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Inbjudan kurs om Synhjälpmedel  

 
Iris Hjälpmedel erbjuder under hösten 2019 en heldagskurs för att stödja och underlätta 

kommunens arbete inom detta område. En investering i högre kunskap, i nöjda 

kommunmedborgare och en avlastning på primärvård och andra instanser. Här finns 

information om Syn- och hörselinstruktörens arbete. 

Plats:    Iris Hjälpmedel, Sandsborgsvägen 52, Enskede (Stockholm) 

Datum:   28 november 

Tid:    9-16.30 

Pris:   1996 kr exkl moms (2495 kr inkl moms). Lunch samt morgon- och  

  eftermiddagsfika ingår.  

I. Mål och Syfte 

Att grundläggande presentera synhjälpmedel inom ADL (Active Daily Life) och att ge 

tips för ökad tillgänglighet, inom kommun och liknande (ex. tjänster som syn- och 

hörselinstruktör, heminstruktör, synkonsulent och liknande).Målet med kursen är att 

deltagarna ska känna sig trygga med större delen av sortimentet av 

vardagshjälpmedel från Iris Hjälpmedel, för att ännu bättre kunna hjälpa 

medborgarna.  

II. Förkunskaper 

Både nyanställda och personer som arbetat länge - som vill fräscha upp kunskaperna 

och lära sig mer om de nyheter som inkommit – är välkomna.  

III. Utbildare 

Kerstin Kingfors har lång erfarenhet som Leg arbetsterapeut och  

Synpedagog. Hon har bl a arbetat på hjälpmedelscentral, syncentral, Hagabergs 

Folkhögskola med synrehabiliteringskurser, inom Stockholms kommun med stöd för 

elever syn o rörelsehinder. 

Åsa Lodin har mer än 10 års erfarenhet av vardagliga synhjälpmedel som 

produktspecialist och som kundansvarig på Iris Hjälpmedel. Åsa är ansvarig för 

kurssinnehållet och kursens upplägg.  

 

 

 

 

https://synhorsel.wordpress.com/
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IV. Kursinnehåll 

Klockor, timers 

Röra sig och hitta rätt (undvik fall) 

Läsa – Daisy 

Fickminnen 

Förstoring, belysning 

Telefoni 

Punktskrift 

Märkning 

Väga, mäta, räkna 

Hushållshjälpmedel 

Spel 

 

Vilka hjälpmedel finns? Vad används de till? Vem är hjälpmedlet bra för (gravt 

synskadade/blinda eller personer med synsvaghet)? Hur kan man anpassa hemmet? 

Felsökning, support och administration. 

V. Bokning/avbokning 

a) eposta asa@irishjalpmedel.se eller kerstin@irishjalpmedel.se och uppge namn, 

faktureringsadress och telefonnummer till den som ska delta.  

b) Avbokning är möjlig senast 14 dagar före kursstart på epost till 

asa@irishjalpmedel.se. Sker av- eller ombokning senare än två veckor före 

kursstart debiteras hela kursavgiften. 

c) Om fler från samma kommun deltar på samma kurstillfälle och faktureras 

samtidigt till samma adress ges 10% rabatt. 

 

Frågor? Välkommen att kontakta oss på 08-39 94 00 eller info@irishjalpmedel.se. 

 

Välkommen! 
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