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September 2019 | Synsvag - mer hjälp! 

 

Har du fått sämre syn? 
Kanske är du en av de många kunder som vi kommer i kontakt med, som inte är berättigad till 
syncentralens hjälp, men som ändå har problem i vardagen på grund av reducerad syn? 

Då har vi ett erbjudande till dig om du bor i Stockholms län! 

Anmäl dig till Prehab-kurs på Hagabergs Folkhögskola! Succen upprepas för dig som ännu 
inte är inskriven på Syncentralen söka! Läs mer om Prehab nedan.  

Det är först till kvarnprincipen som gäller så tveka inte att kontakta dem om du är intresserad. 

Vänliga hälsningar 
Iris Hjälpmedel AB 
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Kurs för dig som behöver hjälp i vardagen!  
Hagabergs folkhögskola har sedan lång tid tillbaka erbjudit kurser för personer med 
synnedsättning - som varit inskrivna på Syncentralen.  

Nytt är att man sedan 2019 fått möjlighet att erbjuda en kurs för dig som ännu inte blivit 
inskriven på syncentralen, men som ändå behöver hjälp på grund av din synnedsättning. 
Detta är andra kursomgången och den första var en succe. 

Syfte: Att lättare kunna anpassa sig till en ny situation med en progredierande 
synnedsättning  

Mål: Att få veta vilka möjligheter som finns och vad det kan innebära att leva med en 
synnedsättning. Kursen vänder sig till dig som har en ögondiagnos, och synskärpa mellan 
0.3 - 0.7  

Kursen genomförs 30 september till 3 oktober och du kan läsa mer och anmäla dig här. 
Länk.  

Tel 08-550 910 50  
E-post synkurs@hagaberg.org 
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Avregistrera dig från framtida nyhetsbrev från Iris »  
Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 

Alla priser i detta mail är inkl. moms men exkl frakt och ev. 
avgifter. 
  

 

  

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

  

  

Dela inbjudan från Iris: 
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