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Jag tycker att vi har en riktigt 
bra branschtidning! Jag får ofta 
kommentarer om att tidningen 
har blivit bättre både innehålls-
mässigt och estetiskt. 2010 var 
tidningen på ca 20 sidor och 
svart-vit, nu är den runt 30 sidor 
med bättre papperskvalitet och 
färg.
 Det jag kan sakna är mera 
diskussion och debatt. Jag ingår 
i redaktionsrådet och det är inte 
alltid så lätt att hitta lämpliga 
ämnen, personer eller aktiviteter 
att skriva om. Vi har ju begrän-
sad kännedom om vad som 
händer ute i landet trots att vi 
har medverkan från SRF, FFS, 
SPSM och syncentralerna. Jag 
är ute efter att få in tips om vad 
som händer inom vårt område. 
Om du inte vill skriva själv så 
är Janne en hejare på att få ihop 
bra artiklar om han bara får in 
faktauppgifterna. Hans kontakt-
uppgifter finns på första sidan i 
tidningen.
 Det behöver inte vara så 
storslaget, ofta kan det vara så 
att det är när man läser om små 
projekt eller förbättringsarbeten 
som man får idéer att dra igång 
något liknande.

Jag vet att det t.ex. bedrivs 
mycket gruppverksamhet ute 
på syncentralerna men om det 
inte presenteras för en bredare 
publik så blir uppfattningen att 
det inte finns. I den region där 
jag är verksam (syd-östra) har 
vi regionala utbildningsdagar 

för all SC-personal varje år och 
då presenteras stort som smått. 
Nya Synvärlden är ett forum för 
att få nationell spridning på vad 
som görs ute i landet. Vi måste 
bli bättre på att dela med oss 
av goda exempel, inte tänka att 
”det här är väl ingen annan som 
bryr sig om”.
 När det gäller gruppverk-
samhet så har vi väldigt olika 
förutsättningar. Det beror på 
vilken bemanning som finns på 
syncentralen, hur man priorite-
rat gruppverksamhet, men mest 
beror det på befolkningsunder-
laget. Om man bor i ett gles-
bygdsområde – och det behöver 
inte vara rena landsbygden – så 
är det svårt att få ihop grupper. 
I tätorterna har man mycket 
lättare att samla grupper ålders-
mässigt eller efter intresse. Vid 
min syncentral har vi 15 barn/
ungdomar under 19 år som har 
synnedsättning av varierande 
grad utan annan funktionsned-
sättning. Det är inte lätt att få 
ihop grupper då!

Det har skrivits en del i denna 
tidning om att välfärdsteknolo-
gin börjar ta plats även på vår 
arena. Vår kundkrets kan ha stor 
nytta av dessa apparater men de 
måste få information om vad 
som finns och hur de används 
och de måste få en tillrättalagd 
undervisning och träning. Hos 
oss ger vi individuella insatser 
kring detta men vi har planer på 
att start en grupp också. Då är 

vi tillbaka på problemet att få 
ihop en grupp likasinnade som 
är intresserade av att lära sig 
ungefär samma saker. Det här är 
ett område där jag vet att andra 
syncentraler kommit längre än 
oss och det skulle vara väldigt 
intressant att få några rapporter 
i vår tidning om hur man lagt 
upp träningen och andra prak-
tiska tips.  

När vi har praktikanter och 
andra auskulterande så stoppar 
jag Nya Synvärlden i händerna 
på dem när det blir en stund 
över. Det är ett bra sätt att visa 
att det händer en mängd spän-
nande saker inom synrehabilite-
ring både nationellt och inter-
nationellt. Det kan även vara ett 
sätt att värva nya medlemmar!

Gun Olsson
SC-chef/synpedagog

Kalmar
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LANDET RUNT

Den 5-6 september ägde årets 
kuratorsdagar rum och som 
vanligt höll vi till på SRF:s 
rikskansli i Enskede. Vi var ett 
tjugotal av landets syncentral-
skuratorer som deltog i dagarna 
som arrangerades i samverkan 
med SRF.
 Första dagen ägnades åt infor-
mation från SRF OCH us kring 
aktuella projekt och frågor. Bl.a. 
fick vi information om projektet 
kring SFI och rehabilitering för 
nyanlända som bedrivs av SRF i 
samarbete med Hagabergs folk-
högskola. 

Förbundsjurist Leif Jeppsson 
delade med sig av sina erfaren-
heter kring att bistå personer 
med att överklaga beslut om 
insatser. Urban Fernquist infor-
merade om nedslående statistik 
kring hälsoläget för personer 
med synnedsättning utifrån 
Handisams rapport och Bengt 
Troberg informerade om SRF:s 
punktskriftskurser. Josefin 
Bergkvist från riksorganisatio-
nen Unga Synskadade berättade 
om deras verksamhet. Dessutom 
gick vi igenom häftet ”psyko-
social rehabilitering vid Syn-
central” och konstaterade att det 
behöver uppdateras rent språk-
ligt och en arbetsgrupp tillsattes.
 Andra dagen fick vi en mycket 
bra föreläsning kring motiveran-
de samtal (MI) av Stefan Sanner, 
leg psykolog och leg psykote-
rapeut. MI är en förkortning av 
engelskans motivational inter-

viewing, ett förhållningssätt som 
utvecklades inom missbruksvår-
den men som är utmärkt i många 
olika typer av samtal. I korthet 
kan sägas att MI går ut på att 
ha ett förhållningssätt som i så 
låg grad som möjligt framkal-
lar motstånd hos brukaren. Ett 
sätt är att hela tiden be om lov 
att ta upp något med brukaren. 
T ex: ”Är det okej för dig att vi 
fokuserar lite på...”? 
 Syftet är att framkalla prat om 
förändring för att på det sättet 
öka brukarens motivation och 
beredskap att förändra sin situa-
tion. Behandlaren ”rullar med 
motståndet” snarare än konfron-
terar eller ifrågasätter. 
 Vi fick två och två göra en 
övning som på ett utmärkt sätt 
illustrerade skillnaden mellan 
ett traditionellt förhållningssätt i 

behandlingsarbete och ett MI-
inriktat sätt. Den största skillna-
den som många upplevde var att 
med ett MI-förhållningssätt kän-
des behandlaren mer närvarande 
och aktivt lyssnande. De öppna 
frågorna fick patienten att öppna 
upp sig och känna sig förstådd.

Det framkom att flera lands-
ting har erbjudit sin personal att 
genomgå MI- utbildning men 
att det ser olika ut i olika delar 
av landet. Många hade positiva 
erfarenheter av arbetssättet. Ett 
par syncentraler hade infört ar-
betssättet för all personal vilket 
gav en bra grund i det kollegiala 
samarbetet kring patienten.

Christian Fabien
Kurator

Stockholms Syncentral

Årets kuratorsdagar på 
temat motiverande samtal

Från avslutande panelsamtal på Ögats Dag, 10 oktober på Norra Latin, 
Stockholm. Alla de medicinska föredragen finns inspelade som film och 
kan ses på https://www.facebook.com/ogonfonden
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Syncentralen och SRF Krono-
berg har startat ett gemensamt 
projekt kring mentorskap. Syftet 
med projektet är att personer 
som nyligen blivit remiterade 
till syncentralen ska ges möjlig-
het att träffa en person som 
själv är synskadad. Detta ska 
ses som ett led i rehabiliteringen 
och vara skilt från ett eventuellt 
engagemang i föreningen. Den 
enskilde får en möjlighet att 
möta en medmänniska vars upp-
drag är att ge hopp och förmedla 
strategier för hur man förhåller 
sig till sin synskada. Där ingår 
bl a att lyssna och ge praktiska 
råd. Det kan också handla om 
att vara en god före bild. Insat-
sen ska ses som ett komplement 
till professionens arbete och 
mentorn är ingen behandlare. 
Mentorn har skrivit under en 
försäkran om tystnads plikt. 

Stödet erbjuds vid upprättan-
det av rehabiliteringsplanen. På 
detta sätt formaliseras erbjud-
andet och erbjudandet kan ges 
på nytt när planen följs upp. Det 
kan ju vara så att erbjudandet 
inte passar vid första tillfället 
och då är det bra att komma 
igen. 
 Många synskadade har vitt-
nat om vilken kraft det ligger 
i att träffa människor i samma 
situation. Vi som arbetar på 
syncentralen har tagit till oss 
denna kunskap och är därför 
glada att vi kan genomföra detta 
projekt. För att underlätta för 

SRF att komma i kontakt med 
synskadade så hjälper vi på syn-
centralen till med att skicka ut 
inbjudningar till aktiviteter och 
informationsträffar. 
 Projektet kommer att utvärde-
ras och om utvärderingen visar 
att projektet har blivit vad vi 
hoppats på kommer verksamhe-
ten att permanentas. Då ska ett 
antal mentorer utbildas. 

Elisabet Hallenbrant
kurator syncentralen

Tommy Andersson 
SRF Kronoberg 

Sc och SRF Kronoberg 
samverkar kring mentorskap

Tommy Andersson och Elisabet Hallenbrant
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Preparandkurserna vid Åge-
sta och Glimåkra kan ta emot 
12 kursdeltagare per läsår. De 
senaste åren ha drygt hälften av 
platserna fyllts. 
 Önskemål finns men en del 
hemkommuner är är inte be-
redda att bekosta vistelse där. 
Bland annat har åldergräns på 
18 år för att gå på folkhögskola 
angetts som skäl. 
 Rehabiliterings- och temakur-
serna lockar många, men det 
är främst de som bor i samma 
eller angränsande landsting 
som får möjligheter att gå. En 
tydlig minskning har skett de 
senaste åren. Andra orsaker är 
svårigheter att kunna resa på ett 
tryggt och säkert sätt. Många i 
de aktuella grupperna är friska 
och aktiva högt upp i åldrarna 
medan andra har sjukdomar 
som förhindrar deltagande över 
huvud taget. 

I Västra Götaland beviljas 
sjukresa till folkhögskolan inom 
regionen vilket asevärt under-
lättat deltagandet. 
 Information om vad folkhög-
skolorna ebjuder sker hos 
SPSM vid möten med 8-klas-
sare. Annonser i tidningar om 
rehab- och temakurser sker re-
gelbundet, samråd med syncen-
traler kommer att intensifieras.

Pågående projekt
Hagaberg samverkar om SFI-
projekt med SRF och några 
syncentraler. 

 Samverkar också med SRF, 
HRF och syn- och hörselin-
struktörsföreningen om utveck-
ling av utbildning för syn- och 
hörselinstuktörer. 
 Härnösand samverkar med 
Yrkeshögskolans Heta Utbild-
ningar, syncentraler  och SRF 
om en ettårig synrehabiliterarut-
bildnng.

En före detta elev vid pre-
parandkurs i Ågesta beskrev 
mycket målande sitt år vid 
skolan, skillnaden mellan före 
och efter – se artikeln här intill. 
Genom föreläsningar och rund-
vandringar fick vi bekanta oss 
med preparandkursens innehåll 
och verksamhet. 
 Vi fick också spännande skild-
ringar från Joakim Nömells 
strapatsrika vanding i Sydame-
rika. 
 Folkhögskolorrna anordnar 
återkommande temakurser i 
datoranvändninng. Allt från tan-
gentbordsträning till surfande 
på nätet. Mobiltelefonerna etc 
där anpassningarna är en inte-
grerad del har också skapat stor 
efterfrågan på kurser. 
 Joakim Nömelll från Stock-
holms syncentral höll ett upp-
skattat utbildningspass om 
dessa nya apparater. 

Nästa års nätverksträff blir 
torsdag-fredag 14-15 augusti
på härnösands folkhögskola
 Men först genomförs den 
årliga chefsträffen på SRF i 

Enskede. Fredagen 24 januari 
möts vi.

Viviann Emanuelsson
SRF

LANDET RUNT

Problem och möjligheter 
ventilerade på fhsk-möte

Thaer Tomma berättade om hur det 
är att gå en preparandkurs.



7

Thaer Tomma, som 
har gått en kurs på 
Ågesta, berömde denna 
inför den samlade 
folkhögskolevärlden.

Thaer förlorade synen och en 
arm och skadade hörseln i en 
bomb i Bagdad i sjuårsåldern. 
Strax därefter flydde familjen 
till Sverige. 
 – Jag kunde göra rätt mycket 
på egen hand när jag gick ut 
nian – men inte såna saker som 
att lägga tandkräm på tandbors-
ten eller skära en lök, sa Thaer, 
som först var tveksam till en 
Ågestakurs. Men sedan yrkes-
vägledaren uppmuntrat honom 
testade han i alla fall på prov i 
tre dagar och bestämde sig.

– Det viktigaste man lär sig 
är självständigheten, sa Thaer. 
Man får lära sig städa, tvätta och 
laga mat. Jag dammsög rummet, 
tvättade kläder och stekte kött. 
Man fick lära sig småknepen 
och i vissa fall uppfinna egna. 
Jag fick exempelvis ha xylofon 
på fingret när jag skulle känna 
om köttet var färdigstekt.
 – Ett annat viktigt område var 
datorer. Det var förunderligt lite 
jag visste om dem när jag kom 
dit, exempelvis hur man bifo-
gar ett dokument eller skannar 
ett papper. Jag fick lära mig att 
organisera bland dokument och 
att ladda ner böcker.

Men den verkliga guldgruvan 

var idrotten.
 – Som synskadad riskerar 
man att bli en soffpotatis, sa 
Thaer. På Ågesta fick man testa 
en massa och förhoppningsvis 
fastnade man för något. Vi sim-
made, friidrottade och paddlade 
kanot. Jag fick lära mig judo 
på en judoklubb där jag var en 
gång i veckan, jag klättrade trots 
bristen på en arm. 
 – Skapande var också under-
bart; alltså att skapa med hän-
derna. Det kan låta som att det 
inte är så viktigt, men jag ska 
säga att för det mesta får man 
inte göra småsaker hemma och 
blir överbeskyddad. Därför är 
det viktigt att till exempel arbeta 
med lera och gips. Eller färglära 
så man kan välja kläder så man 
inte ser ut hur som helst. Jag be-
höver inte längre fråga mamma, 
och som ni vet är det de små 
segrarna som räknas.

De officiella grundämnena eng-
elska, svenska och matte är kan-
ske inte så viktiga i sig själva, 
tyckte Thaer, det viktiga var att 
han fick lära sig studieteknik. 
- I grundskolan har man ju en 
assistent som organiserar allt. 
På gymnasiet är det annorlunda. 
För mig var det en chock att 
komma in i den studietakten. 
Det är oändligt viktigt att man 
kan förbereda sig för det.
 Och dessutom skapade Åge-
stakursen nya sociala kontakter. 
Thaer och de andra eleverna 
gick på US’ ungdomsgård var-

annan vecka och träffade an-
dra synskadade ungdomar, de 
musicerade, spelade rollspel och 
diskuterade. 

– Alla borde få chansen, 
menar Thaer. Det här året gör 
att när jag öppnar dörren i min 
egen lägenhet så är det inte oro 
och skräck för svårigheterna 
som far igenom mig – utan en 
smak av frihet.

JW

“Det viktigaste man lär sig 
är självständigheten”
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LANDET RUNT

Insikt i synens cykel på  
LVI-dagarna
”Innsikt i synens syklus - 
nødvendig i opplæring 
og rehabilitering”

Jag vill börja med att tacka LVI 
samt Linnéuniversitetet för två 
mycket stimulerande dagar. Det 
var ett bra sammanhållet pro-
gram som behandlade de grund-
läggande kunskaper och forsk-
ning som vi behöver för att 
kunna utföra ett så bra arbete 
som möjligt i våra olika roller.
 Konstaterade att översättning-
en inte var helt enkel men jag 
har gjort mitt bästa.

Föreläsningen gick i ett ra-
sande tempo under 45 minuter. 
De som vill ha djupare kunska-
per kan bara söka på Gunvor 
Wilhelmsen för att komma till 
hennes hemsida på Högskolan i 
Bergen.
 Kontentan av föreläsningen 
uppfattade jag som att det är 
viktigt att när vi nu alltefter får 
mer och mer kunskaper om 
synens olika funktioner upp-
täcker och får kontakt med 
personer som har medfödd eller 
förvärvad hjärnskada. Även små 
hjärnskador kan ge problem 
med ögonmotoriken. Alla med 
neurologiska skador borde 
syn-testas.
 Läsförmågan är en viktig 
funktion i vårt moderna sam-
hälle. God läsförmåga är viktig 
för att vi ska kunna utbilda oss, 
klara arbetslivet och klara oss i 

det dagliga livet.
 Synproblem i samband med 
hjärnskada är ofta bristfälligt 
utrett och rehabiliteringsutbudet 
är begränsat.  Det är viktigt att 
dessa personer fångas upp och 
får synrehabilitering så fort som 
möjligt efter inträffad skada så 
att synfunktionsutredning kan 
starta så tidigt det är möjligt. 
Detta för att kunna börja med 
anpassad synträning och rehabi-
litering. Det är viktigt att kon-
trollera synfältet då det bl.a. är 
viktigt att tänka på vid läsning.
 Läsförmågan är avhängig av 
många olika synfunktioner.
 Aktiviteter i hjärnan som är 
kopplad till synen finns i nästan 
alla hörn av hjärnan.
 Vilka synstörningar skapar 
funktionella synsvårigheter? 
 Forskningen visar att även små 
synskador efter en hjärnskada 
kan begränsa aktivitet och 
deltagande.

I Norge är det 3 till 4x så 
många pojkar som har dyslexi. 
Detta beror på ett komplicerat 
samspel mellan biologiska och 
miljömässiga faktorer.
 Synproblem bland barn ökar 
med åldern. Hos skolbarn 
mellan 6-11 år hade 21% syn-
problem. Bland barn 12-17 år 
hade 24%  problem.
 Gunhild visade också på en 12 
år gammal flicka som fått 
synträning tre tim./v. som ökat 
sin läshastighet från 38 ord/min. 

till 91 ord/ min. efter tio måna-
ders träning.

Typ av synproblem relaterade 
till hjärnan:
- Problem med ögonrörelser.
- Inskränkt synfält.
- Problem med färgseende.
- Visuell neglekt.
- Störd ljus och mörker adapta-

tion.
- Problem med riktning och 

orientering.
- Försämrad visus

Synsvårigheter efter hjärnska-
da..
- kan tolkas som kognitiv för-

sämring
- som kommunikationssvårig-

heter
- som motoriska svårigheter.

Anpassad träning är svårt, 
kanske omöjligt att realisera 
men vi ska kontinuerligt jobba 
mot detta mål.
 Stroke nämns sällan som orsak 
till synsvårigheter – 64 % av 
personer med stroke under 68 år 
har synstörningar.

Elisabeth Chuck
synpedagog, arbetsförmedlingen
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Synskadades Riksförbund SRF 
arrangerade en stimulansdag 
kring punktskriftsundervisning 
den 13 november 2013. Ett 
tjugotal personer från i huvud-
sak syncentraler hade kommit 
resande till Stockholm och SRF 
i Enskede för att ta del av erfa-
renheter och bidra med kunska-
per i ämnet.

Björn Westling från den stat-
liga punktskriftsnämnden berät-
tade om nämndens arbete för att 
främja och utveckla den svenska 
punktskriften. Han berättade 
också om skrivregler för svensk 
punktskrift där man kan finna 
svar på de flesta frågor kring 
punktskriftens uppbyggnad och 
kunskap om hur olika tecken 
ser ut. Reglerna kan beställas 
från MTM, (Myndigheten för 
tillgängliga medier), telefon 08-
580 02 700
 Reglerna finns även på punkt-
skriftsnämndens hemsida, www.
punktskriftsnamnden.se

Anna-Karin Hugo och Moni-
ca Hedbjörn som båda arbetar 
inom MTM som bibliotekarier 
visade olika material och texter 
för lästräning i punktskrift och 
som finns att låna eller köpa 
från MTM. Det finns bland an-
nat lättlästa texter i glestryck där 
man kan lyssna på en långsam 
inläsning av texten samtidigt 
som man försöker läsa punkt-
skriften. 

 Resten av dagen ägnades åt 
erfarenhetsutbyte. Några av de 
närvarande gavs möjlighet att 
berätta om sina verksamheter.
 
Kerstin Jansson och Chris-
tina Dahlin från syncentralen i 
Gävle har sedan några år till-
baka aktivt arbetat med punkt-
skriftsundervisning som en na-
turlig del i övrig rehabilitering. 
Här har man utarbetat metoder 
som ger möjlighet att träna den 
taktila förmågan och stimulera 
individen för att på sikt kunna 
använda punktskriften som ett 
hjälpmedel i vardagen. 

Susanna Dahlin och John 
Sundholm från Stockholms 
syncentral Långbro gav också 
en bild av sin verksamhet. Här 
finns träning på alla nivåer, allt 
från nybörjare som vill lära sig 
att anteckna och märka upp sa-
ker i hemmet, till personer som 
gärna vill få en mera flytande 
läsning.
 
Gunneli Johansson och Mar-
gret Grönkvist som arbetar på 
syncentralen i Stockholm gav 
en intressant beskrivning av hur 
det är att undervisa dövblinda i 
punktskrift.  Det är mycket vik-
tigt att stimulera personer med 
dövblindhet att komma igång 
med punktskrift och undervis-
ningen fungerar bra. Det gäller 
att komma på bra lösningar på 
hur kommunikationen mellan 

lärare och elev ska fungera.  

Karin Hjalmarson och Bengt 
Troberg från SRF gav en 
beskrivning av hur SRF arbe-
tar med punktskriftkurser. SRF 
samarbetar med Wiks folk-
högskola utanför Uppsala med 
att arrangera centrala kurser i 
punktskrift för personer från 
hela landet. Deltagarna erbjuds 
att återkomma vid flera tillfällen 
och får mellan kurserna uppgif-
ter att arbeta med på hemmap-
lan. Ett bra samarbete förekom-
mer också mellan SRF och 
syncentraler där man komplette-
rar varandra i undervisningen. 
 SRF ger också genom sina 
distrikt och lokalföreningar stöd 
till regional och lokal verksam-
het inom punktskriftsundervis-
ning. 

Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel 
visade en utställning och berät-
tade om olika hjälpmedel inom 
punktskriften. Även material 
från SRF fanns att ta del av. Alla 
som arbetar med punktskrifts-
undervisning har möjlighet att 
beställa material från SRF. 

Bengt Troberg
SRF

Punktskriftsundervisning  
i fokus 
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Ekeskolan certifierad enligt 
Qualis kvalitetsgranskning
Ekeskolan får hela 90 
poäng i en nyligen 
genomförd granskning 
och blir med god 
marginal certifierad 
enligt Qualis kvalitets-
säkringssystem. 

För certifieringen måste man nå 
minst 60 poäng och minst steg 3 
inom samtliga områden.
 Ekeskolan ingår i Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten och är 
en nationell specialskola i 
Örebro för elever från hela 
Sverige med synnedsättning och 
ytterligare funktionsnedsättning. 
De elever som inte kan dags-
pendla bor på elevhem. 
 Skolan har arbetat med Qualis 
under tre terminer och detta är 
den första granskningen som 
genomförs. Omdömena i resul-
tatet visar på att skolan och 
boendena skapar en god miljö 
för såväl lärande som fritid. 
Miljön är trygg, trivsam och det 
råder ett gott förhållande mellan 
alla på skolan. Detta tillsam-
mans med ett ledarskap som är 
tydligt och strategiskt borgar för 
en fortsatt positiv utveckling av 
en bra verksamhet gör att man 
fått så gott resultat i granskning-
en.

Systematiskt kvalitetsarbete
– Våra starkaste områden i 
granskningen är Kunskaper och 
färdigheter, Arbetssätt och 
lärarroll, Delaktighet samt 
Image, berättar Elisabeth Brynje 

Starfelt, rektor på Ekeskolan. 
Här har man sett att det finns en 
samsyn bland personalen om 
hur man ska arbeta med frågor-
na. De menar att skolledningen 
har avsatt tid och resurser för att 
ge förutsättning för detta arbete. 
Arbetet pågår kontinuerligt och 
skolan är på god väg att få ett 
kvalitetsarbete som också är 
systematiskt.
 I det systematiska kvalitetsar-
betet ingår att metoderna som 
används i olika situationer är 
förankrade hos all personal, att 
eleverna är delaktiga och att 
arbetssätt och metoder är kopp-
lade till beprövad erfarenhet och 
vetenskapliga metoder.

Så här går Qualisgranskning-
en till
Qualisgranskningen går till så 
att skolans arbetslag och rektor 
först genomför en självvärde-
ring av Qualis kvalitetskriterier 
inom olika områden. Därefter 
har elever, föräldrar och perso-
nal besvarat enkäter. När själv-

skattningar och enkäter är klara 
genomför Qualis en granskning 
på plats. Granskarna genomför 
lektionsbesök, besök på elev-
hemmen, intervjuer med elever, 
föräldrar, olika personalgrupper 
och rektor.
 – Vi har fått en första prelimi-
när rapport som visar att vi med 
god marginal blivit certifierade. 
Och till jul räknar vi med att ha 
den fullständiga rapporten klar 
vilken vi då också kan sprida, 
säger Elisabeth.

Mer om Ekeskolan
Vill du veta mer om Ekeskolan? 
Besök då Specialpedagogiska 
skolmyndighetens webbplats: 
www.spsm.se

Anki Bergström,  
SPSM

CERTIFIERING

Foto: Carina Forsman, Ekeskolan
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På initiativ från 
Syncentralen i Örebro 
påbörjades hösten 2008 
arbetet med att bygga 
upp ett kvalitetsregister 
för rehabilitering vid 
synnedsättning. 

En förstudie genomfördes inom 
ramen för det då pågående Syn-
tesprojektet som drevs av Hjälp-
medelsinstitutet och Synska-
dades Riksförbund med medel 
från Allmänna Arvsfonden. Då 
förstudien redovisades i syncen-
tralernas nationella chefsgrupp, 
var alla överens om att det fanns 
behov av ett kvalitetsregister. 
Sedan 2010 har SKRS en eta-
blerad kontakt med Registercen-
trum Syd EyeNet Sweden som 
ger råd och stöd, generellt och 
tekniskt, vid planering, design 
och uppbyggnad av registret.
 För 2013 fick SKRS ett ut-
vecklingsbidrag på 200 000 
kronor från SKL och arbetet har 
fokuserat på att ta fram variabler 
och utforma formulär för regist-
rering. I utredningsfasen kom-
mer bl.a. patienternas uttalade 
mål inom livsområdena aktivitet 
och delaktighet att registreras. 
Därefter registreras de åtgärder 
som genomförs och efter habili-
terings-/rehabiliteringsperiodens 
slut registreras patientupplevd 
måluppfyllelse. Registrering av 
data kommer att påbörjas under 
våren 2014.
 Genom denna registrering 
förväntas syftet med kvalitets-

registret, att öka kunskapen 
om habiliterings-/rehabilite-
ringsåtgärder och deras effekt, 
kunna granskas. Syftet med 
kvalitetsregistret är även att få 
underlag till likvärdig habilite-
ring/rehabilitering för enskilda 
individer i hela landet samt att 
utgöra underlag för forskning 
och kvalitetsutveckling inom 
området.
 Ytterligare ett förbättringsom-
råde som har identifierats är att 
Svenskt Kvalitetsregister för Re-
habilitering vid Synnedsättning 
i framtiden kan utgöra en källa 
att hämta data ur och ge under-
lag så att Nationella riktlinjer 
kan tas fram för syncentralernas 
verksamhet. 

SKRS har en styrgrupp som 
driver arbetet. Gruppens med-
lemmar har skiftat över tid och 

består idag av representanter 
från syncentralerna i Gotlands, 
Hallands, Jämtlands, Västerbot-
tens och Örebro län. Quality 
Manager Susanne Albrecht från 
Registercentrum Syd EyeNet 
Sweden bidrar med register-
kompetens och i de fall det 
gäller specifikt medicinska 
frågor adjungeras överläkare 
Ingrid Johansson, Ögonkliniken, 
Universitetssjukhuset i Örebro. 
Professor Synneve Dahlin-
Ivanoff, Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgs Universitet adjung-
eras i forskningsfrågor och 
fr.o.m. 2014 kommer brukar-
perspektivet att representeras 
genom medverkan av Viviann 
Emanuelsson från Synskadades 
Riksförbund. 

Barbro Lutteman
Registerhållare 

SKRS

Kvalitetsregistret börjar 
registrera i vår

Beprövad inkluderingspraktik
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten har gett ut en ny rap-
port om inkludering i skolan. 
 I rapporten förs ett resone-
mang om hur forskning kan 
förstås och bli relevant i den 
praktiska skolvardagen. Den 
kan användas av skolans prakti-
ker som ett verktyg i arbetet att 
utveckla en skola för alla.  
 Vad är inkludering och hur går 
det till? Vilka problem finns när 
begreppet ska omsättas i sko-
lans praktik? Det är exempel på 

frågor som lyfts i rapporten In-
kluderande undervisning – vad 
kan man lära av forskningen.
 Finns på https://www.spsm.
se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/
produkt/?OrderNumber=00458
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Inledningsord
Den 25 och 26 oktober genom-
förde den nya föreningen LHON 
Eye Society sitt första och kan  - 
ske smått historiska gemen-
skapsmöte på Hagabergs folk-
högskola. En av de mest intres-
santa föreläsningarna hölls av 
Thomas Rosenberg från Kenne-
dycentret i Glostrup utanför 
Köpenhamn. Thomas är 75 år 
och har ägnat mer än 50 år åt 
synrehabilitering och blev dagen 
innan mötet professor, dvs 
hedersdoktor vid Köpenhamns 
universitet. Här är en samman-
fattning av hans föredrag skrivet 
av föreningens sekreterare 
Gunnar von Sydow och som 
godkänts av Thomas Rosenberg 
själv.

År 1871 publicerade Theodor 
Karl Gustav von Leber, profes-
sor i Göttingen i Tyskland, en 
avhandling där han var först att 
beskriva den sjukdom vi idag 
kallar LHON, Lebers Hereditära 
Optikus Neuropati. 
 LHON, ofta helt enkelt kallad 
Leber, har sitt namn därför att 
den angriper synnerven, nervus 
opticus. Denna nerv förbinder 
ögat med hjärnan och den vägen 
tar alla synintryck. Man ser 
alltså inte med ögonen utan med 
hjärnan. Den fungerar som en 
dator som dechiffrerar synin-
trycken. 
 När en läkare kikar in genom 
ögat ser hen synnervens fäste på 
ögats baksida och det är på ett 

litet ställe där som diagnosen 
ställs. 
 Man ställer också diagnos efter 
den karakteristiska ärftligheten. 
Den har numera ersatts av mo   
dernare mutationsundersökning-
ar. Vilket dock kräver att man 
har en aning om att patienten 
kan ha Leber. 

Förloppet
Så, vad händer då med synen? 
Som alla som fått sjukdomen 
vet, så kommer den först i ett 
öga, sedan i det andra. Synen 
försämras oftast inom loppet av 
en eller ett par veckor eller 
någon månad. Sjukdomen 
kommer plötsligt och drabbar 
mycket hårt människor som 
dittills sett helt normalt. Man 
har ingen föraning, ingen smär-
ta. Man ser lite sämre och tror 
först inte det är något allvarligt. 
Men synen blir sämre och sämre 
och sämre. Efter några månader 
ser man endast någon procent av 
vad man tidigare sett – 0,03 är 
ett vanligt slutstadium. 
 Synen i periferin bevaras alltid 
med Leber. Sjukdomen drabbar 
nervtrådar, egentligen några 
celler vid näthinnan som ska 
skicka synimpulser genom 
synnerven till hjärnan. Det är 
alltså en nervsjukdom. Dessa 
celler ligger i det centrala om - 
rådet där vi ser starkt och 
tydligt, det område där vi känner 
igen ansikten, där vi vill läsa. 
Det försvinner – men hela 
periferin blir alltid intakt. På 

doktorlatin kallar vi det centralt 
skotom. Ett skotom är ett ställe i 
ögat där man inte ser, där man är 
blind. Är det centralt förloras 
det centrala synfältet. 
 Alltså har man endast kvar sin 
syn i periferin där man inte 
heller med normal synförmåga 
ser lika tydligt och bra som man 
gör centralt. Men man kan träna 
synen i periferin. Det gör man 
genom att se excentriskt. Då 
tittar man inte direkt på det man 
vill se utan lite åt sidan. Några 
ska titta lite över, andra under, 
andra åter lite till höger eller 
vänster. 
 Även andra nerver än synner-
ven kan drabbas. Det kan 
förklaras med samma mutation. 
Det kan yttra sig som yrsel eller 
känslor av att det kryper i 
kroppen, gångbesvär eller 
epilepsi. Ibland kan man få 
något sklerosliknande. Man kan 
också känna förändrad hjärt-
rytm. Dessa symtom är ovan-
liga, de flesta får endast ögon-
problem. Men – känner man 
något ovant så ska man ta det på 
allvar. Läkare blir allt mer 
medvetna om detta och kan 
koppla ihop sådant som patien-
ter berättar med att det är typiskt 
för just denna sjukdom. Leber 
kan alltså förklara även andra 
typer av symtom. De är dock 
inte farliga även om de kan 
upplevas som obehagliga. 

Ärftlighetens gåtor
Den ärftliga aspekten innehåller 

LHON är en gåtfull sjukdom

MEDICIN



13

flera gåtor. 
 En av dem som vi ännu inte 
fått något svar på är att män 
drabbas mycket oftare än kvin   
nor. Det finns olika teorier om 
varför men ingen är bevisad. Så 
det är en gåta som vetenskapen 
har att lösa i framtiden.
 Gåta nummer två är att LHON 
i ärftligheten inte liknar några 
andra ögonsjukdomar. 
 Det vanliga är att ärftlighet 
uppträder på andra sätt. Den 
kan vara autodominant och jäm-
lik mellan kvinnor och män. 
Eller de drabbar alla i en sys-
kongrupp därför att bägge 
föräldrarna bär på anlagen, så 
kallad recessiv ärftlighet. Så har 
vi den könsbundna ärftligheten, 
som färgblindhet som går från 
kvinnor som inte har något fel 
på synen och till ofta hälften av 
sönerna som blir färgblinda. Det 
drabbar sju till åtta procent av 
alla män. De har dock kvar 
normal synskärpa så de märker 
det inte själva förrän de upp-
märksammar det i skolan. De 
ärver det av sin mamma och det 
går vidare till deras döttrar. Det 
kallas också X-kromosomal 
ärftlighet. 
 Det är karakteristiskt för 
LHON att män aldrig kan ge 
sjukdomen vidare till sina barn 
medan kvinnorna ger anlagen 
vidare till alla sina barn. Och de 
kan vara bärare i många genera-
tioner utan att sjukdomen 
manifesterar sig. Ofta lyckats 
man inte spåra någon anmoder 
till mutationen eftersom den 
kan gå tillbaka till kanske 
1700-talet. Andra mutationer 
har uppstått senare och vi 
kommer att också i framtiden 
att se uppkomst i nya familjer 

som en följd av nya mutationer.  
 En tredje gåta man ännu inte 
kan lösa är vad som utlöser 
sjuk domen. När vi tittar på en 
släkt ser vi ofta att vissa grenar 
av den drabbas mycket mer av 
LHON än andra. Vi vet inte var-
för. Vad beror det på att vissa 
anlagsbärande kvinnors barn 
blir sjuka och andra inte? Vi vet 
inte. I vissa grenar av en släkt 
finns en nedsatt penetrans vilket 
betyder att de som ärver muta-
tionen inte får sjukdomen. 
Denna nedsatta penetrans kan 
gå genom många släktled. Om 
varför det är så finns flera 
teorier. 
 Den jag själv tror på är att 
mutationen kan gå tillbaka igen. 
Den kan försvinna. Att sådant 
förekommer i naturen är mycket 
intressant. Vi har hittat visst 
stöd för detta genom noggrann 
släktforskning där vi hittar 
släktskap mellan familjer 
många generationer tillbaka. Att 
hitta dessa släktskap på möder-
net var ju viktigare förr, innan 
vi hade dna-teknik.

Mitokondrier
Nu kommer vi till själva orsak-
en. Den handlar om mitokon-
drier. Vi har miljoner celler i 
kroppen. Varje cell har en 
kärna, nukleus, som innehåller 
nästan alla de tre miljarder ele   
ment som våra gener är upp-
byggda av. Tre miljarder ele-
ment som är fördelade på 23 
kromosompar som innehåller 
23 000 gener. Orsaken till de 
flesta ärftliga sjukdomar ligger i 
denna nukleära ärftlighetsfak-
tor. Det är kemiska förbindelser 
som kallas dna och som ligger i 
långa strängar som alltså inne-

håller tre miljarder byggstenar. 
Det behöver endast vara en 
förändring på en byggsten av 
dessa tre miljarder – så har man 
en mutation. Sannolikheten att 
vi har en mutation är 100 
procent, vi går alla omkring 
med flera mutationer. Det vet vi 
nu. Men de flesta mutationer 
yttrar sig inte genom någon 
sjukdom. En mutation är endast 
en ändring i något av alla dessa 
element som utgör vårt genom, 
som är begreppet för våra sam  
lade arvsanlag. Så sjukdomen 
kan inte förklaras genom van  
ligt dna, för sådan ärftlighet ger 
vad jag talade om nyss, domi-
nant eller recessiv ärftlighet. 
 Nej, i cellen ligger också, 
utanför kärnan, några små korn 
som kallas mitokondrier. De 
kan vara 200, kanske. De inne  
håller 160 000 av de tre miljar-
derna byggstenarna. De kallas 
därför mitokondrie DNA, 
MtDNA. Mitokondrierna är 
enormt viktiga. De är kraftsta-
tioner som producerar kemisk 
energi som heter ATP. 
 ATP är en kemisk förbindelse 
som alla celler i kroppen, även 
nervceller, kan använda för att 
se till att allt, alla transportsys-
tem, hjärtat, alla muskler, att 
allt kan fungera. Allt drivs med 
ATP. Och alla människor produ  
cerar 75 kilo dna, denna lilla 
kemiska förbindelse, per dygn. 
Hela vår kroppsvikt produceras 
alltså gång på gång av vårt dna 
som bränsle i kroppen. Det 
bryts ned och byggs upp igen. 
Och det är där, i den processen, 
felet ligger. Det är fel på denna 
kraftstation som förlorat effekt 
och inte klarar att skapa ATP-
molekylen i tillräcklig mängd. 
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Ett fel i mitokondriekromoso-
men innebär alltså att mitokon-
drien producerar mindre energi. 
Och var förbrukar vi mest 
energi? Det gör vi i nervsyste-
met. Och vilka nerver kräver 
mest energi? Det gör synner-
verna. Vi är ett seende djur och 
en stor andel av våra nervsigna-
ler kommer från ögat. När 
synnerven inte får tillräckligt 
med energi blir den metaboliskt 
överlastad. Därför är mitokon-
drierna så betydelsefulla och 
därför är det viktigt att ATP-
syntesen fungerar väl. 

Det finns flera mutationer 
som orsakar LHON. Nittio 
procent av mutationerna ligger i 
en av tre gener: ND1, ND4 och 
ND6. Den första mutationen 
upptäcktes 1988 av en ameri-
kansk forskare i Atlanta som 
hette Douglas C. Wallace. Den 
kallas fortfarande Wallace-mu-
tationen och är den vi oftast ser. 
Två år därefter upptäcktes 
ytterligare två mutationer. Så 
finns det ungefär 20 ytterligare 
mutationer som är väldigt 
sällsynta och som drabbar 
samma system; de utgör unge-
fär fem procent. Det finns alltid 
leberfall där vi inte primärt kan 
hitta sjukdomen. I Danmark 
finns två enstaka män och 
ytterligare två i en tredje familj, 
de är avlägset släkt, där vi inte 
kan finna någon mutation hur vi 
än söker. Ändå är jag övertygad 
om att de har LHON. Så sjuk-
domen har även i mutationsbe-
stämningen sina hemligheter.
 Varje cell innehåller flera 
mitokondrier. En kvinnas ägg  
celler innehåller omkring 200. 
Ett ägg utvecklas till en individ 

och om det blir en pojke eller 
flicka avgörs av sädescellen 
från mannen. Mannen har en 
x- och en y-kromosom, kvinnan 
har två x-kromosomer. Sper-
mien innehåller inga mitokon-
drier, endast ett paket av kärn-
dna. Det smälter samman med 
kvinnans kärn-dna. Därtill har 
kvinnan alltså även mitokon-
drie-dna. 
 När äggcellen börjar dela sig 
ska ju dessa mitokondrier föras 
in i nya celler – två, fyra, åtta, 
till slut miljoner nya celler. Det 
sker därmed hela tiden ett urval 
av mitokondrier till alla celler. 
Mitokondrierna måste alltså 
förmera sig och några gör det 
mer än andra. Ofta är det de 
muterade mitokondrierna som 
förmerar sig mer. Exempelvis 
kan en kvinna med 32 procent 
muterat mitokondrie-dna få en 
son med 45 procent muterat 
mitokondrie-dna. Inom ett par, 
tre generationer kan det födas 
barn med 100 procent muterat 
mitokondrie-dna. Det är en helt 
slumpartad selektion vilka mito  
kondrier som förs vidare. Och 
på samma sätt kan en muta tion 
också försvinna ur en släkt. Vad 
som styr den processen vet man 
heller inte.
 Eftersom det finns så många 
sådana här frågor vi inte har 
svar på är det också närmast 
omöjligt att veta hur man skulle 
kunna behandla sjukdomen. 

Haplotyper
Så ska jag nämna ett fenomen 
som heter haplotyper. De är 
mitokondrievariationer, alltså 
mutationer, som inte leder till 
sjukdom men som karakterise-
rar familjen, eller släkten eller 

stammen. 
 Risken att få LHON påverkas 
även av vilka haplotyper man 
har. Olika familjer kan ha haplo  
typer som visar att de kanske 
inte är släkt i historisk tid – men 
kan vara det i förhistorisk tid. 
Sedan har en rad andra mutatio-
ner inträffat som karakteriserar 
olika släkter gentemot varandra. 
Har två familjer samma haplo-
typ är det nästan säkert att de är 
besläktade med varandra. Det 
har vi använt för att undersöka 
samband mellan olika fall av 
LHON. Ser vi att om två män 
inte har samma haplotyp så är 
de inte besläktade. 
 En risk för män som är muta-
tionsbärare att få LHON är 
ungefär 50 procent. Men det är 
en osäker siffra eftersom det, 
som jag nämnde, finns släkter 
där väldigt många får sjukdo-
men och andra där väldigt få 
eller ingen utvecklar den. Bland 
kvinnor som har mutationen är 
det cirka tio procent som utveck  
lar sjukdomen. Så de flesta 
kvinnor som bär mutationen har 
ingen aning om det. För det 
krävs ju att man har släktingar 
som fått sjukdomen. Detta är än 
så länge ett teoretiskt problem. 
Det blir mer konkret den dag vi 
kan förebygga sjukdomen. 

Uppkomst
Varför uppstår LHON? Också 
det är något vi inte förstår. 
Varför utlöses LHON hos några 
människor men inte hos andra? 
Sjukdomen yttrar sig också 
olika från person till person. 
Några få förlorar synen helt, 
andra får endast en begränsad 
synnedsättning. 
 Några återvinner också synen. 

MEDICIN
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Det är vanligast hos pojkar 
under tio års ålder. Det ser ut 
om man har en viss regenera-
tionsförmåga när man fått 
sjukdomen så tidigt. 
 Vi känner några utlösande 
orsaker. Många har fått LHON 
en kort tid efter ett kraftigt slag 
mot huvudet. Eller efter ett stort 
trauma, som en trafikolycka. 
Man förstår att en sådan skada 
skapar behov av mer energi för 
att reparera skadan. Alltså en 
biologisk orsak.
 Man känner också igen en 
miljöfaktor. LHON drabbar 
oftare storrökare än icke-rökare. 
Det förstår man också, eftersom 
röken innehåller cyanid som är 
ett enzymgift och får man det i 
kroppen (det kan man också få 
av bittermandel) så drabbar det 
enzymsystemet direkt. Det 
räcker med 30 cigaretter om 
dagen så har man en verklig 
fara. Men samtidigt – jag har 
haft många patienter som aldrig 
rökt. 
 Alkohol har också varit en 
misstänkt faktor. Forskningen 
visar motstridiga resultat, men 
de största undersökningarna 
visar att även om man är väldigt 
glad i öl, vin och sprit så kan 
det statistiskt inte påvisas några 
samband. Därmed har vi avfört 
alkohol som riskfaktor. 
 Vi har alltså ingen tillfredsstäl-
lande förklaring till vad som 
utlöser sjukdomen.  
 Och varför får några sjukdo-
men tidigt och andra senare i 
livet? Vi har många unga män 
som drabbas. Och många som 
får sjukdomen högt upp i medel  
åldern. Man har exempelvis 
undersökt om det finns sam-
band med testosteronnivåer, 

eftersom fler män än kvinnor 
drabbas. Men vi har inte sett 
det. Och pojkar på tio år produ-
cerar inte så mycket testosteron, 
inte äldre män heller. Vad det 
handlar om är säkerligen att 
hitta inte en, utan en kombina-
tion av orsaker som utlöser 
sjukdomen. 

Förekomst
2002 fanns i Danmark 113 
personer i 34 familjer som var 
sjuka, alltså ett fall på 47 500 
personer. 2013 hade vi 109 
sjuka från 44 familjer.  Det 
motsvarar ett fall på 51 000 
personer. I Finland har vi ett fall 
på 50 000. Så det är nog unge-
fär där utbredningen av LHON 
ligger. Vad vi ser över åren är 
ungefär samma antal drabbade 
– fast från fler familjer. Det är 
svårt att förstå men kan delvis 
tillskrivas invandringen, precis 
som vi vet att vi också exporte-
rat mutationen från Danmark 
till bland annat Kanada och 
USA. Vi ser att i kända familjer 
är det färre fall medan enstaka 
fall från nya familjer tillkom-
mer. Varför det är så, fler 
familjer men konstant antal 
drabbade, är ytterligare en 
omständighet vi inte förstår. Det 
verkar som om biologin ändrar 
sig men varför och hur vet vi 
inte heller. Under 1900-talet har 
vi i alla fall registrerat tio nya 
mutationer i den danska befolk-
ningen på fem-sex miljoner. Så 
varje 100 år kommer det i varje 
fall tio helt nya mutationer. 
 Bland män som drabbas får 50 
procent LHON i 20-25-årsål-
dern, 100 procent vid cirka 65 
år. För kvinnor debuterar sjuk  
domen ungefär tio år senare 

medan de når 100 procent vid 
cirka 60 år. De som har ND6-
mutationen återfår oftare än 
andra bättre syn efter en tid. 
 

Gunnar von Sydow
LHON Eye Society

Nya Synvärlden 
på pdf
För många år sen experimen-
terade vi med Nya Synvärlden 
på pdf för den som inte ville 
vänta på posten och dessutom 
ville hjälpa FFS att spara 
porto. Den möjligheten kunde 
aldrig genomföras fullt ut på 
grund av att medlemsregistret 
inte var upplagt för det.
   Men nu är det! Det finns två 
sätt att få Nya Synvärlden – 
papperstidning eller pdf som 
är läsbar med talsyntes. 
   Om du alltså vill ha tid-
ningen digitalt (lite innan de 
andra får den) kan du anmäla 
detta till medlemsregistret via 
info@ffss.se.
   Meddela också ny adress när 
du har sådan!
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Masterprogrammets upplägg 
Programmet avser att fördjupa 
och bredda kunskaper inom syn-
pedagogik med fokus på arbete 
med barn, ungdomar, vuxna och 
äldre med synnedsättning eller 
blindhet. Utbildningen består av 
fyra block:
 Ämnesblocket som innehåller 
synspecifika kurser om sam-
manlagt 30 högskolepoäng inom 
synpedagogik. Kurserna ges i 
samarbete med Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) och Statped genom 
Tambartun kompetansesenter i 
Trondheim respektive Huseby 
i Oslo. I samarbetet ingår även 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, SPSM, genom att 
personal från Resurscenter Syn 
i Stockholm hjälper till som 
handledare för de svenska stu-
denterna på en del av kurserna 
med syninriktning. 
 Metodblocket som innehåller 
kurser inom vetenskapsteori och 
forskningsmetod om samman-
lagt 30 högskolepoäng.
 Blocket med Examensarbete 
som omfattar ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 30 
högskolepoäng. 
 Det fria blocket innehåller 
valbara kurser inom samma 
inriktning om sammanlagt 15 
högskolepoäng och inom rele-
vant närliggande område om 
sammanlagt 15 högskolepoäng. 
Kurserna kan sökas vid annan 
institution eller lärosäte och 

väljs i samråd med studierektor.
Kurser
 Ämnesblockets kurser inom 
synpedagogik ges i Trondheim 
respektive Oslo och varierar 
beroende på utbud den aktuella 
terminen. Exempel på kurser 
är Mobility 20 hp, Pedagogiskt 
arbete med punktskriftsläsande 
elever 20 hp, Introduktion till 
digital kompetens vid synne-
dsättning 10 hp, Digital kom-
petens och blindhet 10 hp, och 
Digital kompetens och lindrig, 
måttlig eller svår synnedsättning 
10 hp, Medicinska, optiska och 
neurologiska tillstånd 10hp samt 
Synpedagogisk rehabilitering 10 
hp.

Personliga erfarenheter efter 
ett och ett halvt års studier
Hösten 2012 började jag läsa 
Masterutbildningen vid Stock-
holms universitet på halvfart 
och i samband med det gick jag 
ned till 60 % arbetstid på Läro-
medelsavdelningen på SPSM i 
Stockholm. För mig är det  en 
fördel att kombinera studier 
och arbete och jag har redan 
vid flera tillfällen haft  nytta av 
studierna i arbetet. Jag kan även 
använda erfarenheter från arbe-
tet i studierna. Givetvis krockar 
studier och arbete ibland men 
jag har god förståelse för det 
från min arbetsgivare som ser 
fördelarna med den kompetens-
utveckling som utbildningen 
ger. 

Masterutbildningen ges på 
hel- eller halvfart vilket inne-
bär att den tar två eller fyra år 
att genomföra, i mitt fall alltså 
fyra år. 2012 var första året som 
masterutbildningen ordnades 
tillsammans med Norge och det 
kändes spännande att vara en av 
pionjärerna för det nya uppläg-
get.
 De norska kurserna startar med 
fyra eller fem intensiva dagar 
på Huseby eller Tambartun. På 
ett par av kurserna är det ytterli-
gare en träff på fyra dagar några 
månader senare. Den resterande 
tiden är det självstudier hemma. 
På varje kurs är det fem till 
sex inlämningsuppgifter som 
skickas in för bedömning under 
studietiden vilket jag tycker har 
varit bra eftersom det ger trä-
ning i att formulera sig i skrift. 
En längre hemuppgift där det 
gäller att skriva en rapport på 
ungefär tio till tolv sidor med 
korrekt referenshantering ingår 
också. En del kurser som Digi-
tal kompetens och blindhet och 
Synpedagogisk rehabilitering 
innehåller en veckas praktik. 
 Praktikplats ordnar man själv 
i samråd med kursledningen. 
Kurserna avslutas med en 
hemtentamen på 48 timmar 
vilket jag tycker har varit en bra 
examinationsform. Kurserna ges 
på 25 % fart vilket gör att de är 
utsträckta över ganska lång tid 
och det gör också att man delar 
av tiden läser två eller tre kurser 

Personliga erfarenheter av 
masterutbildningen

UTBILDNINGEN
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samtidigt.
 Att utbildningen ges i Norge 
gör att det ges många tillfällen 
till reflektion över och diskus-
sion om likheter och olikheter 
mellan länderna. Lagstiftningen 
skiljer sig mellan Norge och 
Sverige, ett exempel är skol-
lagstiftningen där norska elever 
med svår synnedsättning har 
lagstadgad rätt till bl.a. punkt-
skriftsundervisning medan 
punktskrift överhuvudtaget 
inte är nämnd i den svenska 
skollagen. Andra olikheter är 
organiseringen av habilitering 
med mera och det är nyttigt att 
problematisera olikheterna.
 Blandningen av erfarenhe-
ter och bakgrunder hos både 
studenter och föreläsare är en 
styrka i utbildningen. Jag själv 
har en civilingenjörs examen 
i botten och bland de andra 
eleverna finns lärare, optiker 
och arbetsterapeuter. Flera av 
föreläsarna har själva en synne-
dsättning vilket gör att de även 
kan bidra med sina personliga 
erfarenheter. Givetvis innebär 
de skilda bakgrunderna att en 
del som är nytt för någon inte är 
det för en annan och det ger bra 
diskussioner.
 Litteraturen är främst norsk 
och engelsk men några böcker 
och artiklar har varit på svens-
ka. Jag tycker att det går bra 
att läsa den norska litteraturen 
och det har även fungerat bra 
att förstå föreläsarna. Givetvis 
måste jag slå upp en del ord 
men det var främst i början.

Den första terminen läste 
jag Introduktion till digital 
kompetens vid synnedsättning 

samt Digital kompetens och 
blindhet och vi var totalt fyra 
svenska studenter på den första 
kursen och tre på den andra. De 
norska studenterna var ungefär 
femton stycken.  Förutom vi 
studenter var Ulla Ek, profes-
sor vid Stockholms universitet 
och ansvarig för utbildningen 
med, liksom Catarina Johans-
son och Anders Sennerö från 
Resurscenter Syn Stockholm. 
Eftersom man bor tillsammans 
under studieveckorna så får 
man tid att lära känna varandra 
och umgås på kvällarna. Det 
känns bra när man kommer hem 
och jobbar självständigt, att det 
alltid går att kontakta någon 
av de man lärt känna om det är 
något man undrar över. Kursen 
Digital kompetens och blindhet 
innefattar bl.a. att man ska lära 
sig att hantera skärmläsare och 
punktskriftsskärm och vi fick 
under studietiden låna hem en 
punktskriftskärm samt skärmlä-
saren Jaws vilket möjliggjorde 
för oss att verkligen lära oss att 
arbeta med hjälpmedlen. Uni-
versell utformning är också ett 
av de områden som behandlas 
i de båda kurserna om digital 
kompetens. 
 Den andra terminen läste jag 
även Medicinska, optiska och 
neurologiska tillstånd vilket jag 
tycker är en kurs som gett mig 
mycket ny kunskap om hur sy-
nen fungerar, om olika orsaker 
till synnedsättningar och vilka 
konsekvenser de kan ge.
 Givetvis finns det saker som 
kan förbättras. En bättre an-
passning av föreläsningar och 
kurslitteratur så att det svenska 
perspektivet finns med på ett 

bättre sätt skulle underlätta. I 
början märktes det också att 
upplägget var nytt på den ibland 
bristande informationen om 
kurslängder, tentamensformer 
m.m. Några föreläsningar hade 
kunnat vara bättre men de har 
varit i klar minoritet och jag 
tycker att utbildningen överlag 
håller en hög klass.
 Det första året på masterut-
bildningen innebar för min 
del en hel del läsande och 
skriv ande även på kvällar och 
helger men det är definitivt värt 
arbetsinsatsen. Jag tycker också 
att stödet vi har fått av Ulla Ek, 
den norska kursledningen samt 
av Anders Sennerö och Catarina 
Johansson från SPSM har varit 
mycket bra. 

Björn Nyqvist
Läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten
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PÅ IJOBBET

Sc Västerås: Smartphones 
tillgängligare än dator
I nummer 2/13 efterlyste 
en SRF-medlem mer 
datorutbildningar på 
syncentralerna. Sc 
Västerås har sådana 
utbildningar, inklusive 
utbildningar på annan 
välfärdsteknologi.

Följaktligen reste jag till Väs-
terås och talade med, Christina 
Hassel, Carina Starkenberg och 
Claudio Quitral som lär perso-
ner med nedsatt syn att använda 
smartphones, surfplattor och 
andra eleganta tillgänglighets-
teknologier som har skapats utan 
att direkt vara hjälpmedel men 
ändå kan användas som sådana.
 – Vi har haft diskussioner 
om de här nya apparaterna ska 
kunna anses som förskrivnings-
bara hjälpmedel eller ej, säger 
Christina. Men landstinget 
Västmanland har bestämt att 
smartphones och surfplattor inte 
kan förskrivas men att appar 
som kostar mer än 300 kronor 
får förskrivas som hjälpmedel. 
Men sådana finns ännu inte i 
synvärlden. 
 – Däremot får vi utbilda. Det 
var Sc Stockholm som kom med 
det förlösande argumentet: vi får 
ju lära folk att använda tvättma-
skiner. Och det köpte landsting-
et. Vi får ju också lära ut Jaws, 
så varför inte? Den nya pek-
skärmstekniken är inte svårare 
att lära ut än den traditionella 
tekniken vanliga datorer.
 – Jag använder ibland Voi-
ceover, som är skärmläsaren 

för Iphone/iPad, på min privata 
mobil och det underlättar för 
mig att lära och vara uppdaterad. 
Jaws skulle jag behöva använda 
hela tiden för att kunna lära ut 
allt, men till skillnad från Jaws 
är VoiceOver mer lättåtkomligt. 
Men då gesterna man använder 
skiljer sig är det inget Voice-
Over-användaren kan lära sig av 
barnbarnen, säger Christina.
 Claudio, som själv är synska-
dad, håller med.
- För mig är smartphones till-
gängligare än en dator. Det är ett 
enklare gränssnitt för alla, men 
det är särskilt markant för oss.

Västerås synenhet började 
lära ut smartphones för drygt 
två år sen. Det gick till så att 
man arrangerade några provapå-
tillfällen för den som funderar 
på att skaffa smartphone. Även 
de som redan har lärt sig lite, ex-
empelvis som ett arbetshjälpme-
del, kan gå med i synenhetens  
It-kvällar, där man tar och ger 
erfarenheter, för att bygga på.
 I övrigt är det individuell trä-
ning av grunder. Till exempel 
var knappar sitter och hur gester 
som används fungerar, vilka 
skiljer sig markant från de som 
seende använder, då är det de 
individuella önskemålen/beho-
ven som styr, säger Claudio. En 
del vill söka på internet, medan 
andra kanske vill kunna hantera 
sociala medier. Detta gör utbild-
ningarna helt individanpassade. 

Det hela började med att 
synenheten skulle ha kvällsöp-
pet, säger Carina. Då valde vi att 
ha öppet hus en gång i månaden 
för alla som ville ha hjälp med 
att lösa de tekniska bekymmer 
man hade på sina hjälpmedel 
och för de som ville lära sig mer 
om sina tekniska hjälpmedels-
anpassningar. Det kom folk som 
var intresserade av allt mellan 
att lära sig hantera daisyspelare 
och modern teknik som smart-
phones/surfplattor. Sen blev det 
ohanterligt med en verksamhet 
där vi aldrig visste hur många 
som skulle dyka upp och vilka 
önskemål de hade så vi fick 
styra upp det med mer formella 
kurser på olika teman, varav 
smartphones var ett. Andra var 
t.ex. GPS, sociala medier, Skype 
och skärmläsare på internet.
 – När vi träffas i grupp är vi 
mellan 4 och 10 stycken och 
flertalet är personer med grav 
synnedsättning. De som har 
en svagare synnedsättning har 
oftast inte samma behov av att 
komma på våra grupper efter-
som det är lättare att jobba med 
förstoring än med skärmläsare.
 – Vi tar och ger, säger Chris-
tina. Det är viktigt att man lär 
av varandra. I synnerhet som 
tekniken ständigt förändras så 
när man tror att man har kontroll 
får man genast omvärdera!
 – Vi har jobbat med GPS-appar 
och varit ute och tränat tillsam-
mans och detta har även lett till 
att vi har varit hemma hos folk 
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som vill lära sig hitta med GPS i 
sitt närområde.

– Det är många som slår ifrån 
sig det här med smartphones, 
säger alla tre. Många är rädda 
för nya saker och tvekar inför att 
prova touchskärmstekniken som 
man tycker verkar otillgänglig.
 – Den bästa motiveringen är 
att förstå möjligheterna och 
vad man kan få ut av det, säger 
Claudio. En del lockas av att 
det är nytt, men andra bryr sig 
bara om det tillgodoser ett direkt 
behov.
 – I slutändan beror det på hur 
självständig man är som person. 
Om man är van vid att någon 
annan löser alla problem bryr 
man sig inte om att man kan 
hitta busstiderna på en smart-
phone. 
 Dock har smartphone-utbild-

ningen i Västerås trots detta 
blivit en liten succé.
 – Vi har bara ett problem i våra 
grupper, säger Christina. Och 
det är att folk aldrig vill gå hem. JW

Christina Hassel, Carina Starken-
berg och Claudio Quitral på 
Synenheten i Västerår
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SPSM i europeiskt 
utbildningsprojekt
STEP UP ett Comenius-
projekt med syfte att 
stödja och utveckla 
barn och ungdomars 
orientering och 
förflyttning.

Specialpedagogiska skolmyn-
digheten deltar genom Ekesko-
lan (Madeleine Eklund, Karin 
Kullberg och Catarina Reine-
stam Nelander) och Resurscen-
ter syn Örebro (Håkan Jansson 
och Elisabeth Olgemar) i ett Co-
meniusprojekt som heter STEP 
UP, där versalerna står för 

Safe travel and movement 
Through the 
Environment for young learners 
with a visual impairment 
Promoted by all 
Understanding 
Participation. 

Projektet är ett EU projekt 
med åtta deltagarländerländer. 
Förutom Sverige deltar Finland, 
Luxemburg, Tjeckien, Slove-
nien, Republik Irland, Nordir-
land och Skottland. 
 Projektet sträcker sig över två 
år och startade med ett första ar-
betsmöte i Örebro den i oktober 
2012 och kommer att pågå till 
och med  juli 2014. 
 Undervisning i orientering 
och förflyttning sker vanligtvis 
genom specialister inom re/
habilitering. Tillgänglighet till 
professionellt stöd ser olika ut i 
våra deltagande EU- länder. 

Behovet av adekvat stöd i unga 
år är nödvändigt för att upp-
muntra och motivera barn att 
röra sig och bli nyfikna på sin 
omgivning.  Framförallt är det 
viktigt att barn och unga upp-
muntras att utforska sin omgiv-
ning och att bli medvetna om 
sina resurser såsom att med sina 
sinnen förstå och hantera infor-
mation i miljön. 

Målet med projektet är att 
medvetandegöra föräldrar, icke 
professionella och personal om 
hur de på bästa sätt kan stödja 
barn/elever med synnedsättning 
och ytterligare funktionsnedsätt-
ning beträffande orientering och 
förflyttning. 
 Projektet syftar inte till att 
ersätta professionellas roll och 
ansvar i förflyttning och oriente-
ring. Istället vill projektet bidra 
till att utveckla och ta fram någ-
ra enkla steg som kan användas 

i vardagen av föräldrar, personal 
och icke – professionella. 
 Projektet kommer även att fo-
kusera på vanliga föreställningar 
och myter i samhället, såväl som 
på faktorer i miljön och dess 
betydelse för personers förflytt-
ning och orientering. Dessutom 
kommer projektet att samman-
ställa en litteraturförteckning 
med länkar till fördjupning samt 
en ordlista som förklarar be-
grepp inom kunskapsområdet. 
Projektet kommer att avslutas 
sommaren 2014. 

För den som vill veta mer kan 
gå in på projektets hemsida 
http://www.step-up-comenius.
eu/ 
 Slutprodukten kommer att fin-
nas tillgänglig i både i tryck och 
på Internet.//

Håkan Jansson och Lisa Olgemar
SPSM

Deltagarna i STEP UP utanför The Royal Blind School i Edinburgh,

SYNUTBLICKAR
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Den 29-30  oktober anordnade 
Statped Midt, Melhus i Norge 
(fd Tambartuns kompetensesen-
ter), Ekeskolan och MDVI Eu-
ronet, ” Mathematic Seminar for 
students with Visual impairment 
and Multiply Disabled Visual 
impairment” under ledning av 
Bengt Elmerskog och Catarina 
Reinestam-Nelander.
 Konferensen samlade drygt 
30 personer från olika länder i 
Europa för att lära mer och dela 
med sig av sina erfarenheter 
kring att arbeta med matematik 
med elever med synnedsättning 
och elever med synnedsättning 
och flerfunktionsnedsättning. 
Föreläsningar blandades med 
diskussioner och presentationer 
av metodmaterial.  Flera euro-
peiska länder var representerade 
som Sverige, Finland, Norge, 
Irland, England, Skottland, Slo-
venien. 

Prof. Oliv Klingenberg, 
Norge, delade med sig av sin 
forskning i matematik och sina 
tankar kring vad vi vet och tror 
oss veta om hur elever med syn-
nedsättning lär sig och förstår 
matematik. Hon pratade om 
man bör hjälpa barnet att ut-
veckla det matematiska språket 
tidigt. Hon presenterade också 
från sin studie “Embodied mat-
hematics” som handlar om hur 
elever utvecklar sina matema-
tiska förmågor till sofistikerat 
matematiskt tänkande. Vi fick 
följa tre punktskriftsläsande 

elever som hon studerat under 
en geometrikurs. 

Från Ekeskolan medverkade 
Jörgen Pihl, matematiklärare 
med presentationen ”Mathema-
tics by heart” där han beskrev 
hur han arbetet med taluppfatt-
ning med utgångspunkt från 

eleverna som har. Stefan Axels-
son visade med hjälp av video-
klipp hur han med entreprenör-
skap i ”Vedfirman” arbetat med 
att på ett naturligt sätt utveckla 
matematiska färdigheter utifrån 
de problem som de måste lösa.  
 Vi fick också ta del av hur 
anpassade läromedel görs på 

Lärorika matematikdagar  
i Melhus

Ovan koncentrerade åhörare. Nedan t.h. Oliv Klingenberg, Statped midt, 
och Marianne Eng RC syn; nedan t.v. arrangöerna Catarina Reinestam-
Nelander, Ekeskolan och Bengt Elmerskog, Melhus.
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Irland och fick veta att produk-
tionen utvidgats från år 2000 då 
man hade 4 personer anställda 
fram till idag då man har 24 
personer anställda.  På Irland 
görs anpassningar för punkt-
skrift, Daisy och Word.  Men 
inga anpassningar av övningar 

inne i boken utan dessa får den 
undervisande läraren själv göra. 
Trots det är leveranstiden som i 
Sverige, upp till 6 månader. 
 Vi fick också ta del av resul-
taten av ett Commeniusprojekt 
”Touching maths” där 6 euro-
peiska länder under två år stu-

derat matematikundervisningen 
för punktskriftsläsande elever. 
Resultaten presenteras på www.
touchingmaths.com eller se 
artikel nedan. 

Catarina Hägg
Projektledare Läromedel 

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

Touchingmaths handlar om 
matematik och naturvetenskap 
för elever med svår synnedsätt-
ning eller blindhet. 6 skolor eller 
resurscentra från Belgien, Hol-
land, Norge, Frankrike, Estland 
och Tyskland var delaktiga. Pro-
jektet pågick i 2 år och målet var 
att stimulera likvärdiga möjlig-
heter för punkskriftsanvändare 
i matematik genom att ge dem 
och deras lärare bättre metoder 
och undervisningsmaterial.  Helt 
enkelt att göra matematik mer 
tillgängligt för elever med syn-
nedsättning/blindhet.

Projektet tittade därför 
närmare på följande områden: 
Notation och metoder i mate-
matik , den teknisk utrustning i 
klassrummen, taktila bilder och 
slutligen minräknare.  
 Notation och metoder:
•	Norge	och	Nederländerna	är	de	
enda länder som har 8p matema-
tisk punktskriftsnotation. Bel-
gien har utvecklat sin egen 8p 
notation 2012. 
•	Estland	bör	börja	arbeta	på	att	
utveckla 8 p matematisk punkt-
skriftsnotation,
•	Tyskland,	Frankrike	och	Eng-
land använder fortfarande 6 p- 
notation.

Några saker man bör tänka på 
i det arbetet är att den ideala ma-
tematiska punktskriftnotationen 
bör vara:  
•	Öppen	för	lärare	och	kamrater.	
Linjär matematik för punkt-
skriftsskärm.
•	Lätt	att	lära,	tillgänglig	och	
användarvänlig både för erfarna 
och för nybörjare. 
•	En	notation	som	är	tillräcklig	
för den högre utbildningen an-
nars måste användaren lära sig 
en ny notation för högre studier/
utbildningsnivå. 
•	Kompakt,	eftersom	punktskrift	
representerar matematik på ett 
linjärt sätt blir uttrycken längre 
än i den tryckta punktskriften. 
Notationen bör beskriva form 
och innehåll för att förhindra 
oklarheter i tolkningen. Mellan-
rum, olika punkter och mar-
keringar kan göra det men det 
förlänger den linjära represen-
tationen ännu mer, man bör titta 
på möjligheten att använda p7p8 
för att göra den mer integrerad.

Den tekniska utrustningen 
i klassrummet är ganska lika, 
de flesta använder en bärbar 
dator med skärmläsningspro-
gram och punktskriftsskärm. 
En punktskriftsskärm fungerar 

inte självständigt utan den måsta 
vara ansluten till en dator så att 
läraren kan se vad eleven läser 
eller skriver. Mjukvara för kon-
vertering mellan svartskrift och 
punktskrift används. Det bästa 
är om den undervisande läraren 
har en speciell utbildning för att 
undervisa punktskriftsläsande 
elever. 
 När det gäller taktila bilder så 
skulle en enhetlig och förutsäg-
bar layout skulle förkorta pro-
jekteringsfasen. Några förslag 
på mer standardiserade ritningar 
skulle kunna vara.
exempel på hur du kan rita 
diagram, geometri, grafer, 
tri-geometri med förslag på 
rithjälpmedel och specifika i 
lärandematerial eller objekt. 

Resultatet av projektet blev att 
deltagarna kom överens om att 
•	En	enhetligt	europeiskt	linjär	
matematik kod är en illusion.
•	Det	finns	behov	av	att	konver-
tera och analysera programvara.
•	Man	bör	tänka	efter	innan	man	
ritar taktila bilder. 
•	Riktiga	objekt	är	nödvändiga	i	
undervisningen. 
•	Miniräknare,	Allercalc	eller	
Excel för beräkning. 

Touching maths

SYNUTBLICKAR
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Sammanfattning  
•	Det	behövs	specialiserade	
ambulerande lärare som stöd. 
•	Anpassningar,	alternativa	me-
toder och material är nödvän-
digt. 
•	Internationellt	samarbete	i	
matematik för punktskriftsan-
vändare är nödvändig
•	Nationella	specialister	är	
mycket få. Utvecklingen av 
ämnet kan bero på individer.
•	Behov	av	mer	forskning!		
 Slutligen har de skapat en 
hemsida där man kan läsa mer 
om projektet: www.touching-
maths.net

Catarina Hägg

Medarbetare från SPSM:s 
Ekeskolan, Läromedelsavdel-
ningen och Resurscenter syn 
deltog i ”Mathematic Seminar 
for Students with Visual Im-
pairment and Multiply Disabled 
Visual Impairment” 29-30 ok-
tober på Statped Midt, Melhus, 
Norge.
Konferensen som arrangerades 
av Ekeskolan, Statped Midt och 
MDVI Euronet samlade drygt 
30 deltagare från Norge, Sve-
rige, Finland, Skottland, Irland, 
England och Slovenien.
 Ett tiotal föreläsningar varva-
des med diskussioner och pre-
sentationer av metodmaterial.
 Oliv Klingenberg inledde 
konferensen med en filosofisk 
resa kring olika perspektiv av 
forskning när det handlar om 
att undervisa och lära matema-
tik. Senare under konferensen 
presenterade Oliv ”Embodied 

Mathematics” som bygger på re-
sultat från en studie där datain-
samlingen skedde i en geometri-
kurs för tre punktskriftsläsande 
elever.
 Två föreläsare från Ekesko-
lan medverkade. Jörgen Pihl 
beskrev hur han arbetat med 
taluppfattning med elever i sin 
presentation ”Mathematics by 
heart”. Stefan Axelsson visade 
videoklipp och berättade om 
hur matematiska färdigheter kan 
utvecklas som en naturlig del i 
entreprenörskap för elever med 
synnedsättning och ytterligare 
funktionsnedsättning. 
 Comeniusprojektet ”Touching 
maths” presenterades av Randi 
Kvåle som bland annat visade 
hemsidan www.touchingmaths 
, ett pedagogiskt verktyg som 
skapats i projektet.

Tina Björk, 
SPSM

Marianne Eng, resurscenter syn Stockholm, demonstrerar hur man kan arbeta med abakusramen för några 
kursdeltagare från Storbritannien, Irland och Slovenien. 
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Synskadekonst 
på Åland
Synskadade konstnärers och 
konsthantverkares förening, 
SKKF, ställde ut i Mariehamn 
två veckor i september-oktober. 
Med var också några åländska 
kolleger.
 – Vi brukar arrangera två ut-
ställningar varje år tillsammans 
med någon konsthall, säger ord-
förande Margareta Söderlund. 
Även mindre utställningar kan 
ordnas, t.ex. på någon syncen-
tral för medlemmar i syncentra-
lens upptagningsområde.

SKKF består av ca 35 med-
lemmar som arbetar i många 
material – trä, keramik, koppar, 
sten, silver, konstfoto, rotting, 
och målning med olja, akryl och 
akvarell. En del har börjat med 
sitt hantverk som synskadade, 
andra har fått sämre syn med 
tiden.
 SKKF nås genom ordföranden 
på telefon 070-658 29 24 eller 
på segelsberga@swipnet.se.

GOD JUL

Dags 
att ge förslag på Årets FFS:are 2013! 

Nomineringar skickas till FFS på
e-postadress; info@ffss.se
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Resurscenter syn informerar om föräldrakurser
Resurscenter syn erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synnedsättning. 
Utbildningen sker i kursform på resurscentret. Se vidare på vår webbplats www.spsm.se/kurser

Aktuellt kursutbud:

Barn med synnedsättning, 0–5 år
21–23 januari 2014, 18–20 februari 2014
Anmälan: Kontinuerligt under året
Plats: Resurscenter syn Stockholm.
Innehåll: Att läsa på olika sätt – svartskrift eller punktskrift.
               Bilder och bildtolkning
               Datorlek
               Lek och samspel
               Samspel, kommunikation och delaktighet
               Självständighet: ADL, orientering och förflyttning
               Samhället stödinsatser

Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3–4 år
25–26 mars 2014
Anmälan: senast 2014-01-24  
Plats: Resurscenter syn Stockholm. Endast föräldrar
Innehåll:  Anpassning av barnets närmiljö
                Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
                Bilder och bildtolkning
                Samhällets stödinsatser
                Samspel, kommunikation, delaktighet
                Självständighet: ADL, orientering och förflyttning

Barn med svår synnedsättning/blindhet, 4–5 år
13–15 maj 2014
Anmälan: senast 2014-03-14
Plats: Resurscenter syn Stockholm
Innehåll: Punktskrift
               Datorlek
               Självständighet, ADL
               Samspel, kommunikation, delaktighet
               Samhällets stöd

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
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INBJUDAN SYNKONFERENS 2014
Hotell Ariadne Stockholm 20-21 mars

Tema:  ”Hälsofrämjande synrehabilitering”

Information
Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom synområdet och den ger möjlighet 
att ta del av ny kunskap, forskning och kollegors erfarenheter kring vårt arbete. Med 
föreläsningar och erfarenhetsutbyte hoppas vi att främja hälsa och livskvalitet inom 
synrehabiliteringen i Sverige.

Anmälan
Anmälan till konferensen sker via FFS hemsida: ffss.se där du även skriver ut din 
egen faktura. Betalning ska göras i samband med anmälan, senast 17 januari 
2014. Anmälan är inte giltig förrän betalning är genomförd. Anmälan är bindande 
men det går bra att ändra namn på deltagaren, meddela eventuella ändringar.  

Pris
Konferenskostnad 2 dagar inklusive mat, fika & konferensmiddag:
FFS medlem: 2700:-
Ej medlem: 3200:-
Dagkonferens: 1350:- exkl. konf. middag/1750:- inkl. konf. middag

Behov av hörselslingor, specialkost, punktskrift meddelas på anmälan.

Du bokar ditt eget boende till reducerat pris på Scandic Ariadne
Enkelrum: 1090 kr/natt (inkl moms, inkl frukost)
Dubbelrum: 1190 kr/natt

För att erhålla dessa priser så ska ni boka på internet eller på Scandics centrala 
individuella rumsbokning, ej ringa till hotellet. Koden är: BFFS190314 

Bokningsbara datum är onsdag 19/3 och torsdag 20/3 (om man önskar rum före eller efter 
detta får man boka dessa separat utan kod). Rummen är bokningsbara från idag fram till 
19 feb 2014. Efter detta datum släpps osålda rum!  

Länk till Scandic Ariadne, bokningsfält i högerkant:
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Ariadne/

Tel nr till Scandics centralbokning för individuella bokningar: 08-517 517 00
Både länken och centralbokningen kan hantera ändringar och avbokningar

Löpande information om konferensen kommer att läggas ut på ffss.se
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Program

DAG 1

9.00
9.30 Inledning

9.45  

10.15

11.00
11.45
12.15  
13.45

- ett helhetsperspektiv
Lena Larsson 

14.30 Kontaktlinskorrigerad anisometropi/amblyopibehandling

15.00
15.30 Synträning vid synfältsbortfall efter hjärnskada 

Ingrid Axelsson, Catarina Andersson och Karin Regnell, Stockholms syncentral 
16.30 
19.00 Middag

DAG 2

8.30

9.15 Synfunktionsutredning

10.00
10.30

11.30 SMS - metoder vid hemi- och kvadrantopsi
Krister Inde

12.15 
13.15
13.45

14.30
15.30



Kalendern

Posttidning A

2014 

22-25 Januari
BETT Show 2014, London
www.bettshow.com

17-22 mars
CSUN (Technology and Per-
sons with Disabilities), San 
Diego, USA
www.csun.edu/cod

20-21 mars
”Hälsobefrämjande synrehabi-
litering” – FFS Synkonferens 
Stockholm
http://ffss.se

31 mars-3 april
Vision 2014 – The 11 th Inter-
national Conference on Low 
Vision, Melbourne
www.visioni2014.org

8-9 April
Funka Nu  Tillgänglighetsdagar, 
Stockholm
www.funkanu.com 

7-8 maj
SETT – Skandinaviens största 
mässa och konferens inom det 
moderna och innovativa läran-
det. Stockholm
www.settdagarna.se/Om-SETT

14-16 maj
SightCity, Frankfurt
www.sightcity.net

22-23 maj
Education in “Care and Assis-
tive Technology”, Heerlen, NL 
http://www.aaate.net/

12 juni
Vision UK 2014 conference, 
London
www.vision2020uk.org.uk

3-5 juli
“The other side “ – 26th annual 
meeting of the EACD 
(European Academy of Child-
hood Disability), Wien
www.eacd.org

9-11 juli
ICCHP 2014 
13th International Conference 
on Computers Helping People 
with Special Needs, Paris 
www.icchp.org

30 juli-3 augusti
Moving into the future
AER International Conference 
2014, San Antonio, USA
www.aerbvi.org

9-11 oktober
Closing the Gap Conference 
Minneapolis, USA
www.closingthegap.com/ 
conference

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