
gränsad när det gäller rehabi-
litering för personer med syn-
nedsättning. För att på sikt 
kunna ta fram nationella styr-
dokument krävs ett fortsatt 
arbete med forskning och ut -
veckling inom området. För att 
kunna följa upp och jämföra 
rehabiliteringsinsatser behövs 
också en gemensam termino-
logi, och det saknas i dag.

Arbetet med avvikelse
rapportering behöver 
utvecklas
Avvikelser, t ex felbehandling, 
ska registreras inom sjukvården. 
Det är viktigt för utvecklings- 
och förbättringsarbete. I dag 
sker detta i liten utsträckning 
inom synrehabiliteringen. 

Rehabiliteringsplaneringen 
behöver tydligare rutiner
Mer än hälften av landstingen 
saknar rutiner som gör att den 

enskilde regelmässigt får till-
gång till ett eget exemplar av 
rehabiliteringsplanen.

Samverkan kan förbättras
Många landsting har inte 
dokumenterat hur vårdkedjan 
ska se ut för personer med syn-
nedsättning som har behov av 
samordning med andra aktörer.

Det krävs bättre uppföljning 
av väntetider
Många landsting har svårt att 
redovisa väntetider till rehabili-
te ringsverksamheterna. 

Metoder för att fånga upp 
enskilda individers uppfatt
ning om verksamheten 
behöver utvecklas
Kartläggningen visar att flera 
verksamheter inte genomför 
regelbundna brukarundersök-
ningar. Här behövs ett utveck-
lingsarbete, och gärna en sam-
verkan med en likadan under-
sökning över hela landet så vi 
kan få ett bättre underlag för 
helhetsbilden av rehabilite ring-
en. För närvarande pågår flera 
utvecklingsarbeten som berör 
detta område. Nysams utveck-
lingsgrupper håller på att ta 
fram ett gemensamt uppfölj-
ningsformulär. Några landsting 
håller också på att utarbeta en 
gemensam enkät för syncen-
tralerna/rehabiliteringsverksam-
heterna, i samarbete med Indi-
kator (Institutet för kvalitets-
indikatorer).

 
Slutsats
Jag tycker att den slutsats vi ska 
dra av Socialstyrelsens genom-
gång är att vi står i början av ett 
utvecklingsarbete. Nu har vi fått 
verktyget för att se bristområ-
dena. Nu ska vi förmå våra 
landstingspolitiker att skjuta till 
resurser och ta de beslut som 
krävs för att vi ska få den reha-
bi litering som så väl behövs för 
de som drabbas av en allvarlig 
synnedsättning.

Bertil Sköld
Utredare, Synskadades Riksförbund

Rehabilitering för vuxna med 
syn- eller hörselnedsättning
Rapport från Socialstyrelsen jan 
2012

Årets FFSare?
Vem tycker du bör få nästa års 
utmärkelse för att ha ut  vecklat 
svensk synrehabilite ring?
 Nomineringar skickas till 
FFS på adressen kansli@ffss.
se i god tid före årsmötet den 
20 mars.

Årets konferenser 
– program se sid 24 och 

framåt
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En grundförutsättning för att 
personer med synnedsättning ska 
kunna ta makten över sina liv, 
som SRF:s kongress formu lerat 
sitt mål för kongressperi oden, är 
en god rehabilitering och till-
gång till hjälpmedel.
 För att få en bättre uppfatt ning 
om hur våra medlemmar upp-
lever insatserna från Syn cen  tral-
en, har vi genomfört en enkät-
undersökning i Värmland om 
hur de uppfattar stödet från syn-
centralen, och vi har ställt några 
allmänna frågor om hur de 
tycker att de klarar vissa saker.

Frågor om insatser från 
syncentral
Ungefär hälften av personerna 
har haft kontakt med syncen-
tralen under det senaste året. Det 
är inga stora skillnader mellan 
män och kvinnor, men det tycks 
vara en tendens att männen haft 
mindre kontakt med syncentral 
de senaste åren. För att få en 
aktuell bild har vi i flera av frå -
gorna valt att bara redovisa svar 
från dem som varit i kon takt 
med syncentralen under det 
senaste året. 
 Över 90 procent av alla sva-
rande som varit på syncentral 
senaste året är mycket eller gan-
ska nöjda allmänt sett till insat-
serna därifrån. Vi ser en skillnad 
mellan könen sådan att kvin nor-
na är betydligt mer nöjda än 
männen. Det är 96 procent av 
kvinnorna som är nöjda, men 
andelen män som är nöjda är 
bara 82 procent.

 Personer med grav synned-
sättning är mer nöjda än de som 
är synsvaga. Mer än dubbelt så 
många, 64 procent mot 31 pro-
cent, av dem med de största 
synskadorna är allmänt mycket 
nöjda med insatserna från syn-
centralen.
 Trots att de allra flesta är i 
stort sett nöjda med syncentral-
ens insatser finns olika uppfatt-
ningar på enskildheter som visar 
på förhållanden som bör upp-
märksammas och kan förbättras.
 Vi har ställt frågor om bl a 
väntetider, inflytande och vad 
man tycker om omfattningen av 
rehabiliteringen. Det är fler av 
männen som anser väntetiden 
vara lång, 19 procent mot 11 
procent av kvinnorna.
 De allra flesta, nära 80 pro-
cent, tyckte att de blev involve-
rade i planeringen av rehabili-
teringen och att de kunde påver-
ka vilket stöd de fick.
 Det är en stor skillnad mellan 
män och kvinnor beträffande vad 
de anser om omfattningen av 
insatsen från syncentral. Unge fär 
en fjärdedel av män nen, men 
bara drygt var tionde kvinna 
tycker att insatsen från syncen-
tralen var för liten. Vad skillnad-
en beror på är svårt att säga, men 
den bör uppmärk sam mas för den 
kan vara ett tecken på att inne-
hållet i rehabilite ringen passar 
sämre för männen än för kvin-
norna. 

Det är betydligt fler av per-
sonerna med grav synnedsätt-

ning som tycker att de inte fått 
alla de hjälpmedel de behöver. 
Det är en tredjedel av gravt syn-
skadade som svara att de saknar 
hjälpmedel, men bara var tionde 
av personerna som är syn svaga 
anser detta.
 Vi har ställt frågor kring några 
hjälpmedel, och frågat om man 
anser att man fått tillräcklig 
träning i att använda hjälpmed let 
i fråga.
 Det är stor skillnad mellan 
olika hjälpmedel i hur man upp-
fattar omfattningen av den 
träning man fått i att använda 
hjälpmedlet.
 Datorhjälpmedel är de som 
flest anger att de inte fått till-
räcklig träning i att använda. Det 
är 43 procent som anser att de 
fått för lite träning på dessa 
hjälpmedel. En stor andel, 23 
procent, anser sig också fått för 
lite träning i att använda sin vita 
käpp. När det gäller att använda 
optiska hjälpmedel och Daisy-
spelare är det relativt få som 
tycker att de fått otillräcklig 
träning.
 De förslag på förbättringar 
som de flesta för fram är snab-
bare beslut om hjälpmedel, fler 
träningstillfällen och mer kon-
takt med andra synskadade.

Frågor om färdigheter
Vi har ställt några enkla frågor 
om hur nöjda personerna är med 
sin förmåga att göra vissa akti vi-
teter. Syftet är att få en upp fatt-
ning om det kanske finns om -
råden där rehabiliteringen bör 
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öka sina insatser. Svaren grade-
rades på en fyragradig skala 
enligt följande: Mycket nöjd = 
4, Ganska nöjd = 3, Ganska 
missnöjd = 2, Mycket missnöjd 
= 1.
 Vi redovisar när det gäller 
förmåga svar från samtliga som 
besvarat enkäten, inte bara de 
som varit på syncentralen det 
senaste året. Den förmåga en 
person har beror på många saker 
och ska inte ses som ett betyg 
på syncentralens insatser. De 
ska i stället ses som indika torer 
inom områden som kan visa på 
var behov av rehabilite rings-
insatser föreligger. De kan också 
vara ett sätt att mäta reha-
biliteringsinsatser om man gör 
en mätning före och en efter av 
slutad rehabilite rings kontakt.
 För att sammanfatta resulta ten 
när det gäller uppfattningen av 
förmåga på de olika område na 
har vi gjort en övergripande 
sammanställning. Det är medel-
värden på skalan för respektive 
område för hela gruppen.
 Som vi sett finns stora varia-
tioner inom gruppen både vad 
gäller kön och vad gäller grad 
av synskada. Här ser vi ändå en 
tendens på vilka områden som 
personer med synnedsättning 
upplever som svåra att hantera. 
Vi har ordnat dem efter vad man 
skulle kunna kalla svårig-
hetsgrad, så att vi aktiviteterna 
är rangordnade efter hur lågt 
betyg de har fått på skalan över 
hur nöjd man är med sin för må-
ga att göra just denna aktivitet.
 Nöjdhet med förmågan att 
göra vissa aktiviteter. Medel vär-
den för samtliga. Skala från 
1=mycket missnöjd till 4= 
mycket nöjd.

Hur nöjd är du med din förmåga 
att: Medelvärde
Åka kollektivtrafik 2,2
Använda dator för att söka 
information på Internet 2,4
Skriva på det media du 
använder 2,6
Använda dator för att skriva, 
läsa, maila 2,6
Utöva något fritidsintresse 2,7
Sköta hushållet, inklusive  
inköp 2,9
På egen hand förflytta dig 
utomhus 2,9
Att sköta kontakter med familj 
och vänner 3,4

De områden där våra svarande 
tycker sig ha sämst förmåga är 

att åka kollektivt och att söka 
information på Internet. Bäst 
förmåga har man generellt sett 
när det gäller att sköta kontak ter 
med familj och vänner.
 Denna undersökning av med-
lemmar i SRF Värmland visar 
på flera intressanta förhållan den, 
och vi tror inte Värmland är 
unikt på något sätt. De flesta av 
resultaten i denna undersök ning 
gäller säkert generellt i hela 
landet, och ger ökade kun skaper 
för vad som bör utveck las inom 
rehabiliteringen. (Hela 
undersökningen finns på SRF:s 
hemsida.)

Bertil Sköld
Utredare, Synskadades Riksförbund

Det internationella Optic-pro-
jektet där Specialpedagogiska 
skolmyndighetens Ekeskolan 
och Resurscenter syn deltagit, 
har precis i dagarna fått ut -
märkelsen “Star Project award” 
från the European Shared 
Treasure (EST) database. Bak-
grunden till utmärkelsen är den 
höga kvaliteten på projektet och 
dess resultat samt de åtta del-
tagande ländernas spridning av 
resultatet. 
 – Optic-projektet pågick 
mellan 2008 och 2010. I början 
av 2011 blev vi klara med vår 
sammanställning över exempel 
på goda och beprövade anpass-
ningar i klassrumsmiljöer som 
inte bara gynnar elever med 
synnedsättning utan alla elever. 
Och det är detta vi fått utmär-
kelsen för, berättar en glad 
Catarina Reinestam Nelander, 

Ekeskolan, som var en av del-
tagarna.
Comeniusprojektet Optimising 
the Inclusive Classroom Optic 
var ett europeiskt samarbete 
kring hur en optimerad skol-
miljö för elever med synned-
sättning kan underlätta inklude-
ring. I ett inkluderande samhälle 
är noggrann utformning av 
lärandemiljön en av huvudfak-
torerna för att alla elever ska nå 
framgång.

Ta del av resultatet
Resultatet finns på webbplatsen 
www.optic-comenius.eu Du kan 
också beställa sammanställ ning-
en via butiken på Specialpeda-
gogiska skolmyndighetens 
webbplats: www.spsm.se/
butiken Beställningsnummer är 
00330.

Anki Bergström, SPSM

EUprojektet Optic 
prisbelönt med stjärna
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Hur undervisar man i ADL 
och O&F för invandrare 
som inte kan svenska? 
Stockholms syncentral 
har försökt.
Svenska för invandrare, SFI, 
anpassat till personer med syn-
skada, finns bara i Stock holm, 
Göteborg och Malmö, och även 
där i begränsad omfattning. Man 
kan alltså anta att det sitter rätt 
många med grava synskador 
runtom i landet som inte kan 
svenska. Ingen vet hur många, 
säger Sune Olsson som är SRFs 
ansvariga för invandrarfrågor.
 Pia Burman-Lindelöw och 
Anitha Svensson på Stockholms 
syncentral arrangerade en kurs 
för fyra icke-svenkkunniga soma-
lier, med svår synned sättning, 
under fyra dagar under förra året. 
 – Först träffade vi Gibril Mu -
se  sultan, från Somaliska Hälso-
teamet, på Syncentralen. Han 
berättade om vad som är speciellt 
med Somalia, om de stora klan-
erna som finns i olika delar av 
landet och hur förhål landena är 
där, om krig och barnsoldater. Vi 
diskuterade vad som kunde vara 
bäst att träna på, säger Pia. I 
Somalia anses det omanligt att 
laga mat och utföra hushålls göro-
mål. Del tagarna var bara män, 
men två av dem bodde ensamma 
och alla var intres serade av detta. 
 Köksträningen gjordes upp 
efter deltagarnas önskemål, om 
vad de behövde träna. De ön -
skade laga ”svensk” mat, men 
eftersom de är muslimer så blev 
det lite svårt med vilket slags kött 

de kunde äta och vilka ingredi-
enser som kunde använ das. Man 
fick ändå in de flesta moment 
som att hacka, skära, väga, mäta, 
koka, steka, även i ugn, ta tid och 
läsa recept på punktskrift m.m.

En tolk var närvarande under 
kursen.
 – Vi skulle ha behövt två 
tolkar, säger Pia. Nu var det viss 
information, från båda hållen, 
som gick förlorad. I synnerhet 
under övningarna i köket.
 Deltagarna hade gått SFI för 
synskadade, men kunde inte 
svenska tillräckligt bra för att 
man helt skulle förstå varandra.
 – Det gick bättre att förstå 
varandra på tu man hand, sa Pia. 
Men det är en helt annan sak att 
kommunicera i en prak tisk situ-
ation. Hur man gör när man 
hackar en lök, hur man dukar och 
liknande moment kan vara svåra 
att förklara.
 – Ofta var det mycket intensiva 
diskussioner på somaliska, som 
vi inte förstod och som var svåra 
att översätta. 
 Det märktes att deltagarna var 
ovana att laga mat och uppfattade 
det som skrämmande med vär-
men från plattor och ugnar. 
 – Vi tränade mycket, med kall 
ugn, hur ugnen känns inuti och 
hur gallret är placerat. Hur man 
öppnar och stänger en ugns lucka 
med barnlås och ställer in en 
form. De fick träna med att ställa 
in en ugnsfast form, fylld med 
vatten, för att de skulle kunna 
känna att de ställde in den våg-

rätt. Därefter prövade de även 
detta med varm ugn. Det var 
mycket bra för dem att få ha 
denna tid på sig och få träna 
dessa moment i lugn och ro.

Vidare tränade man grunderna 
i orientering och förflyttning, 
först, inomhus. De prövade olika 
tekniker och olika käppar samt 
skyddsövningar m.m.
 – Det gick ganska lätt att öva 
orientering och förflyttning säger 
Pia. Vi använde oss av Nationell 
Standard 1 och 2 för att öva 
käppteknik.
 – Tekniken hade de tränat 
tidigare, individuellt, men här 
arbetade vi med att gå längre 
sträckor, korsa gator och arbeta 
bort rädslan för t.ex. trafiken.
 – När vi provade att åka en 
sträcka med tunnelbanan, hade vi 
en ledsagare till varje person. Vi 
gick upp till Fruängens centrum, 
utmed en trafikerad väg, in i 
tunnelbaneingången, åkte rull-
trappa, gick igenom spärrarna, ut 
på perrongen och hittade dörr-
arna. Det kan vara stressande och 
läskigt, att göra allt detta, när 
man inte ser.
 – En dag var vi ute och gick 
med stavar. Att gå med stavar är 
jättebra, det har vi upptäckt i vår 
grupprehab. Då hör man den som 
går framför och får upp farten. 
Det var lite svårt för dessa män 
först, eftersom de aldrig har åkt 
skidor och inte kan stakandet sen 
barnsben. Ganska fort förstod de 
hur det fungerade och kunde gå i 
rask takt. 

ADL för språkhinder
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 – Det känns nästan som om 
man går och ser, tyckte de. Det 
kändes befriande att kunna ta ut 
stegen och gå med rak kropp och 
bara lyssna och lita på den som 
gick framför. 

Som helhet anser Pia och 
Anitha att kursen gick bra. Det 

var intensivt och roligt.
 – Det kunde ha varit bättrer 
om vi hade spritt ut kursen på 
flera veckor och träffats en för-
middag i veckan. Nu blev det i 
stället nästan hela dagar och 4 
dagar i sträck och det blev 
mycket intensivt för oss alla.
 – Dessutom tror jag att vi hade 

behövt två tolkar, särskilt när de 
lagade mat.

Om ni är intresserade av att få 
reda på mer detaljer kan ni maila 
till pia.burman-lindelow@sll.se 
och få en skriftlig rapport.

JW

Elisabeth Brynje Starfelt har 
varit rektor på Ekeskolan in  om 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten i drygt tre månader. En 
ledstjärna i hennes arbete är att 
alla elever har rätt att få förut-
sättningar för att nå målen för 
sin utbildning.
– Att få arbeta på en skola där 
det finns en gedigen och samlad 
kompetens kring elever med 
synnedsättning i kombination 
med ytterligare funktionsned-
sättning känns som ett stort 
privilegium, berättar Elisabeth 
Brynje Starfelt.
 Förutom hennes passande 
bakgrund som specialpedagog 
och skolledare lockades Elisa-
beth Brynje Starfelt av de 
utmaningar skolan står inför. 
 – Det händer mycket inom 
skolans värld just nu. Alla skol-
or har ett stort implementerings-
arbete igång kring skolans nya 
styrdokument. Att få arbeta för 
att varje elev når så långt som 
möjligt i sitt lärande och sin 
utveckling känns helt centralt 
för mig som rektor. Det kräver 

nytänkande utan att sänka ambi-
tionsnivå eller kvalitet på under-
visning eller boende, fortsätter 
Elisabeth Brynje Starfelt.
 Hon pratar om vikten av att 
ha ett nära samarbete mellan 
olika personalgrupper och att en 
viktig uppgift blir att uppmuntra 
och skapa möjligheter till kolle-
giala samtal så att kvaliteten på 
undervisningen blir ännu högre.
 – Hos Ekeskolans personal 
finns redan idag ett oerhört 
engagemang och höga ambition-
er i att anpassa undervisningen 
och hjälpmedel så att den kan 
bli optimal för varje elev.

Visioner och mål
Vilka funderingar och visioner 
har du inför det kommande 
arbetet?
 – Jag vill utveckla en väl fun-
gerande organisation där alla 
deltar i att aktivt utvärdera och 
förbättra verksamheten. Det 
leder till nöjda elever, föräldrar 
och medarbetare – det är min 
fasta övertygelse. Vi ska erbjuda 
den bästa tänkbara undervisning 

och boende för vår målgrupp av 
elever. Vi ska vara väl kända så 
att de olika kommunerna vet 
vad vi har att erbjuda.
 Är det något annat du särskilt 
lyfta fram?
 – Det finns exempel på 
många goda arbeten som gjorts 
här på Ekeskolan den senaste 
tiden och som är värda att lyfta 
särskilt. Jag tänker på våra in -
ter nationella projekt som Sound 
and Picture och Optic-projektet 
som är till nytta för många. I 
slutet av januari tilldelades ock-
så vår slöjdlärare utmärkelsen 
Årets skolentreprenör i Örebro 
för sitt arbete med vedfirman 
för våra elever. Sådant värmer 
en rektors hjärta, avslutar 
Elisabeth Brynje Starfelt.

Anki Bergström, SPSM

Ekeskolans rektor 
presenterar sig

>>>>>
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Den senaste kursen var den 9:e i 
ordningen och avslutades den 11 
januari i Kalmar. 12 perso ner 
fullföljde kursen medan fler än 
30 sökte den. Veckan innan 
kursen skulle starta var 8 tvung-
na att tacka nej, då deras arbets-
givare och andra familje skäl 
gjorde att de inte kunde komma 
på den första tvådagars samling-
en i slutet av augusti. 
 – Vi är bestämda på att man 
måste vara närvarande på de 
första dagarna, eftersom kursen 
är webbaserad och man behö ver 
både träffa varandra och få intro-
duktion i ämnet och tek niken, 
säger docent Jörgen Gustafsson 
som hela tiden varit kursledare 
på kursen. 
 Kursen i Optometrisk Reha-
bilitering koncentrera sig på de 
delar av synrehabiliteringen som 
handlar om optik och syn träning, 
men inleds med ett avsnitt om 
hur det är att leva med en syn-
nedsättning. En av modulerna 
innehåller också tankar kring 
teamarbete och multiprofes sion-
ellt förhåll ningssätt. 

I den senaste kursen deltog 11 
optiker och 1 synpedagog. Del-
tagaren från Norge var Hilde 
Tveit Ryen. Hon är från Hamar 
och arbetar som syns konsulent 
vid Huseby Kompe tensesenter 
och samarbetar med Hjelpe mid-
delsentralen i Elverum. Hon är 
positiv till att gå kurs i Sve rige:
 – Det är intressant att få sin 
kompetens förstärkt och att lära 

sig hur det går till i Sverige. Till 
trots att vi är goda naboer, så är 
det mycket vi inte vet om var-
andra. Problematiken är dock 
densamma for barn, vuxna och 
äldre som har en synnedsättning 
och vi förstår gott varandra både 
faglig och personligt, säger 
Hilde.
 I den förra kursen deltog 
optikern Egil B. Stensholt och 
även danskar har varit studenter 
i Kalmar och tidigare i Lund. 
Kursen är indelad i flera modu-
ler och du finner mer informa-
tion på http://lnu.se/utbildning/ -
kurser/4OP002 

 Kursen startade i Lund vid 
Certec under tiden som Jörgen 
Gustafsson disputerade 2004. 
Krister Inde var samtidigt syn-
pedagog och projektledare för 
barnprojektet SE MER och hade 
tidigare skrivit flera av den litte-
ratur som används vid kurs en. 
Sedan kursstarten är de fort-
farande knutna till kursen, nu 
tillsammans med Gun Ols son, 
chef och synpedagog vid syn-
centralen i Kalmar. 
 Under kursen genomför man 
också intervjuer och auskulterar 
vid syncentraler på den plats 
som passar bäst. 

Optometrisk rehabilitering 
för tionde gången

Optometrisk rehabilitering är 
avsedd för synpedagoger och 
optiker som vill lära sig mer om 
det som tidigare benämndes 
som svagsynteknik. Kursen är 
på distans under en termin med 
tre obligatoriska två dagarsträf-
far på Linnéuniversitetets loka-
ler i Kalmar. Av totalt 12 del-
tagare så var det en synpedagog, 
Hilde från Norge samt 11 opti-
ker, både syncentralsoptiker och 
butiksoptiker som var ett nytt 
uttryck för oss istället för ”op -
tiker på stan”.
 Kursen söktes av 31 personer 
och veckan före kursstart fick 
inte åtta personer OK från sina 
arbetsgivare av besparingsskäl, 
enligt uppgift. Men det var 

ingen besparing, eftersom kurs-
en innehåller många delar av 
det vi optiker inte annars är så 
insatta i. Dels de mänskliga 
aspekterna av en synförlust, 
dels förstoringens betydelse för 
att kompensera låg synskärpa. 
Som optiker är man ju tveksam 
till att ge mer i addition än 2,5 
till 3 dioptrier, men inom syn-
rehabiliteringen är det inte 
ovanligt att ge additioner upp 
till 40 dioptrier, och för det 
krävs all den kunskap och 
säker het som man får del av 
från docenten och synsvage-
optikern Jörgen Gustafsson. 
 Jörgen har genomfört alla 
kurserna i nära samarbete med 
den andre kursledaren, synpe-

En deltagar
rekommendation
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Intresset har vuxit bland så 
kallade butiksoptiker eftersom 
den åldrande befolkningen gör 
att man möter fler och fler 
kunder med reducerad syn. Att 
gå en kurs där både synpeda-
goger och optiker deltar är ock så 
berikande när man diskuterar 
team, träning och de personliga 
förutsättningarna för människor 
som ska använda hjälpmedel. 
 Nästa kurs startar hösttermi-
nen 2012 och avslutas i januari 
2013 och då deltar samma före-
läsare och lärare som tidigare – 
för 10:e gången.

Kursdeltagare och lärare. 

dagogen Krister Inde, som 
dessutom har en egen synned-
sättning och har författat många 
av de skrifter vi tagit del av. Se 
dåligt Må bra, Metodböcker för 
barn, vuxna och äldre inom 
synträning är några exempel. 
Synpedagogen från syncentralen 
i Kalmar, Gun Olsson, bidrar 
med vardagsarbetet inom syn-
rehabilitering och leverantör-
erna visar hjälpmedel som även 
vi butiksoptiker kan använda. 

Mellan gruppen seende och 
synsvaga har vi fått kunskap om 
gruppen ”människor med redu-
cerad syn”, och det innebär att 
de här personerna med främst 
åldersförändringar i gula fläck-

en, kan bli föremål för butiks-
optikerns omsorg och omtanke 
innan de kan komma till en 
syncentral. De behöver förstor-
ing för att kunna läsa, se på TV, 
läsa skyltar och i andra vardags-
sysslor. De äldre blir ju fler och 
har större anspråk och det känns 
onekligen som vi som gått kurs-
en är bättre rustade för att kom-
ma de här kunderna närmare 
och ge dem bättre synråd – och 
synvård.
 Kursen får väldigt höga betyg 
av oss som genomfört den, och 
ingen av de som började har 
hoppat av. Så har det varit alla 
nio gångerna enligt uppgift, och 
det är ett betyg som gott som 
något. Jag vill därför rekom-

mendera den till alla som är 
intresserade av att kunna, lära 
sig och erbjuda mer till kunder i 
alla åldrar. Nästa kurs - som 
liksom denna är helt kostnadsfri 
- startar i början av september 
och söks mellan den 15 mars 
till den 15 april.
 Mer information får du av 
Jörgen Gustafsson i Kalmar: 
jorgen.gustafsson@lnu.se eller 
om du vill söka kursen mellan 
den 15 mars och 15 april så går 
du in på www.antagning.se 

Thomas Frisk
Optiker, Hässleholm
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av Krister Inde, synpedagog, 
Karlstad

Symtom avgör funktion mer 
än diagnoser
Ögonläkare remitterar patienter 
med lägre synskärpa än 0,4 till 
syncentralen med diagnos och 
andra mätvärden. Men inom 
synrehabiliteringen beskriver 
man inte patienter utifrån dia-
gnos i första hand utan oftare 
utifrån den funktionella nedsätt-
ningen av synen. Symtomen är 
viktigare än diagnosen, eftersom 
exempelvis olika orsaker till 
makuladegeneration, d.v.s. olika 
diagnoser kan ha liknande 
symtom. 
 Det handlar om att utprova 
hjälpmedel och lägga upp trä-
ningsprogram till stor del uti-
från ett samtal med patienten 
och informationen i remissen 
från ögonläkaren med synfält, 
ögonrörelser, kontrastseende 
och synskärpa och sedan lägga 
upp ett program för att få hjälp-
medel och metodik att skapa 
bästa möjliga syneffektivitet.
 Varken människor med okon-
trollerat ögondarr (nystagmus) 
eller människor med centrala 
bortfall kan använda ett normalt 
läsbeteende med saccadiska 
ögonrörelser – fixeringar, fixe-
ringsrörelser och återgångs-
rörelser (radbyten). De kan inte 
fixera och måste därför lära om 
och lära nytt i förhållande till 
seendes läsning. Förstoringen 
kräver också kortare läsavstånd 

och belysningsanpassning.

En mental omställning är 
avgörande
Omställningen från ett liv som 
seende till ett annat sorts liv 
som en människa med nedsatt 
syn, det kräver sin omställnings-
tid och sin individuella krisbear-
betning. Man säger inte så ofta 
till sig själv:
 – Nu har jag förlorat förmå-
gan att se rakt fram, låt oss se 
hur jag kan göra istället. 
 En synskärpa som understiger 
0,1 innebär en mängd föränd-
ring ar i livet. Man kan inte 
känna igen människor, inte köra 
bil, inte läsa, inte jobba med det 
man brukar eller göra allt man 
vill. Man blir begränsad, man 
blir rädd, man blir bekymrad, 
ibland deprimerad och man kan 
drabbas av olika krisreaktioner. 
Många av dessa personliga och 
varierande reaktioner beskrivs i 
boken Se dåligt Må bra. 
 Här vill jag bara konstatera, 
att personens motivation avgörs 
av i vilken grad han eller hon 
kan ta in och acceptera eller 
anpassa sig till det som hänt:
 ”Om man har ett problem 
som man inte vill kännas vid, då 
har man ett problem. Men om 
man accepterar sin situation och 
bestämmer sig för att gå vidare, 
då kan man göra vad som helst 
även i framtiden.” Ur Täppas 
Fogelbergs förord i Se dåligt 
Må bra 

Definitionen av ett centralt 
scotom
Man har ett centralt bortfall när 
man har en synskärpa som 
understiger 0,1. Det är det 
gräns värde som innebär att man 
saknar funktionellt centralt se -
ende. Tapptätheten är som störst 
innanför 5 grader i synfältet och 
när de här centrala delarna är ur 
funktion, innanför 5-7 graders 
synfält, då återstår tappar i 
makulakanten som ger en syn-
skärpa på 0,1 eller lägre. Ut mot 
10 grader är synskärpan 0,05. 
Man kan inte se rakt fram, och 
när man inte kan använda det 
direkta seendet, då kan man inte 
fixera och då måste man lära sig 
att se vid sidan av. Man kallar 
den här metodiken för excent-
risk fixation. På engelska heter 
det dock inte eccentric fixation, 
utan ”eccentric viewing”. ”Ec -
centric fixation” beskriver det 
sneda seendet vid skelning en -
ligt de synprofessionella seman-
tikerna. 
 Ibland kan det vara aktuellt 
att använda excentrisk fixation 
även när synskärpan är 0,1 eller 
högre. Då beror det ofta på att 
det finns ett antal mindre sco-
tom i makula-området som 
omöjliggör att man lägger tex-
ten i ”sunden” eller ”vikarna” 
mellan ”öarna”, utan man får 
förflytta hela ”ögruppen” (fixera 
excentriskt) för att kunna läsa 
flytande med optik utanför 
området med små scotom. 
 Excentrisk fixation, som vi 

Excentrisk fixation vid 
centrala bortfall
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benämner det inom synrehab i li-
teringen i Skandinavien, kräver 
att det finns områden utanför 
det centrala bortfallet som går 
att använda och att man kan 
kontrollera sina ögonrörelser. 
De vanligaste diagnoserna i den 
här gruppen är personer med 
olika typer av ärftlig eller för-
vär vad makuladegeneration, där 
slutstadiet av åldersrelaterad 
makuladegeneration, AMD, är 
den vanligaste orsaken. Andra 
orsaker är ärftliga makula dege-
nerationer, Lebers opticusneurit, 
opticus atrofier, tillstånd efter 
hjärntumöroperationer och vari-
anter av RP och diabetesretino-
pati. 
 
Frågan är, om excentrisk 
fixation är något man kan lära 
sig själv eller om det är en 
metodik som man behöver hjälp 
med att träna in. Svaret på den 
frågan är ganska enkel. Det 
beror på hur lätt man har för att 
lära sig och vilka faktorer som 
spelar in i det enskilda fallet. 
Några har ibland svårt för att 
enkelt ta till sig den nya situa-
tionen och tekniken. För andra 
kan det räcka att man bara blir 
medveten om möjligheten att se 
vid sidan av. Om en person bara 
ser och använder sitt scotom, då 
ser man väldigt dåligt. Men 
trots att det är självklart att man 
ser bättre med det indirekta se -
endet är det inte alltid självklart 
att man använder den metoden. 
Under alla förhållanden är det 
nödvändigt att träna läsning 
med excentrisk fixation, efter-
som det då krävs ett nytt bete-
ende än att bara se vid sidan av. 
Och att fixera excentriskt är ju 
inte något man gör med glädje 
efter att ha haft en synskärpa på 

1,5 som förvandlas till 0,08 
eller något liknande – hur in -
tres sant är det då att utbrista: 
”då kan jag ju använda mitt 
peri fera seende och kompensera 
den lägre tapptätheten utanför 
makula-området med förstoring 
och kort läsavstånd samtidigt 
som jag riktar bilden av det jag 
vill och ska se till ett område 
utanför mitt scotom!” 
 Så fungerar väldigt få – om 
ens någon. Processen mot en 
bättre synstrategi och synlust 
kallas synrehabilitering. När 
man börjar använda sina syn-
rester mer än att sörja det man 
förlorat, då har den mentala 
delen, identifieringen av proble-
met, åtminstone börjat. 
 Bortsett från accepterande-
processen är det också avgöran-
de hur lätt eller svårt man har 
för att fixera excentriskt och 
hitta den Bästa NäthinnePlatsen, 
BNP. Det är inte bara en ny nät-
hinneplats som ska hjälpa till att 
se, ibland behöver man finna 
även BNP för olika synfunk-
tioner: BNP för läsning, BNP 
för att känna igen ansikten, 
BNP för tillfällig avläsning med 
och utan kikare, BNP för orien-
te ring i trafiken och så vidare. I 
forskarvärlden kallas BNP för 
PRL, preferred retinal locus, 
men det är begrepp som man 
håller på med i den vetenskap-
liga sfären. Patientrelaterad 
verk samhet måste använda ter-
mer som är förståeliga. På eng-
elska har termen Best Retinal 
Area lanserats, med förkort-
ningen BRA. 

Synpedagogen och optikern 
är ett team
När det gäller diskussionen 
kring synträningens betydelse 

kan man hänvisa till att all bete-
endeförändring påverkas av att 
man just tränar och förstår 
varför. Därför beskrev tidigt 
(1974) Nathalie C. Barraga 
motivationen som den viktigaste 
faktorn för att klara av sin reha-
bi litering. 
 Det gäller särskilt när det 
handlar om motorisk träning. 
När man ska lära sig cykla, lära 
sig hoppa längd- eller höjdhopp 
eller när man ska lära sig äta 
snyggt. Alla dessa delar är be -
roende av motivation, förebilder 
och vilka nivåer man vill uppnå. 
Om man vill få en högre och 
optimal kapacitet vid läsning, 
både när det gäller hastighet och 
uthållighet, då är det av avgör-
ande betydelse att man följer sin 
PT, sin personlige tränare, en 
synpedagog som samarbetar 
med optiker och ögonläkare och 
som är insatt i synpedagogikens 
metodik som beskrivs här.
 Synpedagogen ska kunna läsa 
av ett synfält, man ska kunna 
lästeknik för seende och syn-
svaga, optik och framför allt 
förstoringskorrektion samt för-
stå principerna vid inlärning i 
olika steg. Men innan man gör 
någonting när det gäller teknik 
och metodik, handlar det som 
sagt om att acceptera det som 
hänt och inse att det går att leva 
även om man inte ser mer än 
0,1 eller mindre. 
 Optikern ser till att tekniken 
fungerar, och en viktig tumregel 
är att kompensera låg synskärpa 
så man ser 0,5 eller mer med 
förstoring. Det innebär att man 
måste ge förstoringskorrektion 
på 6X eller 24 dioptrier eller 
mer vid en synskärpa på 0,1 
eller strax därunder. Om en 
person har visus 0,05, då är det 
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följaktligen nödvändigt med 
10X eller 40 D för att kunna 
kompensera den lägre tapptät-
heten utanför makula-området 
så att upplösningen räcker till 
för att kunna läsa bokstäver på 
8 punkter, d.v.s. vanlig tid-
nings text. Det är ofta tillrådligt 
att ge mer förstoring än mindre 
innan man hittat sin BNP, eller 
att inte nöja sig med att man 
kan klara av att läsa stapplande 
på 8 punkter, utan istället över-
korrigera och ge mer förstoring 
för att kunna läsa bekvämt. 
Hellre mer än mindre alltså när 
det gäller förstoring med optik.    

Metodiken stegförsteg
För att fånga det instrumentella 
och den tekniska processen 
finns här en beskrivning i olika 
steg - så kort det bara går. Att 
genomföra detta fullt ut förut-
sätter att man har tillgång till 
det här beskrivna materialet – 
och tid att genomföra det.
 Så här kan man göra i den 
bästa av världar när man ska 
finna Bästa Näthinneplatsen, 
BNP, i ett samspel mellan den 
som tränar och den som tränas. 
Förutsättningen för att träning-
en ska fungera är självklar – se 
till att du får till ett möte med 
din patient. Att mötet blir per-
sonligt (inte privat) och att det 
skapas ett förtroendefullt för-
hållande genom att du frågar: 
vad kan jag göra för dig och 
vad vill du uppnå? Sätt inte 
patienten i fokus, sätt dig in i 
patientens fokus.
 Sedan kan man börja med att 
fråga sig själv och sin patient 
ett antal frågor för att få fram 
ett antal avgörande fakta:

1 . Är synskärpan lägre än 0,1 

med bästa korrektion (BCVA, 
best corrected visual acuity)? 
Ofta används datoriserad syn-
prövning som Test Chart Xpert 
eller liknade, där det är möjligt 
att använda större optotyper på 
ett kortare och kalibrerat av -
stånd i relation till optotypernas 
storlek. 
2 . Mät upp ett synfält enligt 
Goldman (figur nedan) och se 
till att det centrala synbortfallet, 
scotomet, blir noggrant uppmätt 
med olika isoptrar (ljuspunkter 
med olika ljusintensitet) så att 
det går att se var man ser och 
inte ser i relation till olika 
grader och storlekar av texter 
och bilder. Här är det viktigt att 
bedöma om scotomet är relativt 
eller absolut. I det senare fallet 
finns ingen synfunktion i bort-
fallet, i ett relativt scotom kan 
det vara möjligt att uppmäta 
synfunktion när ljuspunkten är 
större och ”rör sig” i scotomet.
3 . Man kan också tillsammans 
med patienten mäta upp det 
centrala bortfallet med hjälp av 
en Amsler-test. Mät gärna flera 

gånger med olika tidsintervaller 
och jämför mellan de olika 
mätningarna om ni får samma 
resultat och hur scotomet kor-
responderar med Goldman-
testets grafer i synfältsscha-
blon en. Detta ger en högre grad 
av medvetande hos scotomets 
ägare. Patienten ser alltså mitt i 
rutmönstret och ritar själv upp 
var linjerna är förvridna, 
suddiga eller helt borta. 
4 . Gör ett BNP-test med sym-
boler och mät upp i vilken 
blickriktning man bäst kan se 
symbolerna i BNP-testet – 
klockan 12, 3, 6, 9 – eller 
någonstans däremellan?
 Använd ett öga i taget och ge 
patienten addition +3 till +4 
dioptrier för arbetsavstånd 25 - 
33 cm. Låt patienten rita upp 
var scotomet placeras i för-
hållande till centrum med hjälp 
av en whyte-boardpenna.  Om 
det behövs - använd BNP-
testets ”pekare” så att patienten 
har något att följa från centrum 
ut mot de olika klockslagen. 
5 . Mät upp samma sak med ett 

TEKNIKER

Goldmansynfält från en patient med stort absolut, centralt scotom
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BNP-test med ord som du 
gjorde med symbolerna och se 
om det ger samma resultat. 
Kanske föredrar patienten att ha 
fler näthinneplatser, d.v.s. ett 
antal funktionella BNP? BNP-
testet med ord är ett specifikt 
BNP-test för läsning medan 
testet med symboler är ett test 
för avläsning eller för att känna 
igen ansikten eller bilder.
6 . Be patienten se på ditt ansik-
te med hjälp av den nya blick-
riktningen. Kontrollera om den 
riktningen är lika bra för avläs-
ning eller identifiering som 
läsning. Be patienten se i håret, 
på hakan och på de båda öronen 
genom att fokusera på dessa 
med sitt centrala seende, det 
vill säga placera scotomet där 
och fråga - var ser du mina 
ögon bäst? När du ser i håret? 
På hakan? Höger eller vänster 
öra? Självklart är det här något 
du kan göra både före och efter 
BNP-testningen.
7 . Mät upp förstoringsbehovet 
med hjälp av KOM NÄRMA-

RE. Börja bakifrån och be pati-
enten se med bästa ögat beväp-
nat med som mest addition +2, 
+3 eller +4 D (beroende på 
behov av presbyopikorrektion). 
Bläddra framåt i häftet och 
upptäck när texten på vänster-
sidans nederdel blir för liten. 
Gå då tillbaka en sida och 
konstatera vilken förstoring 
som krävs. Korrektion av lägre 
visus än 0,1 kräver nästan alltid 
mer än 6X förstoring för för-
värvade synnedsättningar, ofta 
mycket mer. Förstoringskor rek-
tionen behöver ofta vara an -
passad efter ögats refraktion, 
8 . Kontrollera om den bedömda 
förstoringen räcker genom att 
sätta in denna i en provbåge 
och använd stilskalorna i LÄSA 

MERA eller ett annat närvisus-
test. Det är ofta aktuellt att 
över korrigera så att patienten 
kan läsa flytande och inte bara 
stapplande tar sig igenom 
texten. Ofta behöver man olika 
förstoring för olika textstorlek-
ar. 
9 . Gå igenom bilderna i KOM 
NÄRMARE och diskutera 
läsavståndet med den aktuella 
förstorande optiken i glasögon-
bågen. Ta en kopia på uppslaget 
med det aktuella läsavståndet 
för den behovsprövade förstor-
ingen så att patienten får den 
med sig och blir påmind hem -
ma och kan titta på denna och 
visa för anhöriga vad utprov-
ningen ledde fram till.
10 . Mät upp antalet bokstäver 
per fixation i LÄS MERA, där 
man också kan lästräna med 
fixeringslinjer och olika texter 
med olika förstoringsgrad. 
11 . Använd rätt förstoring och 
läs enstaka ord som är längre 
och längre med fixeringslinjer 

BNP-test
BNP-testet är tillverkat av plast 
och det går att rita och sudda ut 
de bortfall som patienten ritar in, 
när han eller hon beskriver vad 
som finns i mitten. Med en roterbar 
skiva kan man ändra på objekten i 
mitten. 

KOM NÄRMARE anger vilken 
förstoring man behöver vid 
läsning. Den syftar också till att 
visa, att det finns förstoringar 
mellan 1X och 10X i huvudburen 
optik och vilken som är bäst i det 
enskilda fallet. 1

om det blir svårt att läsa
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och läs genom att flytta texten 
samtidigt som man håller ett 
exakt läsavstånd och har arm-
bågarna på bordet – så kallat 
rörligt läsplan. 
12 . Tillverka eller låna ut indi-
viduellt utprovad optik med 5 – 
12 X för det bästa ögat. Ocklu-
dera vid behov det öga som inte 
används.
13 . Se på enstaka ord med 
fixeringslinjer och lägg scotom-
et enligt BNP-testet, vanligast 
är ovanför ordet. Rör texten 
från höger till vänster, börja 
med korta ord och sedan längre. 
Rörligt läsplan innebär att man 
”håller ögat stilla” i den be -
stäm da blickriktningen, men i 
själva verket rör sig ögat från 
höger till vänster i en ”glidande 
fixering”. När ögat gör sin 
tillbakarörelse är det viktigt att 
blicken inte faller på texten 
igen. Det får man träna bort 
eller avbetinga som Pavlov 
skulle uttryckt saken.
14 . Alternera de här övningarna 
med fixeringslinjer och med 
MoviText-metodiken. Gör en 
bedömning om det är bättre att 
börja med MoviText innan man 
börjar med den starka förstor-
ingskorrektionen, så kallad för-
optisk träning. Man lär sig i 
båda dessa moment, att texten 
måste röra sig framför ögat och 
hålla blicken under, ovanför 
eller vid sidan av den lästa 
texten, både med MoviText-
metodiken och när man har 
avancerad förstoringskorrektion 
i glasögonbåge. Använd Zoom 
Text 7.1 i Doc Reader med 
Ticker Mode och ställ in hastig-
het och förstoring individuellt - 
tryck på Enter och den skrolla-
de texten kan börja avläsas.
15 . Träna att läsa i LÄSA 

MERA och ALLT MÖJLIGT. 
Börja med att göra ett läshastig-
hetsprov under en minut, vilket 
kan upprepas senare för att be -
döma om den nya optiken och 
lästekniken har ökat läshastig-
heten efter en tid.
16 . Komplettera med att träna 
med Läs-TV efter det att man 
lärt sig använda förstoringskor-
rektion i glasögonbåge. Man 
kan självklart börja med läs-tv, 
om man finner optiska hjälp-
medel för svåra att använda och 
ta dessa senare för mer tillfällig 
avläsning. Läs-TV är ett ut -
märkt hjälpmedel och man 
behöver inte träna excentrisk 
fixation särskilt intensivt utan 
man kan förstora så det räcker. 
Scotomet blir relativt sätt mind-
re när man förstorar mer. Nack-
delen är att man inte kan an -
vän da läs-TV överallt, men de 
nya elektroniska förstorings-
glasen kan vara goda avhjälpare 
för kortare läsning på tåg, i 
butiken osv.  
17. Träna hemma med uppfölj-
ning under 4 till 8 veckor och 
mät vid varje uppföljningstill-
fälle upp läshastigheten, anting-
en i Synträningspärmens tre 
olika tester under 3, 6 eller 9 
minuter alternativt det kortare 
läsprovet i LÄSA MERA under 
en minut. Målet är att läsa 
fortare än 100 ord per minut.
 När detta mål är uppnått kan 
man träna på att läsa under 
längre tid, det vill säga att 
utveckla sin uthållighet.

Träna utan nack och 
huvudvärk
Se till att belysningen är den 
optimala och riktad så att ljuset 
inte reflekteras in i ögat. Viktigt 
är också att se till att man inte 

böjer sig framåt vid läsning 
utan att man aktivt ser till att 
man håller huvudet rakt utan att 
luta sig framåt. Man undviker 
därigenom spänningar i nack-
musklernas fästen i skallbenet, 
vilket ofta leder till nack- och 
huvudvärk och lägre uthållig-
het.  En uppmaning är att läsa 
under kortare stunder och där-
emellan mjuka upp muskula-
turen. Helst ska man träna ak -
tivt och göra motrörelser mot 
de ofta onaturliga statiska läs-
beteendena. 

Allt annat med nya 
blickriktningar och BNP
BNP i andra situationer än läs-
ning kan vara att läsa av skyltar 
med och utan kikare, cykla, 
känna igen människor med och 
utan optik och kamera, se på 
TV med kort betraktnings-
avstånd eller med kikare. Flera 
andra vardagssituationer ingår 
också i den fortsatta träningen 
där man kombinerar BNP och 
ADL, ett aktivt dagligt liv. Så 
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Synträningspärmen bygger på 
boken Synträning Optik från 1975. 
Här är framsidan på den engelska 
versionen.
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även jobbsituationer framför 
datorn, vid maskinen, i gymmet 
och alla andra sammanhang där 
man klarar sig bra – särskilt 
andra, tredje och fjärde gången 
man är på en okänd plats.  Det 
gäller att använda synminnet 
och ”se in sig” på främmande 
platser tills de inte blir främ-
man de längre. Ungefär som en 
slalomåkare som lär sig backen 
innan han eller hon drar på 
nerför.
 BNP för att cykla är ofta 
uppåt, så att man har ett pano-
rama under bortfallet som är 
intakt, där man kan upptäcka 
föremål – särskilt de som rör sig 
– och undvika att cykla på dem. 

Lönar det sig att fixera 
excentriskt? 
Man kan fråga sig vad det är 
som händer i hjärnan när man 
får ett centralt bortfall. När man 
får ett centralt bortfall så blir 

samtidigt den del av synbarken i 
hjärnan som tar emot dessa 
signaler utan stimuli från nät-
hinnan. Man har upptäckt att de 
här delarna av hjärnbarken som 
inte längre används efter en tid 
börjar svara på signaler från en 
annan del av näthinnan än gula 
fläcken. Detta kan vara ett bevis 
på att synbarken i hjärnan (syn-
cortex), den del av hjärnan som 
tar emot synimpulser, är plastisk 
även hos vuxna och äldre män-
niskor. 
 Precis hur sådan plasticitet 
uppträder har varit okänt tidig-
are, men nu har en ny studie 
från MIT i Boston visat de 
under liggande neurologiska 
mekanismerna. Samma resultat 
kommer man även fram till vid 
en studie i Regensburg, Tysk-
land, där man visat att syncortex 
för makula-området hos erfarna 
personer ned centrala scotom 
efter många år med excentrisk 

fixation har en stor aktivitet i 
detta område i synbarken, men 
nu från just de delar av näthin-
nan som man tränat upp med 
och använder via excentrisk 
fixation. En slutsats är således, 
att det lönar sig att träna upp 
möjligheten att se vid sidan av 
bortfallet och ta de gamla mot-
tagningsstationerna i hjärnan i 
anspråk igen. Det är precis som 
om de celler i hjärnan som inte 
används har en önskan om att 
göra det, och därför nöjer sig 
med de näst bästa signalerna, 
Det finns därför skäl att utnyttja 
denna plasticitet och träna sig 
att använda perifera delar av 
hjärnan och få tillbaka en del av 
den tidigare funktionen genom 
att förstora bilden och träna in 
ett nytt läsbeteende. Om man 
orkar, är motiverad och känner 
att det ger mervärden i livet.

1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av två justeringspersoner 
6. Val av två rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Revisionsberättelse 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10.Information från styrelsen 

11.Inkomst- och utgiftsstat för kommande 
verksamhetsår 

12.Årsavgift för kommande verksamhetsår 
13.Val av styrelse och styrelsesuppleanter 
14.Val av revisorer och revisorssuppleanter 
15.Val av valberedning 
16.Stadgeenligt väckta förslag 
17.Övriga frågor 
18.Årets FFS:are 
19.Mötets avslutande 

Kallelse och förslag till dagordning för 

FFS årsmöte 2012
Gotlandssalen, Stockholm 20 mars kl 10.0016.45
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“Literacy is liberating, it opens 
doors, enlarges the world and 
makes life richer and more 
meaningful. Reading impacts us 
in a way that no other artform – 
or life skill – can duplicate. It 
touches all areas of our lives.”

Dessa ord kan sägas vara en 
devis för konferensen Getting in 
touch with literacy, som genom-
förs vartannat år i USA. Konfe-
rensen har arrangerats tio gång-
er sedan starten 1993 i Little 
Rock i Arkansas, och ska fun-
gera som mötesplats för både 
praktiker och forskare inom 
områdena synnedsättning och 
läsning. Lärare, föräldrar och 
forskare, vid i första hand 
amerikanska universitet, deltar 
och presenterar aktuella rön om 
läsning.
 I mitten av nittiotalet knöt 
Resurscenter syn kontakt med 
de amerikanska läsforskarna 
Cay Holbrook och Alan Koenig.  
Dessa kontakter resulterade i att 
utbildare från resurscentren i 
Sverige och Norge sedan dess 
har deltagit i nämnda konferens 
vid flera tillfällen.
 Under fyra dagar i början av 
december 2011 pågick den 
tionde ”literacy-konferensen” i 
Louisville i Kentucky med cirka 
350 deltagare, främst från USA 
och Canada. Sammanlagt fyra 
storföreläsningar och ett sextio-
tal parallella sessioner fanns i 
programmet. Inledningen hade 
temat Reading power och 
föreläsare var Adrianne Gear 

från Vancouver. Hon pratade 
om att utveckla elevens läsför-
ståelse. Hon refererade flera 
gånger till läsforskaren David 
Pearson, och citerade honom 
med orden ”No matter how 
important code is, it is not the 
matter of reading.” Gear identi-
fierade tre faser på vägen mot 
god läsförståelse – återberätta, 
anknyta till egna erfarenheter 
och överföra det lästa till nya 
situationer. Hon gav exempel på 
skönlitteratur, som kan hjälpa 
läsaren att ställa frågor, visuali-
sera och dra slutsatser under 
läsningen. Gear poängterade att 
detta inte sker av sig självt; lär-
a ren måste själv vara en modell 
för eleven, som sedan successivt 
utvecklar egna strategier.

Vikten av att nå ett fungeran-
de läsflyt återkom som tema i 
flera föreläsningar. Liz Barclay 
och Stephanie Herlich, lärare 
och utredare vid California 
School for the Blind, föreläste 
under rubriken Flying fingers – 
assessments and remediation for 
braille reading flucency. De 
identifierade tre typer av läsare 
med lässvårigheter: säkra av -
kod are med osäker förståelse, 
osäkra läsare både vad gäller 
avkodning och förståelse, osäk-
ra avkodare med god förståelse. 
Barclay och Herlich använder 
olika tester för att hitta elevens 
styrkor och svagheter i läsning-
en och för att kunna sätta upp 
mål för lästräningen. Föreläs-
arna poängterade vikten av att 

stärka elevens ordigenkänning 
och öka antalet lästillfällen.
 Temat läsflyt återkom även i 
Mackenzie Savaianos föreläs-
ning ”Improving reading speed 
and comprehension using repea-
ted reading”. Savaiano är dok-
torand vid Vanderbilt university 
och hennes metod innebär att 
läsa och läsa om en text ända 
tills eleven upplever flyt i sin 
läsning. ”Repeated reading 
gives the student a possibility to 
perceive what fluency is about”, 
sa Savaiano. I studien fick elev-
en sätta upp egna mål för sin 
lästräning, och Savaiano poäng-
terade vikten av att ge eleven 
omedelbar feedback efter varje 
lästillfälle.
 Savaianos lilla studie på tre 
elever visade att även om elev-
erna precis nådde upp till de 
uppsatta målen, och i något fall 
inte nådde målen alls, kunde 
hon konstatera att lästräningen 
hade haft en positiv inverkan på 
elevernas läsning som helhet – 
läsförståelsen hade blivit säk-
rare och intresset för läsning 
hade ökat.  Hon upplevde också 
att eleverna uppskattade täv-
lings momentet i sättet att läs-
träna.
 Även vår egen presentation 
handlade om att utveckla läs-
flyt. I vår studie ingick nio 
elever i årskurs tre, samtliga 
punktskriftsläsare. Under sam-
manlagt 14 veckor lästränade 
eleverna enligt en metod med 
syfte att stärka den taktila 
avkodningsförmågan. Centrala 

En konferens om flyt

SYNUTBLICKAR
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begrepp i metoden är tydlig 
struktur, tydlig dokumentation 
och omedelbar feedback vid 
varje lästillfälle. Precis som i 
Savaianos studie utgjorde täv-
lingsmomentet ett viktigt och 
uppskattat inslag under hela 
interventionen. Vi kunde också 
konstatera en positiv läsutveck-
ling hos majoriteten av elev-
erna. 

I samband med konferensen 
hade vi också möjlighet att be -
söka American Printing House 
for the Blind, APH, som har sitt 
huvudkontor i Loiusville, Ken-
tucky. Verksamheten hos AP H 
omfattar bland annat anpass-
ning av läroböcker i olika 
format, utlåning av talböcker 
samt produktion av laborativt 
material.  APH var en av 

huvud arrangörerna av konfe-
rensen Getting in touch with 
literacy 2012.

Anders Rönnbäck och Catharina 
Johansson, SPSM

Catarina, Anders och Cay 
Holbrook

På projektet Sound and Pictures 
webbplats ges pedagoger och 
assistenter metoder och verktyg 
för att skapa samt använda ljud- 
och bildläromedel med syfte att 
utveckla elevers möjligheter till 
kommunikation. Målgruppen är 
elever med synnedsättning samt 
ytterligare funktionsnedsättning 
och som läser enligt tränings-
skolans kursplan. 
 Projektets syfte har varit att 
använda it-teknik för att skapa 
förväntan och intresse för kom-
munikation hos den specifika 
målgruppen. Metoderna och 
tipsen på webbplatsen baseras 
främst på icke-kommersiella 
dataprogram, så kallade free-

ware, vilket gör dem använd-
bara för många.

Resultat till praktisk nytta
– Genom projektets resultat får 
pedagogerna för elever med 
synnedsättning och ytterligare 
funktionsnedsättningar hjälp att 
skapa pedagogisk kommunika-
tion med hjälp av ljud och bild, 
berättar Jörgen Pihl på Special-
pedagogiska skolmyndighetens 
Ekeskolan, som varit en av del-
tagarna.
 – Kunskapen hos eleverna 
ökar genom att de får en mer 
aktiv roll i sitt eget lärande. De 
har lättare att uttrycka sina 
tankar, ökad möjlighet att öka 

sin självkänsla och bli mer mo -
tiverade, fortsätter han.

Stort projekt med deltagare 
från tio länder
Det var drygt två år sedan som 
Ekeskolans personal tog initia-
tivet till projektet. Tio europe-
iska länder har deltagit och re -
sultatet är den egna webbplatsen 
www.soundandpicture.eu
 Projektets hela namn är 
“Sound and Picture based 
teaching material for Multiple 
Disabilities and a Visual Impair-
ment (MDVI) Children and 
young People” och har varit ett 
EU-projekt under Comenius.

Anki Bergström, SPSM

Användbart resultat efter EU 
projektet Sound and Picture
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FRÅN SYNFÄLTET

Det är ingen nyhet 
att det är svårt att 
rekrytera synpedagoger 
och svårare kommer 
det att bli i takt med 
att pensionsav gång arna 
ökar. 

Det finns inget nytill skott att ta 
av då de få studenter som går 
magister- och master utbildning 
på lärarhögskolan till största 
delen redan har anställ ningar. 
När man inte kan åter bemanna 
tjänster med synpeda goger vad 
blir då alternativet? 

Syncentralens uppdrag har 
förändrats om man ser tillbaka 
20-30 år. I dag har vi ett teknik-
inriktat samhälle som kräver att 
även personer med olika funk-
tionsnedsättning kan använda 
teknik i vardagen. Det är svårt 
att få kontakt med sjukvården, 
försäkringskassan eller kom-
munen om du inte kan slå in 
nummer och koder på tele fon-
en. Mycket av dagens informa-
tion kräver tillgång till dator. 
”Om du vill veta mera så gå in 
på www.se”
 Äldregruppen har inte varit 
riktigt med på banan men kom-
mer nu starkt! I nya datorer 
finns möjlighet till uppförstorad 
text utan speciella förstorings-
program. Det är en positiv 
utveckling att det som tidigare 
krävt specialanpassningar nu är 
standard. Här är Apple ett före-
döme med talsyntes i både 
iphone och ipad.

 Problemet har bytt fokus. 
Landstinget slipper att bekosta 
anpassningar till tex mobiltele-
fon när brukaren skaffar en 
iphone men vem lär ut hur den 
används? Vems ansvar är det att 
informera om dessa nya pro-
dukter och hur de fungerar? Är 
vi beredda att lägga det vi 
”tjänar in på gungorna på karu-
sellen”, dvs satsa resurser på 
den pedagogiska delen i stället? 
Har vi medarbetare med rätt 
kunskap och utbildning för 
detta? Vi synpedagoger från 
den ”gamla skolan” kan träna 
synrester med och utan optik 
och det kommer att finnas 
behov av traditionell synträning 
även i framtiden men den 
kommer att får konkurrens av 
den mera teknikinriktade.  

En annan grupp som knackar 
på dörren till syncentralen är de 
som haft stroke med bestående 
synfältsdefekt eller neglect som 
följd. Det har kommit ny forsk-
ning och program som ger 
möjlighet att erbjuda tränings-
in satser för den här gruppen. 
Det handlar om en period av 
intensiv träning flera dagar i 
veckan under 5-6 veckor. Är 
det syncentralens uppgift att 
erbjuda detta? Om inte vi gör 
det vem annars? Det här är 
frågor som ventileras på syn-
centralerna i dag och det kom-
mer väl att bli som med allt 
annat – att vi hittar olika lös-
ningar och gör olika.
 I Kalmar har vi startat ett 
samarbete med strokeenheten 

för att fånga upp de som har 
synrelaterade problem. Vi 
startade vid årsskiftet så jag får 
återkomma när vi samlat lite 
erfarenhet.
Den här krönikan slutar med 
en rad frågor: Hur ser morgon-
dagens synarbetare ut? Är det 
synpedagoger vi behöver? Med 
ny inriktning på arbetsupp gift-
erna behövs kanske även ny 
inriktning på utbildningen? 
Utbildning – då var vi tillbaka 
på den gamla stötestenen – hur 
ska vi få till en utbildning som 
ger ett tillskott av synarbetare 
ute på fältet? 

Gun Olsson
SC-chef och synpedagog i Kalmar

Hur ser framtidens 
synarbetare ut?
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SPSM följer Socialstyrelsens 
klassifikation
I de två senaste numren av Nya 
Synvärlden har två mycket 
kunniga och erfarna synpeda-
goger kritiserat den av WHO 
antagna klassificeringen av 
kategorier av synnedsättning 
och, inte minst, att Socialsty-
relsen valt att tillämpa den i 
Sverige. 
 Sett i det sammanhanget 
finner vi inom Specialpedagog-
iska skolmyndigheten (SPSM) 
skäl att belysa varför vi har 
valt att följa Socialstyrelsens 
klassificering.

Enligt WHO och Socialsty-
relsen ska benämningen ”syn-
skada” inte längre användas. 
Vi stödjer till fullo denna 
upp fattning och finner inget 
problem med att i tal och skrift 
använda oss av benämningen 
”barn (eller elever) med syn-
nedsättning”. Barnet/eleven 
är därmed i centrum och den 
nedsatta funktionen, som heller 
inte nödvändigtvis behöver vara 
förorsakad av en skada i den 
mening folk uppfattar ordet, får 
en sekundär roll i beskrivningen 
av människan.
 Vi förstår att tre nivåer av 
”blindhet” kan skapa förvirring. 
Trots detta har vi valt att följa 
Socialstyrelsens terminologi 
när vi i vår kurskatalog bjuder 
in pedagoger till kurs. Genom 
att i kurskatalogen skilja mellan 
kurser inriktade på barn/elever 
med svår synnedsättning/
blindhet och kurser inriktade 
på barn/elever med lindrig - 
måttlig synnedsättning är vår 

förhoppning att alla kommer på 
rätt kurs utifrån barnets/elevens 
behov.

Vi måste likaså vara tyd liga 
och använda oss av en accep-
terad vokabulär i våra utlåt-
anden efter en specialpedagog-
isk utredning för att dessa ska få 
betydelse för åtgärder på 
kommunal nivå i förskola och 
skola.
 Vår inställning är att vi 
behöver en enhetlig och av alla 
accepterad vokabulär i den 
skriftliga och formella kommu-
nikationen mellan olika pro-
fessionella aktörer som t ex 
ögonklinik, syncentral och 
SPSM. Det skulle vara föröd-
ande för kommunikationen om 
det finns ett antal olika lokalt 
och regionalt skapade termer. 
När vi möter den enskilde med 
synnedsättning, dennes anhöriga 
och personal har vi möjlighet att 
förklara det formella skrift-
språket.

Vi ser det som viktigt att följa 
de av WHO och Socialstyrelsen 
framtagna kategorierna för syn-
nedsättning för att nå största 
möjliga enhetlighet och tydlig-
het.

Ingegerd Viktorin och  
Harry Svensson

SPSM

DEBATT
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Sjunde nordiska kongressen  
i synpedagogik
Hotel Comwell, Kolding, Danmark – 2123 maj 2012

Tema: Synnedsättning – Kognition – Neurologi
Konferensens gästföreläsare kommer att ge perspektiv på ämnet och i form av olika workshops ges 
möjlighet att diskutera:

• Varför gör vi som vi gör och vad kan vi göra annorlunda inspirerade av neurologisk och kognitiv 
forskning?

• Synnedsättning betraktas som ett perceptionsfenomen och förlust av ett sinne, tätt sammanhängande 
med hjärnan och de kognitiva processerna. Från ett synpedagogiskt perspektiv ligger en stor del 
av fokus på hur en eventuell synrest kan användas optimalt samt hur andra sinnen kan kompensera 
synsinnet.

• Hur passar synpedagogikens förståelse och praktik ihop med tendenserna i ny neurologisk forskning 
och förståelsen av människans kognitiva kapacitet? Kan neurologin inspirera synpedagogiken att 
utveckla ny förståelse för rehabilitering och habilitering samt medverka till utvecklingen av nya 
metoder och insatser när det gäller människor med synnedsättning?

Se även: http://www.syndanmark.dk/nordisk_kongres

Konferensavgift inkl. kost och logi:  4500 Dkr/enkelrum, 4000 Dkr/del i dubbelrum

Resa dit
Flyg till Köpenhamn och ta sedan tåg från Kastrup (tar ca 2 tim) till Kolding. Eller flyg till Billund. 
Därifrån tar det 30 minuter till Kolding. Hotellet kan ordna transfer. 

Måndag den 21 maj
11.00  Registrering och inkvartering
12.00 Lunch/frukost
13.00  Inledning/Öppning av Nordiska 
Kongressen 2012
13.30-14.30 Anders Gade, Institut for psykologi, 
Københavns Universitet: Synet - fra Ferrier og 
Munk til nu, og fra nethinden til synsbarken
14.30-15.30 Håkan Jansson och Christina 
Westerberg, SPSM: Samverkan kring barn och 
ungdomar med flera funktionsnedsättningar 
utifrån ett delaktighetsperspektiv

15.30-16.00 Kaffepaus
16.00-17.30 Utställning
17.30-18.15 Gunvor B. Wilhelmsen, Høgskolen i 
Bergen, avd for lærerutdanning: Visuelle 
lesevansker – en synspedagogisk utfordring
20.00-  Middag
 
Tisdag den 22 maj
09.00-10.00 Anders Degn, Hammel Neurocenter:
Hjerneskade og visuelle forstyrrelser – afdæk-
ning og rehabilitering
10.00-10.30 Kaffepaus

Program:
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Förmiddag:
1 Tidlig aktivitet hos blinde barn
  Seniorrådgiver Gro Aasen, Huseby Kompe-

tansesenter – doktorgradsprojekt
2 Utredning av taktil funksjon
  Seniorådgiver Astrid K. Vik og seniorrådgiver 

Karen Grini
4 “Smarte” IT-hjælpemidler - og blinde 
 Daniel Gartmann, IBOS, Hellerup
5 Skolgången för synshandikappade barn i 

Finland .
  Rektor Raija Väisänen, Blindskolan, Jyväs-

kylä
6 Löner sig synsstimulering/synträning när det 

gäller barn med flerfunktion hinder
  Annika Södergren, Resurscenter SYN, 

Ekeskolan
7 Hur tänker man reliefbilder och hur kan 

man använde dem
  Carin Björses, SG Access
8	 När	Microsofts	produkter	inte	räcker	till.	
 Thomas Ragnarsson, SPRIDA, Örebro Läns 

Landsting
 
Eftermiddag:
9 Synshandicap og Seksualitet
  Karin Holtegaard, Instituttet for Blinde og 

Svagsynede, Hellerup

10 Brug av tack-tiles klodser i forbindelsen med 
punktoplæring i børnehaven .

  Rannveig Traustadóttir, Kompetancesenter for 
blinde og svagsynede i Island.

11 Synstræning efter slag – en praktisk 
tilnærming 

 Gunvor Wilhelmsen, Høgskolen i Bergen
12 CVI – Christine Roman-Lantzys ideér og 

materialer anvendt i praksis
  Anne-Mette Caron, Kommunikationscenter 

Region Hovedstaden, og Sonja Nielsen, Kom-
munikationscenter Bornholm

13 Udredning af synsproblemer hos voksne med 
udviklingshæmning - et projekt på Fyn

  Birgit Mogensen og Inger Lundsten, CRS 
Odense og Socialstyrelsen, Århus 

14 ADL, børn og kognition 
 Jette Pedersen og Elsebeth Mortensen, 

Synscenter Refsnæs 
15 Implementering af ICF i 

synsrehabiliteringen – et innovationsprojekt 
på Instituttet for Blinde og Svagsynede 

 Trine Tangsgaard, Instituttet Hellerup
16 Puslespillet – synspedagogens brikke
 Elin Dahlseng Eide, Seniorrådgiver/

nevrosynspedagog, Statped Nord  

Workshops:

10.30-11.15 Workshops - 1 session
11.15-12.00 Workshops - 2 session
12.00-13.00 Lunch/frukost
13.00-13.55 Peter Thyboe, fysioterapeut: Syns-
handicap i et salutogenetisk perspektiv
14.05-15.00 Søren Holmgren, idrottscoach: 
Positiv livsfilosofi og værktøjer fra elitesporten 
baner vejen!
15.00-15.30 Kaffe och utställning
15.45-16.45 Pia Beathe Wadel-Andersen, Øyeav-
delingen, Haukeland Universitetssykehus, 
Bergen: Medfødte hjerneskader og syndromer
17.00-17.45 Workshops - 1 session
17.45-18.30 Workshops - 2 session
kl 20- Festmiddag 

 
Onsdag den 23 maj
09.00-10.00 Christian Gerlach, Syddansk 
Universitet: Findes der områder i hjernen, der 
er specialiserede i at genkende bestemte 
kategorier af genstande?: Vidnesbyrd fra 
kategori-specifikke genkendelsesforstyrrelser . 
10.00-10.30 Kaffepaus
10.30-11.30 Ulla Ek, Institutionen för special -
pedagogik, Stockholms universitet: Neuro-
psykiatriska tillstånd hos blinda/gravt syn-
skadade barn”
11.30-12.00 Avslutning av Kongressen 2012
kl 12.00- Lunch/frukost
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Föreningen för Synrehabilitering FFS och 
Svenska RP-föreningen inbjuder till en 

föreläsningsdag

”Att leva med RP”
Stockholm 20 mars 2012 

i samband med dagen håller FFS sitt årsmöte
Plats: Stockholm Gotlandssalen, separat ingång bredvid porten Gotlandsgatan 44 

Preliminärt program
8.30  Inledning Lena Söderberg, FFS ordförande
  Anita Andersson, RP Föreningen 
8.45  Medicinsk föreläsning. Prof Sten Andreasson   
9.30  Förfriskning
10.00 Medicinsk föreläsning forts.
11.00  Presentation av ”Att leva med RP en handbok för retiniker, anhöriga och den övriga 
  omgivningen. Projektledare: Anita Andersson, retiniker.
11.45  Lunch
13.00 Att leva med RP forts.
14.00  Kaffe på Café Java i anslutning till Gotlandssalen
14.30 Att göra karriär trots RP. Föreläsare: Lars Bergqvist, VD retiniker 
15.15  Ledarhundsprojektet. Föreläsare: Sofia Thorildsdotter 
16.00-16.45 FFS-årsmöte

Anmälan & lunch 
Dagen är kostnadsfri för FFS- och RP-föreningens medlemmar.
Medlemskap i FFS kostar 250:-. Se hemsidan www.ffss.se för detaljer. Anmälan senast 29 februari 
2012 till: kansli@ffss.se 
Lena Seppä och Anita Sjöberg tar emot din anmälan. (begränsat antal platser). Lunch är förbokad på 
grekisk restaurang. I samband med anmälan meddela om du önskar vegetariskt alternativ 160 kr eller 
bifteki 170 kr (kött). Lättöl/mineralvatten/kaffe ingår)
OBS Medtag kontanter till lunchen.

Varmt välkomna!
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Resurscenter syn informerar om föräldrakurser
Resurscenter syn i Stockholm och Örebro erbjuder utbildning för föräldrar som har ett 
barn med synnedsättning. Utbildningen sker i kursform på resurscentret. Specialutfor-
made utbildningar på hemorten kan också arrangeras.
Se vidare på vår hemsida http://www.spsm.se/foraldrar/syn.

Aktuellt under våren 2012

Barn	med	måttlig	synnedsättning	7	–	12	år
13 – 14 mars 2012
Anmälan: Senast 31 januari 2012      Plats: Resurscenter syn, Stockholm
Innehåll: Seendet och synen
               Studieteknik och skolarbete
               Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
               Samspel, kommunikation och delaktighet
               Samhällets stödinsatser

Barn	med	svår	synnedsättning/blindhet,	3	–	5	år
8 – 11 maj 2012 
Anmälan: Anmälan sker löpande under året.    Plats:    Resurscenter syn, Stockholm 
Innehåll: Att läsa på olika sätt – svartskrift och/eller punktskrift
               Kropps- och rumsuppfattning
               Bilder och blidtolkning
               Lek och samspel
               Samhällets stödinsatser
               Självständighet; ADL, orientering och mobility

Barn	med	svår	synnedsättning/blindhet,	0	–	5	år
29 – 31maj 2012
Anmälan: Senast 17 april 2012.   Plats:   Resurscenter syn, Stockholm
Innehåll: Att läsa på olika sätt – svartskrift/och eller punktskrift
               Bilder och bildtolkning
               Kropps- och rumsuppfattning
               Lek- och samspel
               Självständighet: ADL, orientering och mobility
               Samhällets stödinsatser

Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar 
en mindre avgift för mat och logi.

Ytterligare	information
Annica Winberg annica.winberg@spsm.se
Åsa Karlsson Lundqvist asa.karlsson-lundqvist@spsm.se
Resurscenter syn Stockholm, 010-473 50 00



Kalendern

Posttidning A

29	mars
Hjälpmedelsinstitutets 
IT-konferens, Stockholm  
www.hi.se/itkonferens2012

29	-	30	mars	   
4th European Conference on 
Psychology and Visual Impair-
ment (ECPVI), Heidelberg 
www.weiterbildung-ph.de/
content/tagungen/4th_ecpvi/
index_ger.html

17	-	19	april
HAB2012 - 13:e forsknings- 
och utvecklingskonferensen, 
Örebro
www.orebroll.se/
orebrokonferensen

21	-	23	maj
Nordisk Kongress i Synspeda-
gogikk, Kolding 
www.syndanmark.dk/nordisk_
kongres

27	-	29	juni		 
6th ICEVI Balkan Conference, 
Cluj Napoca
www.psihoped.ubbcluj.ro/icevi/

11	-	13	juli   
13th International Conference 
on Computers Helping People 
with Special Needs (ICCHP), 
Linz
www.icchp.org

11	-	13	juli			
2012 Universal Learning De -
sign Conference, Linz
www.uld-conference.org

30	juli	-	3	augusti		 
36th Congress of the 
Association of Pedagogy for 
the Blind, Chemnirz
www.wbs-2012.de/en/home

13	-	14	september			 
LVI-dagarna, Kosta
www.lvi.se

17	-	19	oktober
30th Annual Closing the Gap 
Conference, Minneapolis 
www.closingthegap.com/
conference/

10	-	11	november
World Blind Union (WBU) 
Diversity Forum, Bangkok 
www.worldblindunion.org

12	-	16	november
World Blind Union (WBU) 
General Assembly, Bangkok 
www.worldblindunion.org

15	-	18	november	  
International Council for Edu-
cation of People with Visual 
Impairment (ICEVI), Meetings 
and General Assembly, 
Bangkok
www.icevi.org

2013
23	-	25	maj      
24th Annual meeting with 
European Academy of 
Childhood Disability (EACD), 
Istanbul

30	june	-	5	july		  
8th ICEVI European Confe-
rence, Istanbul
www.icevieurope2013.com

En utförligare version samt länkar till de flesta konferenserna finner du på Internetversionen av 
kalendern http://home.swipnet.se/macula-lutea/kal.html


