
Välkommen!
En föreläsning om 

Punktskriftshjälpmedel
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Åsa Lodin
asa@irishjalpmedel.se

Morfar

Syster

Egen rehabilitering

11 år

Nätverk 

Bildtext: 2 bruna ägg – det ena delvis skalat
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Punktskrift - en rättighet?

 Ljud kan aldrig ersätta att kunna 

skriva och läsa själv. Idag finns 

många vuxna analfabeter som tappat 

sitt skriftspråk pga att de aldrig övar 

längre. Se MTMs inlägg om detta här. 

 FNs konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

En tolkningsfråga?

 Läs mer på SRFs hemsida 
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https://www.facebook.com/tillgangligamedier
https://www.funktionshindersguiden.se/lagar-och-myndigheter/fn-konventioner/
https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/att-lasa/punktskrift/samhallets-ansvar/


Punktskriftshjälpmedel

• Flera leverantörer se www.svensksyn.se 

• Enkla hjälpmedel i vardagen – det är vårt område 

• Punktdisplay, skärmläsare etc – inte vi. För leverantörer av mer 

avancerade hjälpmedel se ex. www.insyn.se alt. branschorganisationens 

sida www.svensksyn.se
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http://www.insyn.se/
http://www.svensksyn.se/


Punktskriftens uppbyggnad

Beställ 

punktskrifts-

alfabeten 

gratis från oss.
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Träna 
taktilitet med 

en klocka
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https://www.irishjalpmedel.se/kloss-braille-punktskrift/article


Perkins 

• Standard

• Elektrisk Perkins

• Enhands-

• Storstil

- Komplement till dator

- Snabbt skriva kom-i-håglapp

- Matlista etc etc

Dövblind? Vibrerande radslut
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https://www.irishjalpmedel.se/Punktskriftsmaskin-Perkins-standard/article
https://www.irishjalpmedel.se/punktskriftsmaskin-perkins-elektrisk-f3/article
https://www.irishjalpmedel.se/Punktskriftsmaskin-Perkins-Unimanual-for-hantering-med-en/article
https://www.irishjalpmedel.se/Punktskriftsmaskin-Perkins-storstil/article
https://www.irishjalpmedel.se/Vibrerande-indikator-for-radslut-Perkins/article


Perkins - tillbehör

• Huv – skydda! 
Om de står länge på hyllan - snurra på valsen då och då. Smörj 

INTE med fel smörjmedel…

• Matta dämpning (svensk ull)

• Dymotapehållare
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https://www.irishjalpmedel.se/Iris-overdragsskydd-Perkins/article
https://www.irishjalpmedel.se/Underlagg-till-Perkins/article
https://www.irishjalpmedel.se/Dymotapehallare-till-Perkins/article


Reglett

 För att skriva ”för hand”

 Skriva spegelvänt

 4 olika

-1, 4, 6, 9 rader

 Skrivstift (2 olika). Ingår med 

några regletter

 Block som passar till varje

reglett

(länkar på hemsidan – vad som

hör ihop)
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https://www.irishjalpmedel.se/Reglett-sv-1321/pm


Papper för punktskrift – 160g

 Om tunt papper – punkterna 

trycks ut och försvinner

 Bunt

 Kartong

 Block för regletter

 Plastark (perfekt för recept – går 

att torka av). A4, A6
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https://www.irishjalpmedel.se/Punktpapper-sv-1317/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Punktskriftspapper-A4-karton-med-5-buntar/article
https://www.irishjalpmedel.se/punktskriftspapper%20i%20block/search
https://www.irishjalpmedel.se/plastark/search


Märka med punktskrift

Bildtext: En metal/dymotapehållare för Perkins, Präglingsbox vit apparat med gröna knappar. Enradig reglett
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https://www.irishjalpmedel.se/Dymotapehallare-till-Perkins/article
https://www.irishjalpmedel.se/praglingsbox-for-punktskrift/article
https://www.irishjalpmedel.se/Dymoreglett-1-rad/article


Präglingstape

9 och 12 mm

Svart och transparent

Klistret….. Miljökrav?

Clas Ohlson – billigare. 3D!
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https://www.irishjalpmedel.se/pr%C3%A4glingstape/search


Präglingsbox

9 mm tape

Märka kryddor, vitaminer, mediciner

etc

Tangentbord (adapter)

(Visa)

Clas Ohlson – billigare tape - OBS 3D!

15

https://www.irishjalpmedel.se/praglingsbox-for-punktskrift/article


Rita taktilt – ritmuff, 

muffbräde

 A3 och A4

 Rita ”bara för att”

 Orientera dig

 Beskriv ett rum

 Film här
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https://www.irishjalpmedel.se/ritmuff/search
https://www.youtube.com/watch?v=dPVlavm7qTE


Svällpapper

 Skriv ut bild som blir taktil

 Karta

 Kolbaserad – blyerts alt. tusch med 

kolbaserad svärta fungerar

 Film och lathund på hemsidan
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https://www.irishjalpmedel.se/Svallpapper-A3-25-ark/article
https://www.irishjalpmedel.se/Svallpapper-A3-25-ark/article


Almanackor

 MTM – återförsäljare

 Mål att almanackor och spel inte 

ska kosta mer än ordinarie spel i 

”vanliga handeln”
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https://www.irishjalpmedel.se/Skjutmatt-och-tumstock/article


Övrigt med punkt/taktil

märkning

 Stickmått

 Brevpåse “Blindskrift”

 Etiketter – frysen med Nyp

 Plastetiketter självhäftande (går att torka av)
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https://www.irishjalpmedel.se/stickmatt-punktmarkta/article
https://www.irishjalpmedel.se/Brevpase-sv-1312/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Etikett-sv-1314/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Plastetiketter-50-x-25-mm/article


Måttband

 Bildtext: punktmärkt måttband. 

 Måttband med häftklammer
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https://www.irishjalpmedel.se/Somnad-sv-1211/pm


Tumstock punktmärkt – flera olikaSkjutmått

Mäta - verktyg
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https://www.irishjalpmedel.se/Punktmarkt-sv-1360/pm
https://www.irishjalpmedel.se/Skjutmatt-och-tumstock/article


Spel – taktila, punktskriftsmanual. Alla kan vara med!
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https://www.irishjalpmedel.se/Spel-for-synskadade-sv-1333/pm


Nyheter;

Produkt-

nyheter och 

Fyndvaror på 

hemsidan.
OBS! Med eller

utan moms? Du 

väljer
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https://www.irishjalpmedel.se/new/highlight
https://www.irishjalpmedel.se/bargain/highlight


Följ oss på Facebook 
Iris Hjälpmedel AB

Synkunskap

Nyhetsbrev Iris Hjm?
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https://www.irishjalpmedel.se/Nyhetsarkiv/content
https://www.facebook.com/irishjalpmedel
https://www.facebook.com/synkunskap


Nästa
föreläsning
med oss den 
21 april

Fickminnen Daisy
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https://synkunskap.se/kalendarium/milestone-fickminnen-daisy/


Tack för din tid!
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https://synkunskap.se/
http://www.irishjalpmedel.se/

