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Moderiktiga käppar, sid 25

Ledarhundar idag, sid 7

Årets FFS-are blev Ingrid Axelsson. 
Läs mer om årets FFS-dagar från sid 11

nya



FFS — Föreningen För Synrehabilitering
Ordförande:
Annika Södergren
tel 010-473 52 82, epost annika.sodergren@ffss.se
E-post: kansli@ffss.se
Webbsida: www.ffss.se

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften!
För att bli medlem gå in på www.ffss.se och länken ”bli medlem!”. Fyll i 
formuläret så kommer en faktura på medlemsavgiften 250:-
Organisationsnummer 85 72 05 – 8199

Ges ut i samarbete mellan 
Synskadades Riksförbund – SRF, 
Föreningen För Synrehabilitering 
– FFS och Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, Resurscenter 
syn i Stockholm och Örebro.

Redaktion:
Jan Wiklund, tel 08-39 92 98
Margret Grönkvist, tel 08- 
123 366 13
Annika Södergren (ansv.utg)
tel 010-473 52 82

Postadress:
Nya Synvärlden
SRF, 122 88 Enskede

Fax:
08-39 93 22

e-post:
nyasynvarlden@srf.nu

2013 kommer Nya Synvärlden ut 
med fyra nummer

Manusstopp 
30 september
Tidningen kommer ut på svart-
skrift och pdf.
Adressändringar och nya 
prenumerationer anmäls till  
mia.karlsson@ffss.se.

Skicka gärna ditt bidrag – artikel 
eller annons – till tidningen på 
epost. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att korta ner och redigera 
insänt material. Annonser går 
givetvis in obeskurna.
Artiklarna läggs dock oftast in 
oredigerat och författaren ansva-
rar själv för innehållet. 
OBS att bilder tagna med mobil 
oftast blir usla!

OBS att digitalbilder kräver hög 
upplösning.

Redaktionen skickar ett varmt 
tack till alla som medverkat med 
material i detta nummer! 

ISSN 1401-4742

Innehåll
Inledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Landet runt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Våld och missbruk på kuratorsdagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nationell samverkan med vårgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Syn och hörsel samma kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Så här fungerar ledarhundsverksamheten idag . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Testkurs på Ågrenska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nova provar på Ekeskolan i Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FFS-dagarna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Höglösning i utställningsmontrarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FFS’ nya styrelse och årets FFS-are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Synutblickar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Konstiga beteenden är bra sätt att hantera livet. . . . . . . . . . . . . . . 22
Mer moderiktiga käppar på gång?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Invigning av Mellanösterns första syncentral . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trycka och förstå taktilt i Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
National Federation of the Blind gör SPSM-jobb i USA . . . . . . . 31
Från ett besök på USAs TPB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Veteraner & Debatt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Nils-Olof Andersson går i pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Behöver synskadade internet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2

nya



När det gäller 
synskadade barns 
förutsättningar och 
möjligheter så finns det 
uppenbarligen, ända 
upp på universitetsnivå, 
stora brister i de 
kunskaper som 
förmedlas. 

Jag vet inte vilken forskning 
man stödjer konstiga påstå-
enden på, men om kartan och 
verkligheten visar olika saker så 
anser jag att det är verkligheten 
man ska hålla sig till.
 Av de barn som växer upp som 
blinda eller gravt synskadade 
är det en majoritet som också 
har ytterligare funktionsnedsätt-
ningar. Alla synskadade barn 
är lika viktiga. I den här lilla 
artikeln håller jag mig dock till 
de barn som ”bara” är blinda el-
ler gravt synskadade. Jag väljer 
också att koncentrera mig på de 
sju till åtta första åren, eftersom 
dessa kommer att prägla mycket 
av barnets vidare utveckling.

Dessa barns största problem 
är att de ofta blir överbeskyd-
dade av föräldrar eller andra 
vuxna i deras närhet. Det är 
oerhört viktigt att dessa barn lär 
sig klara sig själva och känner 
trygghet i det. Istället för att 
knyta skorna åt barnen bör man 
lära dem att knyta skorna själva. 
Istället för att ledsaga barnen 
på ställen där de ska vistas ofta 

så måste man lära dem att hitta 
själva. När man kommer till nya 
miljöer, till exempel hälsar på 
goda vänner, bör man ta ett par 
varv i huset eller lägenheten så 
att barnet vet hur det ser ut där. 
Detta gäller även små barn i 
två- till treårsåldern. Visa trap-
por, saker man kan slå huvudet 
i etc. Och kom ihåg att det gör 
inte ondare för ett blint barn att 
slå huvudet i ett köksbordshörn 
än vad det gör för ett seende 
barn – och man lär sig av sina 
misstag.

Jag har hört påståenden om 
att blinda och gravt synskadade 
barn inte kan leka självständigt 
och att de inte kan delta i roll-
spel. Detta är helt felaktigt. Jag 
är själv barndomsblind och min 
erfarenhet är att barndomsblin-
da vanligen har stor förmåga att 
leka självständigt, att fantisera 
och att ha rollspel med andra 
barn.
 Den vita käppen bör nog inte 
introduceras alltför tidigt. Ofta 
behöver man båda sina händer i 
lekarna och det är bra att kunna 
känna en naturlig trygghet i att 
röra sig fritt, utan käppen.

Det är viktigt att synskadade 
får tillfälle att leka med seende 
barn. 
 Givetvis är det bra att vuxna 
har viss uppsikt över såväl se-
ende som synskadade barn, men 
de vuxna får inte bli ett hinder 

för direktkontakten mellan det 
synskadade och de seende bar-
nen.
 Fysiska aktiviteter bör upp-
muntras. Man kan hoppa 
längdhopp, kasta boll eller gå i 
skogen. Vid sådana aktiviteter 
lämpar det sig inte att hålla en 
vuxen i handen. Det fungerar 
utmärkt för blinda barn att röra 
sig på egen hand på ställen där 
man lärt sig hitta.
 Två små tips vill jag slutligen 
ge. Små grupper är lättare än 
stora att överblicka och delta 
i. Och buller är den blindes 
dimma, det vill säga tänk på 
ljudmiljön. För blinda är hör-
seln oerhört viktig för oriente-
ringen.

Aha, har jag tagit upp sådant 
som ni redan visste? Okej, ber 
om ursäkt i så fall. Men de här 
sakerna är så viktiga att de be-
höver upprepas igen och igen. 
Överbeskydd skapar osjälvstän-
diga individer.

Håkan Thomsson 
ordförande i Synskadades 

Riksförbund
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LANDET RUNT

Kuratorsdagarna 
genomförs varje år i 
början av september 
med SRF som arrangör.
Syftet är att ge nya och fördju-
pade kunskaper inom socialt 
behandlingsarbete.  

Vid förra årets konferens fick 
kuratorerna information om 
aktuella frågor inom SRF och 
US och de delade med sig av 
pågående projekt vid syncen-
traler. Rehabiliteringsplanering 
och kuratorernas roll i proces-
sen diskuterades. Dessutom var 
det två externa föreläsare under 
dagarna. 
 Ann Jönsson, utredare, Soci-
alstyrelsen, presenterade Sällan 
Sedda som är ett Utbildnings-
material om våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning. 
Utbildningsmaterialet riktar sig 
till personalgrupper som kom-
mer i  kontakt med kvinnor 
med funktionsnedsättning, det 
vill säga personal  som har till 
uppgift att handlägga samt ge 
vård, stöd och service. Det kan 
vara personliga assistenter eller 
personal inom socialtjänsten, 
habiliteringen, rehabiliteringen 
och sjukvården. 
 Här beskrivs hur våld och 
utsatthet kan se ut för kvinnor 
med funktionsnedsättning. 
 Materialet baseras på litteratur 
och forskning på området, 
och intervjuer med och studie-
besök hos praktiker med erfa-
renhet av att möta våldsutsatta 
kvinnor. Materialet bygger även 

på resultat från en systematisk 
kunskapsöversikt av interna-
tionella studier av verksamma 
metoder med fokus på våldsut-
satta kvinnor med funktionsned-
sättning. 

Lena Wretman Torberger, 
Ersta Vändpunkten, presente-
rade deras metoder att jobba 
med grupper. Deras fokus är 
missbruk och missbruksrelate-
rade situationer. Även om en 
synnedsättning primärt inte är 
jämförbar så leder det ofta till 
liknande konsekvenser med 
skuld och skam, avståndsta-
gande, förnekande mer mera. 
Konstaterades att beredskapen 
att möta människor med exem-
pelvis en missbruksproblematik 
och nyligen inträffad synskada 
behöver vidareutvecklas. 
läs mer på www.erstadiakoni.se/
sv/vandpunkten.
 På årets kuratorsdagar förelä-
ser Stefan Sanner, psykologkon-
sult, om nyheter inom Motive-
rande Intervju /samtal, MI. 
 Rådgivningsmetoder som 
MI (Motiverande samtal, eng. 
Motivational Interviewing), 
vilket är ett förhållningssätt och 
metoder för kommunikation, har 
utvecklats för att locka fram och 
stärka den inre motivationen till 
förändring. MI rekommenderas 
även av socialstyrelsen som en 
av två samtalsmetoder med god 
evidens.
 Upphovsmännen till MI Wil-
liam R Miller och Stephen 
Rollnick definierar motiverande 

samtal som en klientcentrerad, 
styrande metod för att höja den 
inre motivationen för förändring 
genom att utforska och lösa 
ambivalensen. MI bygger på ett 
samarbete mellan klienten och 
rådgivaren, där de är jämlika.
 
Vi kommer också att fortsätta 
samtalen om kuratorernas roll 
i habilitrings- och rehabilite-
ringsprocessen och informera 
om Nyheter och förändringar i 
lagar, förordningar och stödsys-
temen. 

Vivian Emanuelsson 
Ombudsman, SRF

Våld och missbruk på 
kuratorsdagar

Socialstyrelsen om 
brukarinflytande
Det traditionella synsättet, att 
professionen ska lösa individens 
problem och att den enskilde är 
”mottagare av insatser”, håller 
på att ersättas av insikten att 
både individer och brukaror-
ganisationer har kunskap och 
erfarenhet som är viktig för 
att verksamheter ska kunna 
utvecklas.  Maktrelationerna 
mellan professionen och de 
som får insatserna förändras. 
Vägledningen behandlar bruka-
rinflytande både på individnivå 
och mer övergripande nivåer. 
Den riktar sig till personal inom 
socialtjänst, psykiatri och miss-
bruks- och beroendevård, men 
kan även användas av brukaror-
ganisationer.  
http://www.socialstyrelsen.se/
Lists/Artikelkatalog/Attach-
ments/19065/2013-5-5.pdf
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Ett vårtecken kan bockas av 
– SC-chefernas årliga träff på 
Bosön är avklarad.
24 chefer varav en del är verk-
samhetschefer men de flesta på 
avdelningschefsnivå mötte upp 
för en och en halv dags utbild-
ning.

Vi började med en presen-
tationsrunda med nulägesrap-
port och där fastnade vi ett bra 
tag. Det händer mycket ute på 
syncentralerna! Ett ständigt 
återkommande ord är OMOR-
GANISATION. 

Nästa punkt på programmet 
var ”Välfärdsteknologi”. Det 
var Ingrid Meissner och Chris-
tina Hassel från synenheten i 
Västerås som berättade hur man 
hanterar detta i Västmanland. 
Välfärdsteknologi är sådant som 
kan bidra till ökad trygghet, 
säkerhet, aktivitet och delaktig-
het i samhället men som inte går 
att förskriva som hjälpmedel. 
Det finns en mängd nya produk-
ter som kan vara till nytta och 
glädje för vår brukargrupp men 
som inte klassas som hjälpme-
del, jag tänker på iphone, ipad, 
läsplattor, appar osv. 
 I Västmanland har man tagit 
på sig ansvaret för att utbilda 
intresserade brukare på dessa 
produkter. De anser att om man 
rekommenderar någon att skaffa 
en produkt så tar man även 
ansvar för att det ska fungera för 
personen. De har ”Appotek” där 
man kan få komma och prova 

olika appar och även IT-kvällar 
där man kan träna på att surfa, 
maila, använda sociala medier, 
GPS och annat inom området.

Laila Asp berättade för oss om 
Västra Götalands kvalitetsmo-
dell inom synområdet. De fyra 
syncentralerna har tillsammans 
gjort en genomlysning av hela 
verksamheten, hela processen 
från remiss till dokumentation. 
 Syftet är att göra så lika som 
möjligt och använda samma be-
grepp för att kunna jämföra sig 
med varandra. Det är ett välkänt 
faktum att vi gör väldigt olika 
över landet. Om alla kunde göra 
en genomgång av sin verksam-
het efter samma modell så vore 
det ett sätt att likrikta oss men 
Laila och hennes kollegor po-
ängterar att det inte är ett kon-
cept som kan kopieras rakt av 
– det är resans gång som är den 
största behållningen.

Pirjo berättade om synenhe-
ten barn och ungdoms produk-
tionsplanering i region Skåne. 
Grundschema läggs för alla 
yrkeskategorier och dessa bryts 
sedan ner till individuell nivå. 
Administrativ personal bokar 
alla besök. Jag ser fördelarna 
rent produktionsmässigt men jag 
ser också en nackdel i att den 
enskilde medarbetaren tappar 
möjligheten till att planera sina 
dagar självständigt. 

Carina Folkesson presente-
rade HabQ, kvalitetsregister för 

habiliteringen. Habiliteringen 
har legat i framkant när det gäl-
ler kvalitetsarbete och vi vill se 
om vi kan dra fördel av deras 
erfarenheter i vårt eget kvalitets-
arbete. Ett område där vi skulle 
kunna samverka är ”Föräldra-
stöd”. Det handlar om att föräld-
rar ska kunna få stöd enligt en 
basmodell. Syftet är att minska 
föräldrastress, stärka känslan av 
delaktighet och kontroll. Detta 
främjar barnens utveckling. 
Uppföljning görs med en speci-
ell enkät.

Eva Kalén informerade om hur 
långt ansökan för kvalitetsre-
gistret ”Svensk rehabilitering 
vid synnedsättning” kommit. Ett 
planeringsanslag har beviljats 
och arbetsgruppen med Barbro 
Lutteman som registerhållare är 
i full gång.

Utbildning är en punkt som 
funnits på dagordningen dessa 
chefsdagar så länge jag kan 
minnas – så även i år. Skillna-
den var att i år fanns det något 
reellt att berätta om. Yrkeshög-
skolan i Härnosands utbildning 
till ”synrehabiliterare” är be-
viljad och sökbar. En lednings-
grupp är tillsatt och där har 
SC-cheferna god representation 
genom att Anna Nilsson, Ingvar 
Wennermark och undertecknad 
ingår. Arbetet med att ta fram 
kursplaner har påbörjats och 
intresset från blivande studenter 
är stort. En viktig del i utbild-
ningen är LIA – lärande i arbete 

Nationell samverkan  
med vårgaranti
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– dvs praktik. 30 % av utbild-
ningen kommer att vara förlagd 
till syncentraler, arbetsförmed-
ling och folkhögskola och det 
är viktigt att det finns en positiv 
inställning till att ta emot stu-
denter på dessa arbetsplatser.  

När jag ser tillbaka på da-
garna känner jag en viss oro 
över att innehållet speglar att 
den administrativa delen hål-
ler på att ta överhand på ett sätt 
som kanske inte gagnar vare sig 
medarbetare eller brukare. Det 
blir mer och mer uppstyrt med 
produktionsmått kopplat till 
bemanning, styrkort ända ner på 
individnivå och bestämt antal 
vårdkontakter per vårdgivare.
 Min oro grundar sig säkert i att 

jag fortfarande har en fot i det 
praktiska arbetet som synpeda-
gog. Jag anser att det är viktigt 
som chef att lita på att varje 
medarbetare i teamet tar ansvar 
för sitt uppdrag och jag tror att 
en del av glädjen med jobbet 
är att ha friheten att planera sin 
dag utan att känna misstroende 
från ledningen. 
 Som alltid är det skillnad på 
stora och små syncentraler och 
logistiken kring lokaler, bilar, 
väntelistor mm kräver därför 
mer eller mindre styrning men 
jag tror att vi behöver fundera 
över vart vi är på väg med ad-
ministrativ tid kontra brukartid.  

Gun Olsson
SC-chef i Kalmar

Hagabergs folkhögskolas 
kurs för syn- och 
hörselinstruktörer har 
genomförts för de första 
tolv deltagarna. 
Syftet var bredda bådas kom-
petens till varandras jobb och 
göra det möjligt att ta hand om 
varandras arbetsuppgifter.
 Men det fanns också andra 
baktankar.

– Kursen handlade om både 
syn och hörsel eftersom kom-
binationen är en växande grupp 
människor, säger Gunnel Wes-
tergren, syn- och hörselinstruk-
tör i Visby. Det är bra att organi-
sationerna har uppmärksammat 
frågan, då kan vi nå längre med 

rehabiliteringen. Även mindre 
nedsättningar kan skapa svå-
righeter när det är fråga om en 
kombination.
 – Vi kunde tanka ner hur 
mycket som helst av varandra. 
Vi hade alla olika bakgrund och 
det är alltid berikande. Jag tror 
att syn- och höselinstruktör är 
ett framtidsyrke; många äldre 
bor kvar hemma och om man 
både ser och hör dåligt blir kon-
takterna lidande. Då kan vi vara 
ett stöd.
 – Jag ser vårt yrke som en länk 
till anhörigstöd, till Röda Kor-
set, till andra aktiviteter. 

– Jag behövde det där med 
hörsel eftersom jag bara har 

jobbat med syn förut, säger 
Sofia Alfredsson, syninstruktör 
i Örebro. Jag har arbetat i nio 
år så det mesta kunde jag väl – 
med undantag för inslaget om 
käppteknik. Men det är bra med 
en bekräftelse på att man är inne 
på rätt spår.
 – Jag träffar alla dem som upp-
lever att de ser dåligt men inte 
får remisser till syncentralen, för 
att de ser för bra. Jag fungerar i 
väntan på syncentral, även om 
jag får tipsa men inte förskriva

JW

Syn och hörsel samma kurs

LANDET RUNT

  

En dag om 
punktskrift!
 

SRF arrangerar en temadag 
kring undervisning i punkt-
skrift.  
   Programmet som ännu inte är 
klart vänder sig till personal på 
syncentraler och folkhögskolor 
med synkurser. Mera nforma-
tion och program kommer 
nästa nummer.
   Datum: 14 november 2013
Plats: Synskadades riksför-
bund, Enskede.
   För frågor  och eventuella 
önskemål om programinslag 
kontakta
Bengt Troberg, 08-39 91 24
bengt.troberg@srf.nu
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Den nya ordningen för ledar-
hundar började gälla 2006. 
Då blev Synskadades Riksför-
bund en Myndighet som hugade 
ledarhundsförare kunde söka 
dispositionsrätt till ledarhund 
hos. Om SRF säger nej går det 
att överklaga; det görs i så fall 
hos länsrätten.
 Samtidigt infördes upphand-
lingssystem för ledarhunds-
dressyren.  Synskadades Riks-
förbund köper i dagsläget 
hundar från tre svenska företag 
– Kustmarkens Hundtjänst, Disa 
och Kynologisch – och ett par 
norska. 

– Hittills har vi inte köpt från 
andra länder, men det är fritt att 
lämna anbud under anbudstiden, 
säger Barbro Carlberg som är 
ledarhundskonsulent på SRF. 
 Det finns många skäl till att 
personer med grav synnedsätt-
ning har nytta av en ledarhund. 
 – Det ger stor frihet, det är 
bra för hälsan, även den men-
tala, säger Barbro. Hunden är 
en kompis och man har lättare 
att få sociala kontakter. Man 
måste förstås ha en stabil social 
situation och man måste ha god 
orienteringsförmåga. Det är inte 
hunden som hittar, det måste 
man göra själv.
 – Att ta sig fram enbart med en 
käpp går inte att jämföra med 
ledarhund, säger Britt-Marie 
Törngren, ledarhundsförare 
i Västervik, för närvarande i 
skarv mellan två hundar. Med 

hundens hjälp tar man sig 
fram lugnt och tryggt förbi alla 
hinder. Hunden ger oss möjlig-
het att röra oss fritt i samhället 
på samma villkor som seende. 
Skillnaden att ha ledarhund eller 
inte är som natt och dag.

Det finns, eller bör finnas, en 
blankett på varje syncentral som 
alla spekulanter bör få möjlighet 
att fylla i. Där finns också plats 
för syncentralen att göra sina 
bedömningar.
 – Men vi är tacksamma om 
syncentralerna hellre friar än 
fäller, och skickar vidare vid 
tveksamma fall, säger Barbro. 
Vi gör hembesök då vi bland 
annat är ute och går med de 
blivande förarna. Vi berättar om 
villkoren och ger dem möjlig-
het att gå vidare eller ej. Är vi 
överens går den sökande vidare 
till informationskurs på fyra da-
gar. Efter det bestämmer föraren 
och SRF om det är lämpligt att 
gå vidare.
 Och sen finns som sagt möjlig-
heten att överklaga.

– Det är många som undrar 
om de ska ansöka och tror att 
de måste vara säkra redan från 
början, men hela förfarandet 
är till för att man ska kunna ta 
ställning till det.  Och det finns 
många olika sorts hundar som 
passar till olika förare, vilket vi 
matchar. Men det finns förstås 
vissa minimikrav på oriente-
ringsförmåga och förmåga att ta 

hand om en hund.
 Den svenska är internationellt 
sett ganska mainstream, säger 
Barbro. I Tyskland köper fö-
raren hunden för pengar från 
Försäkringskassan, i Sverige 
disponerar man bara hunden och 
står för maten medan staten står 
för alla övriga kostnader. I en 
del länder har man lite längre 
men mindre intensiva kurser. 
 Men det finns inte så många 
sätt att göra det här på.

JW

Så här fungerar ledarhunds-
verksamheten idag

Melatonin för 
sömnstörningar
Ögonkliniken vid Länssjukhuset 
i Jönköping har på försök för-
skrivit melatonin till synskadade 
med sömnstörningar.
 Melatonin är ett sömnhormon 
som produceras i hjärnan då det 
blir mörkt. Många med grava 
synnedsättningar har svårt att 
göra detta eftersom de inte mär-
ker mörker.
 Resultatet har varit blandat. 
En del har goda erfarenheter 
och inga biverkningar. En del 
har upplevt sig sova alldeles 
för mycket. En del har fått 
mardrömmar och krypningar i 
benen. Ytterligare några har fått 
permanent bättre sömn och kun-
nat sluta med melatonin.
 Om detta har Eva Carlholt 
och ögonläkare Werner Polland 
skrivit en rapport: Melatoninbe-
handling av sömnstörning hos 
personer med blindhet, 2012.
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Vi var 18 kursdeltagare 
som under en dag lärde 
oss mer om TVPS: Test of 
Visual Perceptual Skills. 
Kursledare var Pia Wallenkrans 
som är specialpedagog och 
talpedagog. Pia har en mångårig 
erfarenhet kring barn med inlär-
ningssvårigheter och har skrivit 
ett antal böcker. 

TVPS är ett standardiserat 
test där man kartlägger den 
visuella perceptionen.
 Testet utvecklades först av Dr 
Morrison F. Gardner i USA. 
Den senaste versionen TVPS 
3 är en omarbetad version av 
Nancy Martin, även hon från 
USA. Det har visat sig att testet 
är användbart för kartläggning 
av svenska barn/ungdomar. 
 Pia gick igenom testet, hur det 
är utformat och hur man gör när 
man testar barn/ungdomar. Vi 
fick också se olika exempel på 
uppgifter från testet.

TVPS innehåller 7 delområden; 
visuell diskrimination, visuellt 
minne, spatiala relationer, form-
konstans, sekvensminne, figur-
bakgrund och visuell helhet.
 Alla 7 deltesten har 16 items 
var och man slutar att testa 
barnet/ungdomen när det gjort 3 
fel i följd. Testet går att använda 
från 4 års ålder och upp till ca 
19 års ålder.
 Vi fick även en genomgång 
hur man tolkar resultaten man 
får fram och Pia gav fallbeskriv-
ningar och visade hur det kunde 

se ut.
 Utifrån detta finns också olika 
träningsmaterial för att sedan 
träna de områden som man har 
svårt med. Exempelvis så har 
Pia skrivit en bok med tränings-
material; ”Träna dina sinnen”.

Hur använder man sig då av 
TVPS för vår grupp; barn och 
ungdomar med synnedsättning 
med eller utan ytterligare funk-
tionsnedsättningar?
 Hälften av kursdeltagarna hade 
sin arbetsplats inom synområ-
det; syncentraler, specialpeda-
gog syn i kommunen, Special-
pedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM).
 Vi vet att TVPS används på 
en del syncentraler och inom 

SPSM och det vore intressant att 
få ta del av de erfarenheter som 
finns.
Ågrenska är ett fantastiskt 
ställe som ligger vid havet på 
Lilla Amundön utanför Göte-
borg. Det ägs av en stiftelse 
och de bedriver verksamheter 
utifrån ett helhetsperspektiv för 
barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning och för de-
ras familjer och professionella. 
Exempelvis har de familjevis-
teler för familjer som har barn 
med sällsynta sjukdomar och 
syndrom, kurser mm.

Mia Karlsson
Synpedagog, Syncentralen Västervik

Annika Södergren
Synpedagog, Resurscenter Syn 

Örebro, SPSM

Testkurs på Ågrenska

LANDET RUNT

Kroksmark U. Red. (2013) 
Se på mitt sätt – om barn och 
unga med synnedsättning . 
Studentlitteratur. Lund

Boken handlar om att födas och 
växa upp med en svår synned-
sättning. Vilket stöd kan man 

ge det barnet för att det skall 
kunna utvecklas bra och kunna 
delta i de aktiviteter som erbjuds 
under uppväxten? Några svar 
på dessa frågor får du i boken. 
Du får följa det lilla barnet från 
nyfödd till vuxen och hur man 
kan underlätta delaktighet i de 
aktiviteter som är en del av allas 
vardag. 
 Alla författare har i många år 
arbetat i olika professioner med 
barn som har grav synnedsätt-
ning. Boken vänder sig till dig 
som är förälder, arbetsterapeut. 
datatekniker, designer, ögonlä-
kare, pedagog eller student.
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Ekeskolan erbjuder 
kon tinuerligt prova 
på-veckor för barn 
med synnedsättning 
och ytterligare 
funktionsnedsättning. 

Familjen Appelqvist från Visby 
anmälde sitt intresse och be-
sökte Ekeskolan under en vecka 
i april. De ville se hur skolan 
stämde överens med deras för-
väntningar, och om Nova skulle 
kunna trivas där. 

– Vi har verkligen fått ta del 
av verksamheten under det här 
besöket, säger mamma Made-
leine och pappa Mattias. Det har 
varit ett fullspäckat program. 
Personalen har verkligen rutin 
på att ta hand om besökare. Vi 
har både följt med Nova på hen-
nes lektioner och besök i olika 
miljöer, men också fått chansen 
att som föräldrar att sitta i lugn 
och ro och samtala med olika 
medarbetare från Ekeskolan. 
Familjen söker en långsiktig 
skolgång
 Nova är tolv år och går i skola 
hemma i Visby. Nova är född 
blind och har autism.
 Skolan har fungerat bra tack 
vare att Nova har haft sin lärare 
Camilla som har arbetat speci-
fikt med henne och hennes uni-
ka behov. Men i och med att hon 
blir äldre och skolarbetet blir 
mer krävande har både skolan 
och föräldrarna börjat fundera 
på framtiden. Novas föräldrar 
vill utforma en långsiktig plan 

för hennes skolgång, där hon får 
möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt. 

– Just nu undersöker vi om 
det finns möjlighet för Nova 
att komma till Ekeskolan under 
vissa delar av läsåret, säger Ma-
deleine, Novas mamma. För oss 
vore det en bra infasning till en 
skolgång i framtiden där Nova 
kanske bor på elevhem under 
veckorna.
 Både föräldrar och lärare är här 
med Nova
 Specialpedagogiska skol-
myndigheten (SPSM) har åtta 
specialskolor. Ekeskolan är en 
av dem och skolan tar emot 
elever med synnedsättning och 
ytterligare funktionsnedsättning 
från hela Sverige. Skolan finns i 
Örebro. 

Det är mamma Madeleine och 
pappa Mattias som är på prova 
på-veckan tillsammans med 
Nova. Dessutom är Novas lärare 
Camilla med under hela veckan. 
 Eleverna på Ekeskolan är 
införstådda med Novas besök 
och de kan hennes namn redan 
när hon kliver innanför dörrarna 
på morgonen. Dagen börjar 
med en morgonsamling som 
är gemensam för hela skolan. 
Det är genomgång av dagens 
alla händelser, som till exem-
pel dagens namnsdag och vad 
som serveras i matsalen. Alla är 
delaktiga på ett eller annat sätt. 
Nova och hennes familj ger så 
klart upphov till många frågor 
och flera av eleverna tycker det 
är spännande med olika dialek-
ter. 
 För Nova som är blind är det 
viktigt att få orientera sig runt 

Nova provar på  
Ekeskolan i Örebro

Nova deltar i hemkunskapslektion
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i skolbyggnaden. Hon är ny-
fiken och vill göra det i varje 
lektionssal när hon är med på 
lektionerna. I hemkunskapen 
lägger hon mycket tid på att 
undersöka vad som finns i 
skåp och lådor. Här träffar hon 
Hodan och de bakar fantastiskt 
goda Sambosas tillsammans. 
Sambosas är en slags pirog som 
Hodan brukar göra hemma. 
Hodan gör degen medan Nova 
skalar morot och sötpotatis. Se-
dan hjälps de åt att kavla, lägga 
på fyllning och vika ihop piro-
gerna. Nova sköter gräddningen 
medan Hodan fixar disken.
 Nova får också vara med och 
göra elevradio. Det är ett gäng 
killar på skolan som sänder 
elevradio varje vecka. Det är in-
spelade program som de sänder 
för elever och lärare.
 – Men föräldrarna får inte 
lyssna, upplyser Albert. De får 
en inspelning av alla sändningar 
när läsåret är slut. 

Nova får vara med under 
inspelningen. Det är Albert, Per 
och Tobias som turas om att tala 
in olika sekvenser, som sedan 
ska klippas ihop till nästa sänd-
ning. Självklart passar de på att 
intervjua Nova om hur besöket 
på Ekeskolan har varit. 
– Det har varit bra, säger Nova. 
Det bästa var när jag gjorde en 
sol, berättar Nova och minns 
bild och formlektionen när hon 
skapade en vacker sol i guld-
papper som hon dekorerade 
med tussar av gult silkespapper. 
 Killarna tar också reda på att 
Novas favoriträtt är pannkakor, 
och då leder samtalet osökt in 
på gotländska saffranspannka-

kor. Radiopratarna är nyfikna 
på Gotland och de får en härlig 
pratstund med Nova och hennes 
familj. 

Viktoria är en av Ekeskolans 
elever. Hon visar Nova sitt elev-
hem där hon bor under skol-
veckorna. Det är ett gult parhus 
i ett villaområde, precis intill 
skolan. Samtidigt som elevhem-
met är funktionellt byggt för 
skrymmande hjälpmedel, är det 
en varm och välkomnande hem-
lik miljö. Här är full aktivitet. 
Två tjejer duschar just, för de 
har nyss kommit hem från sina 
ridlektioner.
 Under Novas besöksvecka 
händer flera roliga aktiviteter på 
kvällarna också. Det är bland 
annat tipspromenad. Fritids-
aktiviteterna är jätteviktiga för 
skolans elever. Här kan man 
träffas och ha kul med ungdo-
mar under förutsättningar som 
gör att alla kan vara med.  
Vad är prova på-vecka?
Ett sätt att verkligen få känna 
efter om en specialskola kan 
vara ett bra alternativ är att hela 
familjen kommer på en prova 
på-vecka. 
 Beroende på familjens alla oli-
ka förutsättningar formas besö-
ket så det ska ge bästa möjliga 
inblick. Vissa elever är själva på 
skolan utan föräldrarna under 
största delen av besöket, medan 
andra genomför hela besöket 
tillsammans. Det unika med 
prova på-veckan är att eleven 
verkligen provar verksamheten 
och är med under lektionerna, 
i matsalen, på fritidsaktiviteter 
eller på elevhemmet, beroende 
på vad som kan vara aktuellt för 

just den eleven. 

Jessica Larsson
SPSM

Den 12 september är det 
dags för den 8:e Nationella 
konferensen inom ForumVi-
sions regi!  
Årets tema är: Barn- och unga 
med synnedsättning. 
Hur kan vardagens aktiviteter 
bli tillgängliga för alla barn? 
I boken ”Se på mitt sätt”- om 
barn och unga med synned-
sättning förmedlar författarna 
sina erfarenheter och forsk-
ning kring barn och unga med 
synnedsättning utifrån sina 
professioner. Till den här dagen 
har vi bjudit in författarna som 
presenterar sina delar från 
boken.
 
Plats: Göteborg
Prel tider: Registrering med 
kaffe kl 9.00-9.30. Dagen av-
slutas ca kl 15.30
Mer information kommer inom 
kort! Håll utkik på Forum 
Visons hemsida www.forumvi-
sion.org/
 
Ytterligare information:
Caroline.berg@lio.se
christina.westerberg@specped.
su.se

LANDET RUNT
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FFS-dagarna i Sundsvall 
innehöll så många inslag 
i parallella program att 
det blir omöjligt att  
redogöra för allt. Nästa 
gång får du åka själv. 
Den här gången får du 
leta på www.ffss.se och 
hoppas att något har 
funnit vägen dit.

Kerstin Fellenius inledde med 
en tillbakablick över sitt yr-
kesliv som väl kan ses som en 
approximation av synskade-
rehabiliteringens utveckling i 
Sverige.Det var 70-talet som 
var nytänkandets decennium, 
sa Kerstin; det var då man fick 
börja använda ögonen om man 
såg litegrann, det var då man 
tillät barn med synskador att gå 
på vanliga skolor och började 
utbilda vanliga lärare i exempel-
vis punktskrift. 
 Och sen gick förändringarna 
allt fortare – ibland uppenbar-
ligen fortare än vi hinner med. 
Exempelvis är det inte längre 
tekniken som sätter upp hinder, 
med datorer kan man göra näs-
tan allt – om man bara begriper 
hur de fungerar vilket är ett 
problem inte minst i skolorna. 
 Och även det organisatoriska 
tenderar att förändras snabbt. 
Frågan är om alla förändringar 
skapar möjligheter eller kaos, 
undrade Kerstin, och la ansvaret 
för detta på oss som lyssnade. 
 Kerstin avslutade med att visa 
film om hur barn med CVI hit-
tar i skolböckerna. Uppenbarli-
gen trotsar det logiken och inte 
heller kunskapen om CVI är 
tillräckligt bra lokalt.

FFS-DAGARNA
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Per-Åke Östman, 
passionierad optiker 
i Umeå, berättade om 
allt man kan göra med 
kontaktlinser.

Och det är mycket: minska 
närsynthet, återställa bildstorle-
kar, skapa fuktkammare, skydda 
mot ljus, jämna ut ojämna horn-
hinnor, täcka för samt snygga 
till ögon kosmetiskt.
 Anisometropi, dvs olika bild 
på näthinnorna, är det bättre att 
använda linser, ansåg Per-Åke, 
eftersom det inte ger någon för-
storingseffekt. Om man sätter in 
såna på tiodagars spädbarn kan 
synen utvecklas normalt och 
man slipper amblyopi. Proble-
met är byråkratiskt – pengarna 
finns inte.
 Linser kan också användas 
som bandage för ögonvatten. 
Synproblem vid blodkärlsför-
ändringar, Sjögrens syndrom 
eller cytostatika kan förmodli-
gen undvikas med linser. Men 
få känner till detta.

En lins kan också användas 
som en hylla att lägga upp 
ögonlocket på vid ögonlocks-
förlamning. Lins kan också 
vara ett alternativ till kirurgi vid 
keratokonus. Per-Åke berättade 
om en patient med keratokonus 
som fick tillbaka synskärpan 
1,0 med lins – men detta skapa-
de förstås nya problem med att 
hantera de femton bortkastade 
åren.
 Färgade linser kan t.o.m. ib-

land fungera mot näthinnesjuk-
domar som botniadystrofi. 

Många är rädda för att stoppa 
in saker i ögat. Det vore bra 
om ögonläkare kunde råda här, 
tyckte Per-Åke. Ögonlinser är 
inget nytt, de har funnits sen 
1887. Tyvärr försvann mycket 
av kunskapen om dem när kort-
tidslinserna kom 1982. 

JW

FFS-DAGARNA

Kim de Verdier, psykolog 
på SPSM, berättade om 
hur punktläsande elever 
klarar sig i skolan.

Få har undersökt detta, även 
internationellt, trots att elever 
med grava synskador har gått 
i vanliga skolor i tjugo år eller 
mer. 

 Kims undersökning, som är 
en doktorsavhandling på Stock-
holms Universitet, baseras på 
sju punktläsare under tre år. Det 
visar sig att konsekvenserna för 
dem är högst olika.

Kims elever är också olika. 
Några har andra funktionsned-
sättningar – ADHD, utveck-

lingsstörning, asperger. Och det 
visar sig, möjligen inte oväntat, 
att det är de som har störst pro-
blem.
 De elever som bara har en 
synnedsättning klarar sig gan-
ska bra – ett par av dem mycket 
bra. Och de elever som klarar 
sig mycket bra har bara posi-
tiva saker att säga om sin skola. 

Linser mot Sjögrens syndrom

Punktläsande elever klarar sig olika
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Lärarna ställer upp, tekniken 
fungerar.
 Medan i synnerhet den elev 
som också har ADHD har stora 
problem med lärare som inte 
begriper sig på tekniken och 
inte begriper hur eleven själv 
fungerar heller.

Men helt utan nyanser är inte 
bilden ändå. Elever som gav 
upp punktläsningen blev i all 
hast av med allt stöd av uppen-
barligen mycket byråkratiska 
kommuner. 
 Och de elever som klarar sig 
bra lever under stort presta-
tionstryck; de uppfattar det så 
att de måste vara bättre än alla 
andra för att “kompensera” sin 
synnedsättning. 
 Konkurrenssamhället och 
konkurrensideologin hårdnar. 
Bara den som är perfekt duger. 
Många elever krisar i tolvårsål-
dern, berättade Kim – särskilt 
elever som inte är helt blinda. 
Vad det nu kan bero på.
 Och lärare försöker hjälpa till, 
ofta på ett valhänt vis. En del 
lärare anser att kraven på elever 
med funktionsnedsättningar bör 
vara lägre än på andra. 

JW

Hans van den Broeck 
från Kynologisch 
berättade vad ledar-
hundar är bra för.

Kynologisch som är ett hund-
utbildningsföretag utbildar alla 
typer av hundar, men nu var det 
alltså ledarhundar det handlade 
om.
 Grunden är att de undviker 
hinder, och markerar på olika 
vis för olika slags hinder som 
trappor, trottoarkanter och ut-
ställda caféstolar. De kan gå på 
och av bussar, ledarhundar för 
dövblinda klarar t.o.m. tecken-
språk.

Men hundar gör också mer 
indirekt nytta, enligt Hans, för-
utom att mobiliteten blir bättre.
 Man måste gå ut med hundar, 
så man får mer motion och blir 
friskare. Folk talar gärna med 
hundägare, så de sociala kontak-
terna ökar. Djur har förmågan 
att frigöra oxytocin, så stressni-
vån minskar. Och om inte annat 
så behöver hunden en, så själv-
bilden förbättras hos den som 

har blivit deprimerad på grund 
av synskadan.
 Men man måste gilla hundar, 
annars går det inte. Och man 
måste ha grundkonditionen för 
att gå ut några gånger om da-
gen. Och man måste ha grund-
läggande orienteringsförmåga 
– hunden kan inte gissa sig till 
vart man vill gå.

JW

Ola Carlsson-Fredén, 
ljustekniker, och Krister 
Inde, mångsysslare, 
berättade om visuella 
utvärderingar och 
ljusanamneser

Olika ljus passar olika syn. 

Ola och Krister berättade, med 
bilder, om hur man hade ljussatt 
rum för två personer med syn-
nedsättningar, så att de kunde 
arbeta utan problem.
 Ljuset måste delas upp i sina 
beståndsdelar, se Ola och Kris-
ter; det handlar inte bara om lux. 

Ljussmet från taket kan med 
fördel delas upp på spotlights, 
clipslampor och en lampa på 
kepsen.

JW 

Indirekt hundnytta

Kepsljus istället för ljussmet
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Några av alla workshops:

Laila Asp från syncentralen i 
Göteborg började berätta om 
hur deras verksamhet ser ut på 
Syncentralen i Göteborg. Ca 30 
anställda med olika yrkestitlar.
2003 fann syncentralen att det 
behövdes till en förändring med 
allt det innebär för att:
• Erbjuda alla patienter samma 
möjlighet till rehabilitering 

• Få kontroll på våra olika pa-
tientflöden 

• Få balans mellan kartläggning, 
utredning och behandling 

• Skapa ett flexibelt system där 

alla behandlare är delaktiga 
och som möjliggör  förändring-
ar utifrån efterfrågan 

• Ha rätt kompetens på rätt funk-
tion 

• Ha en jämn arbetsbelastning 
fördelad på alla behandlare 

• Skapa bättre rutiner kring pa-
tientadministrationen 

• Minska verksamhetens sårbar-
het 

Resultatet av denna föränd-
ring blev b.la  att väntetiden för 
första besöket sjönk från tolv 

månader till fem månader. En 
annan fördel var att kvaliteten 
ökade i patientarbetet. 
 Mycket intressant föreläsning 
där vi fick följa hur utveck-
lingen gått till för att skapa en 
kvalitetsmodell. Men det krävs 
att man kan se möjligheter och 
inte fastna i gamla vanor vid en 
förändring. Tack Laila!

Mia Karlsson
Synpedagog, Syncentralen Västervik

En kvalitetsmodell för bättre tillgänglighet

FFS-DAGARNA

Anders Frankenberg från Dolp-
hin Computer Access presen-
terade hur man kan förenkla 
vardagen för personer med 
dövblindhet genom att använda 
sig av Dolphin Guide.

PTS tävling Innovation för alla 
med temat ”Underlätta vardagen 
för personer med dövblind-
het” utlystes i oktober 2011 och 
Dolphin Computer Access blev 
en av vinnarna med projektet 
Dolphin Guide för personer med 
dövblindhet. Projektet ska vida-
reutveckla den existerande pro-
dukten Dolphin Guide (Guide) i 
syfte att möjliggöra användning 
för personer med dövblindhet. 
Guide är ett PC-baserat hjälp-
medel för datorovana användare 
samt för användare som av olika 
anledningar har svårigheter att 

använda Windows operativsys-
tem och Windowsprogram. Med 
Guide ska användarna bland an-
nat kunna hantera e-post, surfa, 
skriva, läsa texter samt lyssna 
på webbradio.  Dohlphin Guide 
är främst är utvecklad för ovana 
användare.

I programmet ska det även 
finnas stöd för punktskriftsdis-
play, synkroniserat stöd för för-
storing, talsyntes och punkskrift.  
Nedladdning av Daisyböcker 
från MTM online bibliotek och 
även uppspelning av Daisyböck-
er med stöd för punkskrift. Stöd 
för Windows 8. 
 Den har ett avskalat gränssnitt 
med en huvudmeny och högst 
9 undermenyer, så man kan 
använda det numeriska tangent-
bordet.  I januari 2014 kommer 

stöd för punktskrift.
 Den möjliggör enkel och kon-
sekvent åtkomst till elektronisk 
kommunikation som e-post, 
chat, sociala medier och skype.  
Att kunna använda ladda ner 
Daisyböcker från MTM och att 
läsa Daisy text och ljud böcker 
med punkskrift. Möjliggör 
också informationskanaler som 
Internet, nyhetsflöden, poddra-
dio och inskannad t.ex. OCR.  
Att kunna använda kalender, 
ordbehandling, röstanteckning-
ar, bilder och mycket mera. 
 Målgruppen är ovana datoran-
vändare med synnedsättning och 
datoranvändare med en synned-
sättning som upplever Windows 
för komplex. 

Catarina Hägg
SPSM Läromedel

Dolphin lättare för dövblinda
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Vit käpp introduceras med för-
del i grupp, sa Anita Svensson 
och John Sundholm från Syn-
centralen Långbro i Stockholm.
 Bakgrunden var att det tog 
lång tid att motivera för käppan-
vändning. Varför inte motivera 
en hel grupp samtidigt, som har 
ungefär samma behov?

Det försök man bedrivit i 
Långbro lades upp så att man 
första gången träffades och var 
och en berättade sina erfarenhe-

ter – varpå John berättade om 
varför han använde käpp. Sen 
idkade man lite ledsagning och 
berättade hur det kändes. Efter 
ett tupperwareparty med käppar 
fick var och en prova på.
 Andra gången provade man 
utomhus, vilket gav upphov till 
prat om att välja rätt käpp för 
varje tillfälle, ungefär som man 
väljer skor.
 Tredje gången var det lite 
större grupp. En del hade provat 
hemma och berättade om detta.  

Vid detta tillfälle informerade 
syncentralen också om ledstråk, 
ledfyrar och offentlig ledsag-
ning.

Ledsagningsteknik är viktigare 
än vi tror, sa Anita och John. 
Och försöket gav snabb bokning 
för fortsatt käppträning. 
 Även om det fortfarande finns 
de som är blyga och skyr grup-
per.

JW

Käppträning i grupp

Under synkonferensen i Sunds-
vall höll Judith Cederhag och 
Elisabeth Jessen från SPSM’s 
Resurscenter Syn i Örebro en 
workshop där de refererade från 
sitt möte med Christine Roman-
Lantzy i Danmark förra året.
 Roman-Lantzy är en ameri-
kansk specialpedagog som in-
riktat sig på små barn med CVI. 
Hon har bland annat skrivit en 
bok som heter ”Cortical Visual 
Impairment- An Approach to 
Assessment and Intervention” 
och Judith och Elisabeth kan 
varmt rekommendera alla intres-
serade att läsa den. Boken ger 
bland annat en bakgrund kring 
vad CVI är och dess känne-
tecken men också råd om hur 
man ska göra för att stimulera 
synen på små barn med korti-
kala synnedsättningar. I stort 
sett verkar rekommendationerna 
vara samma som de man använ-

der i Sverige vid synstimulering 
för barn med nedsatt syn eller 
försenad synutveckling av olika 
anledningar. I Sverige saknas 
det kanske bra nyare litteratur 
som beskriver synstimulering på 
ett bra och tydligt sätt
 Roman-Lantzy har också gjort 
en modell och tabell som tydlig-
gör synutvecklingens olika faser 
och delar. Den kan vara bra för 
att tydliggöra för föräldrar och 
personal vad barnet klarar av 
synmässigt och vad som är nästa 
steg i synutvecklingen. 
 CVI är den största orsaken till 
synnedsättning i västvärlden 
och Roman-Lantzy menar att 
inget barn har så svåra hjärn-
skador att det inte kan vara värt 
att jobba med synen. Det ligger 
ju väl i linje med den svenska 
inställningen att så länge barnet 
har ögon ska man jobba med 
synstimulering under de tidiga 

åren. Dock brukar man i Sverige 
övergå till mer kompensatoriskt 
synsätt när barnen blir äldre då 
man tror att synutvecklingen är 
avslutad. Hur Roman-Lantzy 
ser på det förblev dock oklart då 
Judith och Elisabeth mest hört 
henne prata om de små barnen. 
Under workshopen uppstod 
en ganska uppfriskande liten 
diskussion kring om detta med 
synstimulering var något nytt 
eller precis samma sak som vi 
redan gör med småbarn med 
nedsatt syn. När ska man sluta 
synstimulera och börja kompen-
sera istället?
 Judith och Elisabeth rekom-
menderade också boken “Little 
Bear Sees: How Children with 
Cortical Visual Impairment Can 
Learn to See” av Aubri Tallent 
och Fredy Bush 

Lisa Marklund
Syncentralen Östersund

Roman-Lantzy om små barn med CVI
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Lena Lindbom och Åsa Karls-
son Lundqvist från Resurscenter 
syn, SPSM i Stockholm ledde 
ett erfarenhetsutbyte kring val 
av läsmedium för barn med syn-
nedsättning.
 Det som diskuterades var att 
några barn med synnedsättning 
ligger på gränsen mellan att läsa 
punktskrift eller svartskrift och att 
det kan vara svårt att bedöma vil-
ket läsmedium som passar bäst. 
 Gruppen som var med på work-
shopen bestod bland annat av 
personal från syncentraler och 
kommunala synkonsulenter. Alla 
hade olika tankar kring hur man 
kunde stimulera barnet både 
taktilt och visuellt under försko-
leåldern.  Då kan man hålla det 
öppet huruvida barnet ska läsa 
punktskrift eller svartskrift, detta 
genom att erbjuda punktskrift 
väldigt tidigt i barnets liv och 
träna upp dess taktila förmåga 
med leksaker och föremål som 

stimulerar taktiliteten hos barnet 
på olika sätt. Samtidigt kan man 
presentera förstorade bokstäver 
och föremål med god kontrast 
för att stimulera synen. Det ena 
behöver inte utesluta det andra 
men innan skolstart bör man ha 
tagit ett beslut om vilket läsme-
dium barnet ska starta läsinlär-
ningen med.  

Det är också viktigt att Re-
surscenter syn tidigt i barnets liv 
får kontakt med barn och föräld-
rar så att de kan ge råd och stöd 
till föräldrarna och samarbeta 
med syncentralerna och försko-
lepersonalen kring barnet. 
Syncentralerna berättade hur 
man arbetar med hela familjen 
och Resurscenter syn informe-
rade om vilka kurser de erbjuder 
familjer som fått ett barn med 
svår synnedsättning eller blind-
het. 
 De bedömningar av läsmedia 

som görs på Resurscenter syn 
utgår framförallt från barnets 
diagnos och prognos, dess 
spontana beteende som tittande 
eller kännande, synskärpa nära 
i grupp, centralt synfält, barnets 
taktila förmåga och även omgiv-
ningens och barnets inställning 
till punktskrift.
 Resurscenter syn håller på att 
översätta ett nytt kartläggnings-
material ”Tactual Profil” för 
att kartlägga hela den taktila 
förmågan hos barn och ungdo-
mar i åldern 0-16 år. Materialet 
kommer från företaget Visio i 
Holland och är ett omfattande 
material i flera delar. Det kom-
mer att användas på Resurscen-
ter syn i samband med utredning 
av barnets taktila förmåga.

Catarina Hägg
SPSM Läromedel

Lämpligt läsmedium för barn

Claudio Quitral från LVI berät-
tade om hur man kan använda 
sin Iphone för att navigera med 
GPS.
 Det finns flera GPS-program 
att ladda ner. Tomtom och Navi-
gon är egentligen gjorda för bil 
och har inte adresser, men går 
bra att gå med. Google maps är 
inte lika bra, och Apples egna 
kartor täcker bara en del städer. 
 Till detta kan man ladda ner 
voiceover-appar som är speciellt 
framtagna för synskadade. De är 

inte lika bra som Trekker – men 
det kanske man inte kan begära 
för en hundring.

Det var två appar Claudio 
beskrev närmare, Ariadne gps 
och den finska Blindsquare. Det 
kommer att komma fler.
 Båda har sina unika kvaliteter. 
Ariadne har en möjlighet att 
först kolla in stadens karta om 
man inte kan den. Blindsquare 
kan lägga in andras favoritmål 
via standardprogrammet four-

square. Gemensamt är förstås 
att programmet talar om var 
man är och hur man ska gå för 
att komma till en förutbestämd 
plats.
 Man måste dock ha viss koll 
själv, sa Claudio. Och dessutom 
är kartorna fortfarande dåliga.

JW

GPS-appar istället för apparater
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Under FFS studiedagar i Sunds-
vall hölls en heldag med paral-
lella seminarier. En av förelä-
sarna var Torbjörn Jansson från 
Glamox Luxo som talade om 
ljus och belysning samt hur vi 
ser på det idag. 
 Han börjar med att beskriva 
hur belysningssystem idag tar 
väldigt lite hänsyn till den en-
skildes behov i skol och arbets-
miljö. Belysning anses istället 
tillhöra fastigheten. Många 
oönskade hälsoproblem som 
huvudvärk, nack-och ryggpro-
blem och överansträngning kan 
hänvisas till dålig belysning. 
Kroppen kompenserar för dålig 
belysning. Dessutom behövs det 
anpassas utifrån ålder, vid 40 år 
behöver vi dubbelt så mycket 
ljus och vid sextio år ca 6 
gånger mer ljus än i ungdomen.

Belysningsbranchen har i 
samråd med Energimyndighe-
ten och Arbetsmiljöverket  tagit 
fram en planeringsguide för 
belysning inomhus: ”LJUS & 
RUM”. Boken kan rekvireras 
från Ljuskultur eller belysnings-
branchen. Den guidar genom 

belysningsprocessens alla mo-
ment och hur man ska tänka.
Den europanorm, standard,  SS-
EN 12464-1 som finns angiven 
idag som krav på belysnings-
styrka på en arbetsplats är en 
lägsta nivå. 500 lux räknas 
som en generell standard på en 
arbetsplats . Synergonomiskt är 
enbart takbelysning på 500 lux 
inte tillräckligt. Då är det bättre 
att dra ner på allmänbelysningen 
och satsa på punkt eller plats-
belysning. Alla kanske inte ska 
behandlas lika. 

Ett problem med s.k. bländ-
ningsvärden är att det inte finns 
något sätt att mäta det efter att 
byggnaden är färdigbyggd. Det 
talas om att en tydlig trend på 
arbetsplatser är att gå tillbaka 
till kontorslandskap. Även s.k. 
flexkontor, där personal ambu-
lerar mellan tomma skrivbord, 
och får bära med sig eventuell 
skrivbordslampa. Trender som 
inte medger särskilt mycket 
hänsynstagande till individuella 
behov. En annan trend är att 
belysningskällorna går från ett 
varmare till ett kallare ljus. Vi 

behöver ett varmare ljus för att 
inte bli trötta. 
T orbjörn föredrog några 
viktiga frågor att ställa oss: hur 
mycket faktiskt ljus ger din 
belysning? Vilken fördelning 
har den? Går den att ljusreglera 
med bibehållen kvalité? Hur bra 
är färgåtergivningen? Den bör ej 
understiga 80 i ett klassrum. Vad 
har den för färgtemperatur? Hur 
lång livslängd har den? Hur ser 
den totala effekten ut? Torbjörn 
tog oss med på en tidsresa från 
50-talet då lysrören kom till 
60-talet då hallogenlamporna 
dök upp, 80-talet med kompakt-
lysrör och 2000-talet då LEDbe-
lysningen kom. Han varnar för 
mycket skräp inom import. Ett 
LED är känsligt för värme och 
är beroende av kylning. Ett LED 
slocknar aldrig, utan med tiden 
minskar ljusflödet och det lyser 
svagare.  Man har idag bestämt 
att vid 50 000 ljustimmar finns 
70 % av ljuset kvar! Det är ett 
intressant område att lära mera 
om!

Anita Sjöberg
Visby

Det rätta ljuset

LED-ljus och molntjänster

På FFS Synkonferens i Sunds-
vall, hade jag förutom den första 
dagens gemensamma föreläs-
ningar, tillfälle att bevista ett par 
intressanta workshops den 18 
april. 

Den första handlade om 

ergonomi och belysning, då 
Thorbjörn Larsson från Glamox 
Lux, berättade om olika typer av 
arbetsbelysning, och olika lös-
ningar som utvecklats med hjälp 
av den nya LED belysningstek-
nologin. Han berättade om vad 
som utmärker god belysning, 

och vad man bör tänka på. Det 
finns exempel på bra synergo-
nomiska lösningar, med god 
färgåtergivning, ljusreglering, 
lång livslängd och hållbarhet. 
 Kvaliteten på själva LED-
kretsarna varierar också mycket 
mellan olika tillverkare. Man 
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bör tänka på att LED-kretsar är 
känsliga för höga temperaturer, 
och att man undviker lösningar 
med LED-armaturer i varma ut-
rymmen. Något som ofta skiljer 
billiga armaturer från dyrare, är 
kvaliteten, där LED-armaturer 
av god kvalitet är utformade 
så att t.ex. värme avleds. Det 
förekommer billiga LED-arma-
turer med god kvalitet, men det 
finns väldigt mycket “skräp” på 
marknaden.  

Den andra workshopen hölls 
av Claudio Quitral, från LVI, 
Växjö, och Kenneth Elfström-

Ahlenius, präst i Sköns försam-
ling, Sundsvall, och handlade 
om Molntjänster, och hur man 
kan använda molnet för att 
spara, flytta och komma åt filer, 
med iPad som arbetshjälpme-
del. Kenneth berättade på ett 
engagerat och levande sätt, hur 
han använder iPad och Molnet i 
sin dagliga gärning som syn-
skadad präst. T.ex. hur han kan 
förbereda predikan i sin dator 
hemma, för att sedan plocka 
fram texten i sin iPad i kyrkan. 
 Här tog han också upp den 
stora fördelen med att kunna 
få en bakgrundsbelyst text på 

lagom läsavstånd var han än 
befinner sig i den mörka kyr-
kan! Ett annat exempel var när 
han var tillsammans med sina 
konfirmander, och snabbt kunde 
ta fram en passande dikt, via 
nätet och läsa den. 
 Claudio demonstrerade hur det 
går till att använda molntjänster 
med Ipad, genom att via video-
kanon visa på filmduk för del-
tagarna. Exempel på molntjäns-
ter är t.ex. iCloud, Dropbox, 
Google drive och Skydrive. 

Mikael Magnusson
Fristads Folkhögskola 

FFS-DAGARNA

Avgående styrelseledamöter. Bild 
på nya styrelsen kan förväntas till 
nästa nummer

Ett par snapshots på 
deltagare.
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Det stora nya i år, som 
nästan alla leverantörer 
hade någon variant av, 
var snabb OCR-läsning 
från kamera.  

Provista:
Kapten Mobility. GPS + dikta-
fon + ljudbokspelare för daisy. 
Styrs av knappar eller röst. 
Olika lägen för gående, bil 
och kollektivtrafik, samt kart-
läsningsfunktion. Tyvärr kan 
gps-skugga fortfarande ställa till 
problem. Anslutning till dator 
för diktafonen finns.
Irisscan, småscannrar med 
OCR-läsning:
– Express: för inmatning av A4-
papper
– Book: linjalliknande scanner 
att dra över pappret, för böcker, 
affischer etc som inte kan matas 
in. Gör om till jpg som ocr-as.

Easy Converter klarar numera 
arabiska och ett femtital andra 
språk
Brailliant har i sin version två är 
en punktdisplay med tumknap-
par för intuitiv navigering och 
har dessutom blivit billigare – 
ligger nu i 30.000-kronorsklas-
sen

Leddles från Fonda är glasögon 
för näroptik med led-dioder 
mellan glasen, och med upp-
laddningsbara batterier.

Insyn:
Freedom Scientific Pearl med 
programmet Openbook heter 
deras OCR-scanner som tillåter 
redigering av texten på dator. 
Fokuserad på böcker, klarar 20 
boksidor på en minut.
AVK-HD heter den nya av-
ståndskameran med zoom som 
styrs av en joystick.
VisioBook heter den laptopstora 
CCTV:n 

Dolphin:
Dolphin Guide har rensats på 
buggar och går numera enkelt 

att distribuera till användarna.
Windows 8 för Supernova kom-
mer under maj.

LVI:
Magnilink S (f.d. Student) pas-
sar numera lika bra för jobb. 
Bildåtergivningen har blivit 
bättre och OCR-funktion har 
lagts in.

PolarPrint:
ClearView Speech heter deras 
OCR-läsarkamera, stor unge-
fär som en transistorapparat. 
Har reglerbart ljud, hastighet 
och förstoring och överförings-
möjlighet till dator. Kan växla 
mellan förstoring och uppläs-
ning genom att man pekar på 
skärmen.  >>>

LVI:s Magnus Bringhed demonstrerar

Högläsning i 
utställningsmontrarna
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VictorReader Stream har fått en 
version 2, som är mindre än den 
gamla, 110 gram. 
Twinview är en skärm som kan 
visa både datorbild och kamera-
bild samtidigt. 

Syntavlor.se:
Nykomling på FFS som presen-
terar sina antireflexbehandlade 
mobila syntester som kan tas 
med vartsomhelst, tvättas och 
tas med på nytt. Där finns både 
bokstäver och symboler för 
barn.

ICAP:
Säljer också Kapten Mobility, se 
ovan
Talking LabQuest är ett talande 
mätinstrument att t.ex. läsa tem-
peraturer eller andra siffror med 
på laborationer i skolan. 
HoverCam Mini är också en 
talande OCR-läsare som enligt 
uppgift är världens minsta.

ReadEasy Move är en lite större 
talande OCR-läsare, med skärm 
för förstoring och möjlighet att 
spara ljudet som mp3.
Zoomtext för mac är också nytt.

FFS’ nya styrelse
Ordförande: Annika Södergren, Resurscenter Syn Örebro, Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten
Vice ordförande: Catarina Hägg, Läromedel Stockholm, Special-
pedagogiska skolmyndigheten
Kassör: Lisa Marklund, Syncentralen Östersund
Sekreterare: Margret Grönkvist, Stockholms syncentral Långbro
Mia Karlsson, Syncentralen Västervik
Christer Bodén, Provista Västra Frölunda
Mikael Magnusson, Fristads folkhögskola
Thomas Larsson, Arbetsförmedlingen Syn Uppsala
Ola Carlsson-Fredén, Ljuslabbet Stockholm
Suppleanter:
Leena Untinen, Syncentralen Gävle
Anette Myrström, Synvårdsmottagningen Täby

Nya i styrelsen är Thomas Larsson, synpedagog, Ola Carlsson-
Fredén, ljusdesigner, Leena Untinen, kurator och Anette Myrström, 
optiker. Nedan årets FFS-are (t.v) och den nyvalda ordföranden.

Med sina stora kunskaper, långa 
erfarenhet och engagemang 
har synpedagog Ingrid Axels-
son infört en metodik för att 
träna ögonrörelser för personer 
med synfältsbortfall orsakat av 
hjärnskada, med stor framgång 
och mycket goda resultat. Hon 

har hämtat kunskap och utbild-
ning från bland annat  Norge av 
Synpedagog Gunvor Birkeland 
Wilhelmsen.
Ingrid är generös att sprida sin 
kunskap till kollegor samt är 
öppen för utveckling och nya 
idéer.

Årets FFS-are
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LVI är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel. Vi finns  
representerade över hela landet. All utveckling och tillverkning sker i Växjö. 

Kontakta oss idag!        0470-72 77 00        info@lvi.se        www.lvi.se

MagniLink S är en moduluppbygd kombinerad läs- 
och avståndskamera som på olika sätt kan anpassas 
för användning i skolan, på kontoret eller i hemmet. 
MagniLink S är enkel att använda och levererar 
bästa tänkbara bild och prestanda, bland annat 

*MagniLink Vision tilldelades år 2011 designpriset RedDot Design Award.
tack vare blixtsnabb USB 3.0-anslutning. Systemet 
fälls upp och ned på några sekunder och kan fås 
med flera smarta funktioner, som t ex TTS (OCR/
talfunktion) samt olika tillbehör, som exempelvis en 
dockningsstation i A3-format.

Läs mer om MagniLink S på 

www.LVI.Se

Nya MagniLink S 
Portabel läs- och avståndskamera med fantastisk  
bildkvalitet och den allra senaste tekniken.
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Det är lätt att fokusera 
på allt som inte fungerar 
normalt hos barn med 
Charge syndrom. 

Men specialpedagogen David 
Brown, som nyligen besökt 
Sverige, ser inte syndromet utan 
barnet – och att de beteenden 
som andra uppfattar som kon-
stiga i själva verket är ytterst 
intelligenta strategier för att 
kunna hantera livet.

En pojke som drar ut kylskåpet 
från väggen för att sedan pressa 
in sig i det trånga utrymmet som 
bildas gör detta för att få kontakt 
med sin kropp. 
 En flicka som lägger sig ner på 
golvet med ena benet i kors över 
det andra gör det för att kunna 
läsa, något hon inte klarar av om 
hon tvingas att sitta på en stol. 
Sitter hon på stolen krävs så 
mycket energi att hålla sig kvar 
att hon blir funktionellt blind 
och faktiskt inte ser.
 En pojke som gallskrek av 
skräck när mamman satte ho-
nom på en gunga upptäckte efter 
en stund att det var underbart att 
i stället lägga sig över gungan 
så att brädan tryckte mot hans 
mage. 

– Det här är barn som har 
svårt att känna sin kropp, det är 
som för oss när benet somnar. 
Föreställ dig att det hänt, det 
ringer på dörren och du försö-
ker ta dig dit så får du en liten 

aning om hur livet ter sig för en 
person med Charge, säger David 
Brown.
 – Vi försöker väcka benet ge-
nom att klappa och banka på det 
eller stampa hårt med foten. På 
samma sätt gör barn med Char-
ge. De självstimulerar för att få 
bättre funktion och de beteenden 
som kan verka så underliga är i 
själva verket ytterst funktionel-
la. De är inte inlärda utan varje 
barn har själv kommit fram till 
vad som fungerar.
 Brown är walesare men arbetar 
sedan 13 år som specialpedagog 
vid California Deafblind Ser-
vices. Han är en internationellt 
efterfrågad föreläsare och har 
publicerat en rad artiklar.   

Charge påverkar sinnen vi 

sällan tänker på, muskel- och 
ledsinnet, balans, smak och lukt. 
De betyder mycket för oss alla 
och ännu mer för människor 
som inte har full syn och hörsel.
 Charge syndrom som drabbar 
en av 15.000 nyfödda, ca tio per 
år i Sverige, är den vanligaste 
orsaken till dövblindhet i väst-
världen. Genmutationen som 
orsakar syndromet upptäcktes 
inte förrän 2004 och mycket är 
fortfarande okänt. Barnen har 
stora medicinska problem och 
måste ofta genomgå många ope-
rationer. Det är inte ovanligt att 
praktiskt taget varenda organ i 
kroppen är påverkat. En del kan 
inte svälja utan måste få sin föda 
genom sond och de flesta har 
mycket svårt med balansen. När 
de börjar krypa gör de ofta det i 

Konstiga beteenden är bra 
sätt att hantera livet

David Brown, foto Michael Ågren

SYNUTBLICKAR
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en fempunktsposition där de tar 
sig fram på alla fyra men också 
har pannan i marken för att inte 
ramla omkull. 

Barn med Charge stämplas 
ibland felaktigt som utveck-
lingsstörda eller autistiska, lata, 
aggressiva eller deprimerade. 
David Brown har ägnat en 
stor del av sitt liv åt att förstå 
barnens agerande utifrån deras 
eget perspektiv. Han ger några 
exempel:
 – En liten pojke var på utflykt 
men var inte intresserad av vad 
de andra barnen gjorde. Han 
gick hela tiden tillbaks till järn-
vägsspåren i närheten och satte 
sig på syllarna. Det var det enda 
han ville göra hela dagen. Han 
ville känna vibrationerna innan 
tåget kom.
 – En 2,5-åring hade en sam-
ling av små leksakståg av trä 
som han varje kväll ställde på 
en hylla ovanför sängen i be-
stämd ordning. Det var otroligt 
viktigt att de stod på samma 
sätt. När det var gjort läste för-
äldrarna godnattsaga. Därefter 
reste pojken sig på nytt för att 
försäkra sig om att tågen stod 
kvar exakt likadant som tidi-
gare.
 
– Det kan verka gulligt men 
är ett rop på hjälp från ett litet 
barn som inte har kontroll över 
sitt liv och desperat måste hitta 
åtminstone något som är stabilt.
 Cameron, en engelsk pojke, 
hade stora problem med både 
sin mamma och skolan. Hem-
ma var det ständiga bråk och 
pojken blev avstängd från två 
skolor på grund av sitt aggres-

siva beteende.
 En dag hittade mamman en 
lapp, noggrant ihopvikt och 
lagd på sängen där Cameron 
visste att hon skulle se den.
 – Han hade med enorm an-
strängning skrivit ner frågor 
som han inte kunde ställa till sin 
mor. Varför är jag döv? Varför 
är jag stygg i skolan? Varför 
gnisslar jag tänder? Varför slår 
jag andra barn? 
 Mamman grät i en hel dag. Se-
dan tog hon kontakt med skolan 
som tog tag i situationen så att 
det blev bättre.
 – Det Cameron så förtvivlat 
försökte kommunicera var att 
han behövde mer kontroll och 
mer information och att någon 
måste hjälpa honom med det 
eftersom han inte kunde fixa det 
på egen hand.

David Browns budskap är 
att vuxna måste bli bättre på att 
läsa av barnens signaler. Att, 
till exempel i skolan, försöka 
tvinga barnen att sitta stilla får 
ofta motsatt effekt. Det kräver 
så mycket energi att hålla sig 
kvar på stolen att det inte går att 
lära sig någonting alls. Och ett 
missförstått barn kan bli utage-
rande och aggressivt.
 För att kunna reorganisera sina 
sinnen är det ofta viktigt att få 
gå omkring en stund eller helt 
enkelt lägga sig ner på golvet. 
Situationen kan förbättras med 
så enkla medel som att förse 
stolen med arm- och fotstöd 
som hjälper hjärnan att förstå 
var kroppen är. Eller genom att 
ställa stolen mot väggen så att 
ingen kan gå bakom. Och att 
låta barnet röra sig med jämna 

mellanrum utan att göra något 
väsen av saken.
 För många människor är det 
proprioceptiska sinnet okänt. 
Ändå har det avgörande bety-
delse för oss. Proprioception är 
vår förmåga att veta var våra 
kroppsdelar befinner sig, något 
som är är nödvändigt för att 
kunna hålla balansen. David 
Brown exemplifierar med ett 
brutet ben – medan läkningen 
pågår är proprioceptionen 
sämre.
 – Ofta sätts ett tryckförband 
runt det opererade knäet. Inte 
som fysiskt stöd utan för att ge 
en mental uppfattning om var 
benet befinner sig så att du inte 
ramlar när du reser dig upp.
 Barn med Charge har i allmän-
het svag muskeltonus vilket 
innebär att musklerna är sva-
gare än normalt, vilket i sin tur 
leder till att hjärnan inte har 
tillräcklig information om var 
kroppens delar är. Allt som kan 

David Brown, en av världens 
ledande experter på dövblind-
het, medverkade på Specialpe-
dagogiska skolmyndighetens 
(SPSM) konferens om Charge 
syndrom som genomfördes i 
mars i år. Nästan 200 perso-
ner deltog och UR Samtiden 
dokumenterade föreläsning-
arna som nu finns på UR Play. 
Inför konferensen översatte 
SPSM ett flertal artiklar David 
Brown skrivit om dövblindhet 
och sinnenas samspel. Artikel-
samlingen heter just ”Sinnenas 
samspel” och går att beställa 
på SPSM:s webbplats www.
spsm.se
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stärka muskeltonusen är därför 
bra. David Brown har sett barn 
gå från svag till bra propriocep-
tion när muskeltonusen ökat.

– Nästa gång du möter ett 
barn med Charge som inte vill 
gå, utgå inte från att han eller 
hon är lat. 
 Synsvaga och blinda personer 
har i allmänhet problem med 
proprioceptionen och därmed 
med balansen. Också det vesti-
bulära systemet, som består av 
labyrinten i våra inneröron, är 
avgörande för balansen. Även 
detta är påverkat hos många 
barn med Charge.
 – Att barnen ofta föredrar 
att ligga på rygg kan förvärra 
problemet eftersom vätskorna 
enkelt går in i öronen. En del 
tycker det är kul med saliv i 
öronen. Det brusar och ploppar 
när man trycker på örat, något 
som naturligtvis också leder till 
infektioner, säger David Brown.
 Att en del barn med Charge 

går med ansiktet bakåtlutat kan 
verka konstigt men har en enkel 
förklaring. Många barn har ett 
ofullständigt synfält och om en 
viss del av näthinnan är skadad 
är det som att ha en skärmmös-
sa framför ögonen. Då måste 
man vinkla upp ansiktet för att 
se. 
 Många, för att inte säga alla, 
beteenden hos barn med Charge 
har alltså naturliga, fysiska för-
klaringar. Det gäller att förstå 
dem men också om att förmedla 
andra och bättre sätt att hantera 
kroppen och livet.

Följ barnet är David Browns 
råd. Bygg en relation. Börja 
med att iaktta. Ta reda på vad 
barnet tycker om att göra.
 – När du skapat en relation 
och barnet tycker om dig och 
litar på dig kan du börja före-
slå annat som kanske fungerar 
bättre. 
 David Brown har arbetat med 
dövblinda i hela sitt yrkesliv. 

Många, men inte alla, barn med 
Charge har dövblindhet. Men 
även om det inte är så tycker 
han att det förhållningssätt och 
den kunskap som finns inom 
dövblindområdet är det som har 
mest att erbjuda denna lilla och 
ofta djupt missförstådda grupp. 
 – Även om jag fokuserar på 
Charge talar jag om människor 
och dessa barn är på de flesta 
sätt lika oss och vi är på de 
flesta sätt lika dem, säger han.
 – Jag känner inte till någon 
grupp med så många multi-
sensoriska problem, så många 
och så allvarliga medicinska 
tillstånd och så många gömda 
svårigheter som denna. Samti-
digt vet jag ingen annan grupp 
som visat en så otrolig förmåga 
att klara av och resa sig också 
över de allvarligaste problem.

Anne Jalakas, 
Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor

SYNUTBLICKAR

Inte bara för syns skull
Nu har vi fått nytt informationsmaterial som riktar sig till synska-
dade som  ännu inte är medlemmar i Synskadades Riksförbund. Det 
går under namnet “Inte bara för syns skull” och vi har fina affi-
scher, vykort och en ny broschyr. 
Beställ gärna ett par broschyrer att ha i väntrummet och varför inte 
en affisch på väggen. 
Broschyr, vykort och affisch beställs kostnadsfritt av oss via mejl 
kontorsservice@srf.nu eller telefonnummer 08-39 90 00, ni betalar 
endast porto. 
På vår hemsida finns broschyren i pdf-format och i wordformat, 
nås på länken: 
www.srf.nu/informationsmaterial/synskadadesriksforbund
Broschyren finns även på punkt och på ljudskiva. 



25

På SPSM cirkulerade ett 
rykte om att man i vissa 
länder experimenterade 
med käppar i andra 
färger än vita. Särskilt 
Australien förekom i 
dessa rykten.

Så Nya Synvärlden vände sig 
till Emmelie Reinson Egelberg 
på Guide Dogs Stockholm/As-
sistanshundskolan, som har ett 
australiskt förflutet, för att få 
dem bekräftade eller avvisade.

– Nu har jag fått bekräftat 
att man i Australien har färgade 
käppar, svarar Emmelie. Det är 
segmenten i käppen som finns 
i olika fluoreserande färger så 
som orange, rosa och gröna. 
Man kan beställa dem enfär-
gade, i kombination eller med 
vissa segment i färg och vissa 
vita. 
 – När jag bodde i Australien 
pratade vi mycket om hur svårt 
det var att få framförallt ton-
åringarna att börja använda en 
käpp som förflyttningsmedel 
och vi började att ‘pimpa’ dem 
åt dem för att göra dem mindre 
‘sterila’. Jag antar att detta är att 
man har tagit det ett steg längre 
nu. 

– Jag vill bara passa på att 
säga att det finns en stor skillnad 
på hur vi ser på de vita käpparna 
här i Sverige kontra i många 
andra länder. Här märker jag 
att många personer som arbetar 

inom fältet ser den vita käppen 
som en viktig ‘markör’ för att 
visa på att personen som an-
vänder den har en synskada/är 
blind, vi använder således också 
mycket markeringskäppar av 
den anledningen. I Australien 
(bland annat) ser man käppen 
mycket mera som ett förflytt-
ningshjälpmedel och ett hjälp-
medel för personen som använ-
der den att kunna förflytta sig på 
ett säkert och smidigt sätt. 
 – Man är ofta också mera 
uppmärksam på att just den vita 
käppen kan verka mera som 
ett stigma än ett hjälpmedel 
för många som har en synned-
sättning och att motståndet att 
använda den då kan vara lite för 
stort, detta försökte vi verkligen 

att hjälpa de personer som var 
i behov av OF träning med när 
jag arbetade i Australien. 
 – Detta med färgade käppar 
tycker jag är en mycket moder-
na och respektfull handling mot 
dem som skall använda den som 
ett hjälpmedel. 
 Avslutar Emmelie.

Så vi låter Emmelie Reinsons 
fråga gå vidare. Är det kanske 
dags att uppfatta käppar mer 
som hjälpmedel än som markör 
– och dags att uppfatta hjälp-
medel mindre medicinskt och 
tråkigt och mer som ett verktyg 
vilket som helst?

JW

Det var den här 
bilden på The 
Australians webbplats 
som satte igång 
ryktena...

Mer moderiktiga käppar  
på gång?
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Den 1 december kunde 
prins Raad bin Zeid och 
hans svenska prinsessa 
Majda Raad inviga 
Vision Training Center i 
Amman, Jordanien. 
Alla var där som hade med 
saken att skaffa: alla från den 
tidigare tyska ambassadörens 
fru, blindläraren Silvia Buck-
ardt som tog initiativet till att 
det tysk-jordanska universitetet 
startade utbildningar för lärare 
och optiker till de ögonläkare 
som i framtiden kommer re-
mittera patienter till centret. 
Avsikten är att centret ska ha 
två träningsfunktioner. Dels ska 
man träna professionella i en di-
plom- och en masterutbildning 
och dels ska man träna patienter 
att använda sin syn. 

Mitt intresse för detta väcktes 
när jag första gången var i Am-
man för att föreläsa tillsammans 
med min vapendragare Jörgen 
Gustafsson. Vi fann att nästan 
200 barn på blindskolan i Marka 
inte hade tillgång till optik och 
svartskrift, fastän 80% av dem 
hade synrester. Tidigare hade 
ett amerikanskt projekt miss-
lyckats, eftersom man bara hade 
undersökt barn och gett dem 
optik – inte tränat personalen. 
Det krävs, det inser jag nu, mer 
än fyra år och nio besök för att 
man ska komma i mål. 
 Diplomutbildningen vänder sig 
till lärare, arbetsterapeuter och 
optiker i Afrika och Mellanös-

tern, och masterutbildningarna 
till Jordanien och Palestina i 
första hand. Nu går de femte 
diplomstudenterna och den 
tredje masterkursen har startat, 
varav fem har tagit sin master-
examen. Vision Training Center 
är alltså både en plats där man 
utbildar proffs och där patien-
ter får optiska hjälpmedel och 
synträning av embitiösa och 
aktiva professionella från det 
egna landet, vilket gör att detta 
kommer att hålla på sikt. Förut-
sättningarna är goda och beho-
ven många. Kusinäktenskap, 
ojämn ögonhälsovård och ett 
stort ackumulerat behov gör att 
det finns många att ge service. 
Problemet är dock att man bland 
muslimer har ännu svårare att 
erkänna sina problem än vi har 
här i Skandinavien.

Utan stöd från HRH Raad och 
Majda hade det här inte varit 
lika framgångsrikt, liksom från 
presidenten dr Labib vid Ger-
man Jordanian University och 
utbildningsministern, dr Waji 
Oweiss. Allt samordnat och med 
berått mod och starkt tempera-
ment framdrivet av dr Nathalie 
Bussieres som bott fem år i Sve-
rige under sin postdoc-period. 
 Under de här fyra åren har jag 
haft optikerna Jörgen Gustafs-
son, Åsa Hammarsten och eng-
elske Andrew Miller med mig 
under två föreläsningsveckor 
per termin, och då har vi hunnit 
se de flesta turistattraktionerna 
i Jordanien. Men det är en helt 
annan historia att berätta om 
Petra, Döda Havet, Madaba och 
Wadi Rum…

Krister Inde

Invigning av Mellanösterns 
första syncentral

Här anländer prins Raad och prinsessan Majda och tas emot av 
universitetets president dr Labib.



27

Hjälpmedlen köps från Hong Kong society for the Blind, samt från lokala 
företag. Förhoppningen är att de svenska företagen Multilens och LVI ska 
ha återförsäljare i mellanöstern nu när marknaden och behovet ökar i takt 
med att optiker, arbetsterapeuter och lärare får nya kunskaper och när 
skolan som heter Academy of children with visual impairment är nybyggd 
och har en heltidsanställd optiker.

Efter invigningen pratade de kungliga med huvudpersonerna – 
studenterna. De flesta kvinnliga studenterna är täckta och tar inte i hand, 
men man får lära sig kulturens villkor var man än är. Samy, Mustafa, 
Moayed, Yousur och Randa – namnen är olika men uppgifterna är 
desamma som här.

Invigningen inleddes med ett 
svenskt seminarium, där Krister 
Inde, Björn Hellström, Multilens 
och Fredrik Cornelius, LVI gav de 
församlade ögonläkarna och andra 
intresserade den svenska vinkeln 
och hur vi startade vår utveckling i 
början av 1970-talet.

Prins Raad var väl förberedd och 
när han går in i lokalen tystnar 
alla. Han säger Salamelikum 
och så spelas den jordanska 
nationalsången och en imam läser 
ur Koranen – men annars är det 
sig likt. Och i media  dagen därpå 
fanns artiklar i alla tidningarna 
och TV, eftersom det här är 
stort, nytt och okänt tidigare i 
mellanöstern.
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Under en härlig vårvecka i april 
gjorde vi, med stöd av FFS, en 
studieresa till Washington och 
Baltimore. Huvudsyfte t var att 
vara med på Tactilce Graphcis 
conference  i Balitimore  och 
det var vi, men vi hann även 
med studiebesök på National 
Library Service for the Blind 
and Physically, NLS, handicap-
ped,  i Washington och under en 
förmiddag  gästade vi National 
Federation for the Blind, NFB  i 
Baltimore, som också var värd 
för konferensen (se separata 
artiklar). 

Tactile Graphics är en åter-
kommande konferens med något 
oregelbundna intervaller.  Den 
sista var år 2008 i Birming-
ham. Konferensens syfte är att 
samla folk från hela världen som 
arbetar med taktila bilder för 
barn/studerande och vuxna med 
blindhet för att delge och lära 
varandra om nya möjligheter, 
läromedel, böcker, teknik och ny 

forskning inom området. Efter-
som intresseområdet i Sverige 
är ganska litet så är alla glada 
och nyfikna på vad som händer 
runt omkring i världen inom det 
taktila bildområdet. Hundratjugo 
personer från fjorton länder var 
samlade på konferensen. 
 Några av höjdpunkterna på 
konferensen var Dr Sarah 
Morley Wilkins från RNIB som 
berättade om några av de arbe-
ten som görs på RNIB, bland 
annat om utvecklingen av deras 

nya digitala arkiv, www.load-
2learn.org.uk där man kan ta del 
av bilder och tillgängliga läro-
medel. Vissa delar av materialet 
är begränsat av copyright men 
de arbetar för att det ska vara ett 
öppet arkiv för alla intresserade.  
Arbetet med att bygga upp en 
fungerande databas tog dem 4 
år. Nu tycker man att det är en 
användbar databas.  Man kan 
även lägga in sina egna bilder så 
att andra kan få tillgång till dem. 
 American Printing House for 
the Blind, APH har byggt upp 
ett Tactile Graphics Image Li-
brary. Denna webbplats inne-
håller ett antal 2D taktila bilder 
med anknytning till vetenskap, 
matematik, konst och mycket 
mera.  Man kan registrera sig för 
att ladda ner bilder. www.aph.
org/tgil/  och www.inkscape.org  
(gratis nedladdning av vektor-
grafikprogrammet, Inkscape) 

Karen Poppe

SYNUTBLICKAR

Trycka och förstå taktilt 
i Baltimore

Taktila böcker från Typhlo & 
Tactus
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MakerBot’s Nate Leichter 
som talade om innovativ an-
vändning av 3D-skrivare. Även 
här finns det en online-resurs 
värt att peka på www.thingiver-
se.com. Thingiverse är en sam-
ling av fritt nedladdningsbara 
(och modifierbara) 3D-modeller 
som drivs av MakerBot. Man 
tror mycket på att 3D–skrivare 
kommer att finnas mer tillgäng-
liga och billigare i framtiden. 
Användningsområdena är stora.  
Man kan göra delar till ma-
skiner, proteser, scenografier, 
konstföremål, arkeologiska fö-
remål, modeller av stora bygg-
nader, platåskor till ungarna och 
mycket mera.  
 Karen J Poppe från AFB höll 
i en workshop Touching on the 
basics of Tactile literacy.  Karen 
J. Poppe arbetar som projektle-
dare inom Tactile Graphics på 
APH. Hennes expertis är taktil 
grafik. Hon är mycket engage-
rad i att utveckla produkter som 
är funktionella och attraktiva 
för alla elever så att elever med 
synskada och blindhet kan dela 
erfarenheter av lärande med 
sina seende kamrater. Hon är 
ständigt på jakt efter nya taktila 
produktionsmetoder.
 Karens presentation handlade 
om hur man ska stödja barnets 
taktila utveckling för att ut-
veckla barnets taktila läskun-
nighet här även kallad ”Tactile 
literacy” och här presenteras 
vilka områden alla barn behöver 
gå igenom för att utveckla sin 
taktila läskunnighet.  
• Undersöka riktiga saker och 
konkreta föremål. 

• Symbolisk förståelse

Tredimensionellt tryck. Nedan 3D-skrivare.
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• Rumsuppfattning 
• Skanningsteknik
• Förståelse för perspektiv. 
• Kännedom om taktil termino-
logi 

• Kännedom om hur taktila bil-
der kan utformas på olika sätt.

• Fritidssysselsättningar och 
lekmöjligheter som främjar 
utvecklingen av taktila färdig-
heter

Ytterligare en spännande 
föreläsning handlade om möj-
ligheten och vikten av att själv 
kunna ha möjlighet att skapa 
taktila bilder. Ann Cunningham 
är taktil skulptör och lärare på 
Colorado Center for the blind 
och driver även ett företag som 
heter Sensational Books. Ann 
Cunningham har skulpterat 
i sten i mer än 30 år. Hennes 
tillgängliga sagor har setts av 
över 150 000 personer, inklusive 
besökare till National Federa-
tion of the Blind sedan 2001. 
Hennes arbete finns i många 
offentliga och privata samlingar, 
såsom, The Denver Art Mu-
seum, The Museum of Outdoor 
Arts, Englewood, Colorado, och 
Colorado skola för döva och 
blinda.
 Ann startade sitt yrkesliv som 
skulptör och när hon började 
undervisa blinda elever i Colo-
rado så började hon fundera på 
om de blinda eleverna kunde 
förstå skulpturerna. Bland annat 
gjorde hon en serie enskilda tak-
tila bilder på hoppande kråkor 
men när hon själv blundade och 
kände på bilderna så blev det en 
serie bilder som hörde ihop och 
det var plötsligt samma kråka 
som hoppade omkring i en bild. 

Här startade hennes tankar kring 
om hur informationen från bil-
der är viktig men det är även att 
elever kan göra egna bilder, för 
en fördjupad förståelse. Däref-
ter har Ann jobbat med elever 
och taktila bilder under många 
år.  Ann skriver på en bok om 
sitt arbete och hur man lär barn 
att förstå bilder.  Hon menar 
att man tidigt bör sätta taktila 
böcker i händerna på barnet 
så att de utvecklar ett intresse 
för taktila bilder. Hon ger flera 
exempel på hur man på olika 
sätta kan jobba med färg, per-
spektiv och bilder som uttrycker 
känslor.   Ann tagit fram en ny 
typ av ritmuff ”BlackBoard” 
där man inte behöver använda 
sig av plastpapper utan det går 
bra att använda sig av vanligt 
papper och om man lägger det 
på Blackbord och ritar på, så får 
man taktila konturer av det man 
ritar. Ann menar att det finns ju 
så många bilder i barnens värld 
och ibland vill man snabbt åter-
skapa den för det blinda barnet, 
då är användning av ”Black-
board ”ett enkelt sätt att göra 
det.  Parallellt med ditt arbete 
på Colorado skola för döva och 
blinda arbetar hon som skulptör 
av taktila bilder och under vårt 
besök på National Federation 
of the Blind bibliotek fick vi se 
flera av hennes verk. 

Bougoslav Marek, Hungry 
Fingers höll en presentation 
av alla fina produkter som han 
tagit fram för att blinda barn 
ska förstå hur saker och bilder 
hänger ihop. Han menar att det 
vara lustfyllt att lära och förstå 
sin omvärld. Några av produk-

terna från Hungry fingers säljs 
hos oss i SPSM Butiken under 
namnet  ”Känn, förstå och lär”.  
På hans hemsida finns alla 
produkter som han säljer www.
hungryfingers.com
 Vi fick även se en digital rit-
platta som kallas E.A.S.Y  och 
många fantastiska taktila bilder-
böcker för barn, som produceras 
av Typhlo & Tactus i Frankrike.  
De har 25 medlemsländer som 
samarbetar kring att göra taktila 
böcker, om man vill veta mer 
om deras arbete så kollar man in 
deras hemsida www.tactus.org 

Catarina Hägg & Anna-Karin 
Andersson 

Projektledare Läromedel SPSM 

SYNUTBLICKAR

Krister Inde: Se dåligt må bra 
finns nu som pdf att laddas ner 
gratis från www.srf.nu. Sök 
under Leva som synskadad.
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NFB är en intresseorga-
nisation som represen-
terar personer med 
synnedsättning/blind-
het i frågor som rör 
medborgarrättigheter 
och jämlikhet i sam-
hället. 

Man verkar för att utveckla 
pedagogik och teknik och kurser 
för personer med synnedsätt-
ning/blindhet.
 Vi fick under en förmiddag 
besöka NFB och höra om deras 
verksamhet, då framförallt om 
vad de gör för elever i skolan.  
Nathalie Shaheen (Director of  
Education), berättade att de har 
utbildning för elever i skolan i 
olika program, sommarkurser 
och diverse informationskanaler 
för elever, lärare och föräldrar 
för att verka för att skolsituatio-
nen ska bli bättre för målgrup-
pens elever. Exempel på kurser 
(program) och information som 
man tar fram och utvecklar är:

• En kurs (Early program) för 
de allra yngsta med synnedsätt-
ning eller blindhet och de vuxna 
som finns i barnets närhet. Man 
delar ut en vit käpp redan innan 
barnet kan gå och har en tidning 
som ges ut samt nyhetsbrev med 
olika konkreta tips till de vuxna 
som finns runt barnet.
• NFB vill främja läsning av 
punktskrift (Reading program) 
så man delar varje år ut en gratis 

bok till barnet på punktskrift 
och samma titel på svartskrift 
till de seende så man kan läsa 
för barnet. Nyhetsbrev om vad 
som är på gång för säsongen 
skickas också ut. NFB tycker att 
punktskrift ska vara roligt!
• Varje sommar kommer elever 
från hela landet till sommarkur-
ser för att öva på olika saker. 
Ca 30 barn tar man emot och 
den som leder utbildningen är 
verksamma personer inom det 
aktuella ämnesområdet och har 
själva en synnedsättning/blind-
het. Man vill på detta sätt visa 
på för både eleven och för de 
vuxna runt eleven att det finns 
förebilder med samma förutsätt-
ningar som en själv.
• NFB tar också emot pedago-
giska frågor från hela landet. 
Det finns mejllistor inom olika 
ämnesområden där volontärer 
med erfarenhet försöker hjälpa 
varandra när man har frågor.
• NFB vill också utbilda lärare 
lite djupare i olika ämnen som 
rör elever med synnedsättning/
blindhet och ett exempel på det 
är konferensen Tactile Graphics.
 
Tekniken runt elever med 
synnedsättning/blindhet kan 
många gånger vara svår för en 
som inte är insatt och det finns 
många alternativa lösningar 
att välja bland. Hos NFB kan 
man komma och få prova olika 
program och utrustningar. Där 
har man har samlat så mycket 

av den senaste tekniken och 
utrustningar som möjligt från 
hela världen, The International 
Braille and Technology Center 
for the Blind (IBTC). Dit kan 
personer med synnedsättning/
blindhet komma och testa olika 
alternativ för att hitta det som 
passar bäst. 
 Vi fick ett fantastiskt mot-
tagande och rundvandring hos 
NFB. Stort tack till personalen 
på NFB och framförallt Nata-
lie Shaheen.  Vi hoppas att fler 
får tillfälle att besöka NFB. En 
framtidstanke som uppkom efter 
besöket är att det borde finnas 
en liknande plats i Sverige med 
samlad modern och dagsaktuell 
teknik för personer med syn-
nedsättning/blindhet. Vilken 
tillgång det skulle vara! 

Anna-Karin Andersson
Projektledare Läromedel SPSM 

National Federation of the 
Blind gör SPSM-jobb i USA

Från NFB:s pampiga byggnad i 
Baltimore.
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Med anledning av vårt deltagan-
de på Tactile Graphics konferen-
sen i Baltimore i april passade 
vi på att göra ett studiebesök på 
National Library Service for the 
Blind and Physically Handicap-
ped i Washington DC. 

Karen Keninger (t.v) som är 
chef på NLS tog emot vår grupp 
från SPSM och MTM och berät-
tade om deras organisation och 
arbete med talböcker, punkt-
skriftsböcker och punktskrifts-
noter för låntagare i USA.  NLS 
är organiserat under Library of 
Congress där de arbetar på upp-
drag av kongressen och finan-
sieras med statliga medel. Idag 
har man ca 450 000 användare. 
Många användare är äldre per-
soner. Man uppskattar att många 
fler har behov men kunskapen 
om NLS:s tjänster finns inte 
överallt. Utlåningen sköts via 
distrikten eller regionbibliotek i 
de olika staterna. De finns även 
i Guam och Puerto Rico. 
 Boken levereras på ”cartrid-
ges”, en sorts plastkassetter med 
usb-kontakt med flash-minne. 
NLS förser användaren med 
spelare, biblioteken har böcker-
na på kassetterna och skickar till 
låntagaren. För egen nedladd-
ning finns ca 4000 titlar om du 
är registrerad låntagare och har 
en spelare. Biblioteken kan göra 
specialnedladdningar, exempel-
vis lägga alla böcker i en serie 
på en enda kassett efter önske-

mål. Vad som ska produceras 
bestäms på ett bokmöte en gång 
om året, då representanter för de 
olika regionbiblioteken bjuds in 
att delta och komma med för-
slag.
 Man tillhandahåller punkt-
skriftsböcker i tryckt form och 
som digital-braille (punktskrifts-
filer). Digital-braille laddar lä-
saren själv ner till sin dator och 
läser med punktdisplay. För barn 
producerar man ca 30 titlar per 
år med interfolierad punktskrift. 
Varje delstat producerar sina 
egna läromedel i punkskrift och 
det är vanligt att man samarbe-
tar med fängelser där de intagna 
skriver punkskriften. 
 Man erbjuder också ett 40-tal 
tidningar. Det kostar ingenting 
att prenumerera. Man tillhan-
dahåller tidningar som digital-
braille, tryckt punktskrift och i 
talformat. Alla tidningar finns 
inte i alla format. Man ger ut 
tidningarna i komplett version, 
inga ”klipptidningar” finns.

Stephen Prine, (t.h) chef för 
”Network”-avdelningen visade 

oss runt i lokalerna.  Vi fick 
en historisk exposé över NLS: 
långa historia som var mycket 
intressant. De startade verk-
samheten redan 1931. I montrar 
fanns exempel på alla de tek-
niska lösningar man provat på 
genom åren. 
 Totalt producerar man ca 2000 
talböcker och 500 punktskrifts-
titlar per år.  Kongressen betalar 
för den fria postgång– en sam-
manlagd summa på 69 millioner 
dollar per år.
 Några övriga informationer av 
intresse:
• NLS certifierar punktskriftsre-
digerare (braille transcribers)

• Datorformat för ”digital-brail-
le”: brf-filer (ASCII)

• NLS gör interfolierade punkt-
skriftsböcker (interleaved print 
braille books), 30 om året

• NLS arbetar med att ta fram 
appar för talboksläsning, blir 
färdigt under året

• NLS planerar att börja produ-
cera taktila bilder

Catarina Hägg 
SPSM

SYNUTBLICKAR

Från ett besök på USAs TPB
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VETERANER & DEBATT

Nils-Olof Andersson på LVI går 
i pension i vår. Han har varit 
med sedan 1978, då företaget 
bildades och de första svenska 
läskamerorna tillverkades – då 
under namnet MagniVision.
 – Det var stora klumpiga ap-
parater, säger Nils-Olof, som 
också tycker att klimatet har 
blivit lättsammare på andra vis: 
Förr krävdes det stora utred-
ningar innan man fick något 
synhjälpmedel; nu får man sin 
förstoringsutrustning utan utred-
ning, eller också så får man den 
inte, utan utredning.
 – Tyvärr tittar man numera 
mer på pris än på kvalitet, säger 

Nils-Olof och anser sig ha stöd 
från de flesta synpedagoger där. 
 – Men de flesta av kunderna är 
glada ändå. För ett par dagar sen 
var det en hundraåring som fick 

en apparat och tyckte det var 
fantastiskt. Många tycker det är 
något gudabenådat över de här 
apparaterna. 
 – Många lever förstås på hop-
pet och tror att gula fläcken ska 
kunna opereras bort en dag. 
Och det vore förstås bra, även 
om LVI försvinner då. Men det 
ligger nog långt in i framtiden, 
säger Nils-Olof.

Not: Nils-Olof efterträds av 
Andreas Schönbeck.

Nils-Olof Andersson i pension

Den frågan tycks det råda 
stor oklarhet om främst inom 
Syncentralerna och deras hu-
vudmän. Frågan blir alltmer 
trängande mot bakgrund av hur 
samhället utvecklas och alla 
andra människors sätt att fung-
era och hantera sina liv.  
 Som de flesta har klart för sig 
så finns snart sagt alla typer 
av tjänster, både handel, bank, 
försäkring, sjukvård liksom det 
mesta av offentliga tjänster och 
service tillgängliga att beställa 
och hantera via internet. Detta 
är i många stycken fantastiskt 

och ökar faktiskt möjligheterna 
för synskadade att själva klara 
sin vardag. 
 Men den funktion, Syncentra-
len, som ska tillhandahålla re-
habilitering för att en synskadad 
person just ska klara sin vardag, 
anser att rehabiliteringen inte 
ska omfatta förmågan att ta till 
sig information eller kommuni-
cera via internet. För att klara 
det krävs ju antingen en dator, 
eller en läsplatta/smartphone. 
 Och flertalet syncentraler anser 
att rehabilitering INTE ska 
omfatta träning i att använda 

dessa. Det innebär att synska-
dade i allt större utsträckning 
utestängs från information och 
andra tjänster som alla seende 
människor kan utnyttja. Är det 
rehabilitering av år 2013?

Stig Eriksson
Ombudsman SRF

Behöver synskadade 
Internet?
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Resurscenter syn informerar om föräldrakurser
Resurscenter syn erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synnedsättning. Utbild-
ningen sker i kursform på resurscentret. Specialutformade utbildningar på hemorten kan också 
arrangeras. Se mer information på vår webbplats: www.spsm.se

Aktuellt kursutbud

Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3–4 år
14–15 maj 2013

Anmälan: senast 22 mars 2013. 
Plats: Resurscenter syn Stockholm. Endast föräldrar.
Innehåll: Att läsa på olika sätt – svartskrift eller punktskrift.
               Bilder och bildtolkning
               Datorlek
               Lek och samspel
               Samspel, kommunikation och delaktighet
               Självständighet: ADL, orientering och mobility

Barn med svår synnedsättning/blindhet, 0–5 år
10–12september 2013
8–10 oktober 2013

Anmälan: Kontinuerligt under året.  
Plats: Resurscenter syn Stockholm
Innehåll:  Anpassning av barnets närmiljö
                Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
                Bilder och bildtolkning
                Samhällets stödinsatser
                Samspel, kommunikation, delaktighet
                Självständighet: ADL, orientering och mobility

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
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Kalendern

Posttidning A

2013

13 – 15 september
European Low Vision Con-
ference, Oxford

18 – 21 september
EVER (European Association 
for Vision and Eye Research)
Nice 
www.ever.be

19–20 september 
LVI-dagarna 2013
Kosta Boda Art Hotel 
www.lvi.se/LVI-dagarna

19 – 22 september
AAATE 2013 – Association for 
the Advancement of Assistive 
Technologies in Europe, Vila-
moura, Algarve
www.aaate2013.eu

10 – 12 oktober 
25th Annual Meeting of the Eu-
ropean Academy of Childhood 
Disability: 
From Basic Research to Policy 
The Sage, Newcastle-Gateshe-
ad, UK
www.eacd2013.org

9 – 11 oktober
Closing the Gap, Minneapolis
www.closingthegap.com

10 – 12 oktober
European Academy of Child-
hood Disability, 25th Annual 
Meeting, Newcastle
www.eacd.org

39 – 30 oktober
Seminar in mathematics for 
children with visual impairment 
or MDVI, Tambartun
www.mdvi-euronet.org/site/
files/MDVIEURONETNews-
letterAutumn2012.pdf

2014

30 mars – 3 april
Vision 2014 – 11th Inter-
national Conference on Low 
Vision, Melbourne
www.vision2014.org

9 – 11 juli 
International Conference on 
Computers Helping People with 
Special Needs (ICCHP), Paris 
www.icchp.org

Ett program som du själv kan komplettera finns på www.ffss.se/konferenser
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