
Nyhetsbrev för dig i Stockholms län 
 

  

Webbversion  
   

 

Juni 2018 | Det finns hjälp när synen sviktar! 
 

 

För dig som behöver mer hjälp om Syn 
Vi har under åren kommit i kontakt med allt fler som har problem med 
synen och som inte kvalificerar sig för syncentralens hjälp (dvs har en 
synskärpa på 0,3-0,7). Vården har då inga skyddsnät eller resurser som 
man automatiskt erbjuds när man ex. får en diagnos som 
makuladegeneration eller glaukom. Plötsligt kan vardagliga situationer bli 
svåra. Men vi kan erbjuda hjälp! 

1) Boka en personlig rådgivning hos vår synpedagog! Under 45 minuter kartlägger Kerstin 
Kingfors dina behov och erbjuder hjälp - både tips i vardagen och hjälpmedel som du kan 
köpa på plats. Rådgivningen kostar 395 kr och faktureras i efterhand. Om du är intresserad 
kan du ringa  
Kerstin Kingfors på 08-39 94 05. Läs mer här.  

2) Boka en kurs på Hagaberg! Det är unikt att du som inte är inskriven på Syncentralen 
erbjuds en kurs (gratis) på den underbara Folkhögskolan Hagaberg i Södertälje. Du 
kommer att lära dig mycket om synen, få tips för att underlätta din vardag och erbjudas en 
gedigen hjälpmedelsinformation/ utbildning. Datum: 20-24 augusti. Preliminärt kursinnehåll 
finner du här.  

https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fui.mdlnk.se%2fIssues%2f450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2%3fContactId%3dfe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b%26IssueId%3d450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fradgivning%2farticle
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fforberedande-rehabkurs-for-personer-med-synnedsattning%2fnews
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fforberedande-rehabkurs-for-personer-med-synnedsattning%2fnews
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fDynamics%2fUploads%2ffile%2fIntegritetspolicy180522.pdf


3) Kom på ett Öppet hus hos oss i Enskede. Där kan du klämma och känna på 
synhjälpmedel och handla på plats. Du behöver förboka dig. Datum och 
bokningsinformation nedan och på vår hemsida.  

4) Vill du köpa något direkt? Kontakta vår samarbetspartner i Täby, EyeCenter, och köp 
önskad produkt direkt i deras butik. Ring innan för att höra att just "din" produkt finns 
hemma. EyeCenter Täby har primärt talande armbandsur, belysning och förstoringsglas i 
sitt sortiment från oss. Tel 08-792 49 20. Du kan också boka Personlig Rådgivning om 
hjälpmedel hos dem om du hellre vill åka till Norrort. 

Med vänliga hälsningar  

Iris Hjälpmedel AB 

Kom till eButiken! 

 

   

 

 

 

  

Rehabkurs 20-24 
augusti  
Detta är ett unikt tillfälle då personer som INTE 
är inskrivna på Syncentralen får denna 
möjlighet att gå en veckas kurs med internat på 
Hagabergs Folkhögskola.  

Kontakta Hagabergs Folkhögskola genom att 
ringa Anneli Ek Terlecki 08-550 910 50/51 eller 
Jan Eidwall tel 070-564 04 18 för att få veta 
mer eller för att boka dig.  

Antalet platser är begränsat och sista 
anmälningsdatum den 15 juni!    

 

  
 

Öppet hus i Enskede 
Är du intresserad av att veta mer om vilka hjälpmedel som finns för att underlätta vardagen när 
man ser sämre? Välkommen till vårt visningsrum i Enskede!  Där kan du se vilket utbud av 
synhjälpmedel som finns och handla på plats (betala med swish eller mot faktura). Läs mer här.  

Förbokning krävs på tel 08-39 94 00 alt. e-post info@irishjalpmedel.se 

14 juni  
23 augusti  
19 september  
16 oktober  
13 november  
11 december  

https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2foppet-hus-2018%2fnews
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.hagaberg.fhsk.se%2findex.php%2ffolkhogskola%2fsynkurser%2f
https://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&IssueId=450ccaef-c7aa-44ca-b720-cea3c26fdca2&AccountId=238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2foppet-hus-2018%2fnews
mailto:info@irishjalpmedel.se?subject=bokning%20%C3%96ppet%20hus%20(epost)


Tunnelbana: Skogskyrkogården. 
 
Nu kan ni också åka med SL närtrafik, linje 904, 905 till oss. Ring 08-55 66 88 15 för att boka. 
SL-taxa gäller. 

   

Beställ boken Vardagstips för personer med 
synnedsättning (finns också på Daisy).  

 

Här får du massor av tips som kan underlätta i 
vardagen och tips om hur du bäst nyttjar dina 
hjälpmedel. Boken kostar 99 kr och har art 
nr 55587. 

  

 

  

  
 

  

  

Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
 

 

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ med 
på våra evenemang!  

  

  

Dela nyhetsbrevet från Iris: 
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