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Ta chansen att lära dig mer om Vita käppen 
Det mest kända hjälpmedlet för personer med synnedsättning är 
den vita käppen.  
Iris Hjälpmedel kommer under våren att erbjuda en serie webbinarier om Vita käppen. 

På det första, via Teams, kommer John Sundholm, fysioterapeut Sodexo/ Syncentralen 

Stockholm att intervjuas av Åsa Lodin, VD Iris Hjälpmedel. 

John använder själv vit käpp och har dessutom arbetat i många år med att lära ut hur man 

bäst nyttjar käppen för orientering & förflyttning. 

Frågor vi kommer att få svar på är ex. hur många käppar man kan tänkas behöva, hur 

skiljer de sig åt, finns det smarta tips på hur man förbättrar upplevelsen av att nyttja vit 

käpp och hur motiverar man sig själv eller en patient till att använda käppen och att träna? 

https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fui.ungpd.com%2fIssues%2f127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9%3fAccountId%3d238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1%26ContactId%3ddad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361%26IssueId%3d127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9%26ir%3d54b271e1-5f34-4ce9-9d20-fe33464e98c5
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fKappar-sv-1236%2fpm


Föreläsningen riktar sig till dig som använder vit käpp eller till dig som inte vet något alls 

om orientering & förflyttning och som vill lära dig mer. Du kan vara förskrivare eller patient 

och det kommer finnas utrymme för frågor. Webbinariet spelas in och publiceras i 

efterhand.  

Klicka på länken för att ansluta till mötet (vi använder Teams).   

När? 15 mars 2023 kl 14.30-15.00  

Föreläsningen är kostnadsfri.  

Vi kommer att spela in och publicera föreläsningen på youtube och Iris Hjälpmedels 

respektive hemsida efter genomförandet - tillgänglig för alla. Vill du inte synas i bild då så 

starta med kameran avstängd. 

Välkommen! 

Iris Hjälpmedel 

Länk till webbinariet 15 mars 

 

   

Se film (30 sek) om Ultraflexkäppen  

 

 

   

https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_ODUzODRmNTEtNDc0Ni00Yjk4LWIwMWMtYmM0NWVhNGU3MGNk%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252225863055-0c3e-48f8-b131-ea642a35ea6f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522357b3623-0c1f-4b7b-a328-8a0500a8a60a%2522%257d
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUCKnX2Ai8Hl75xs8NLjc3THA%2fplaylists
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_ODUzODRmNTEtNDc0Ni00Yjk4LWIwMWMtYmM0NWVhNGU3MGNk%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252225863055-0c3e-48f8-b131-ea642a35ea6f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522357b3623-0c1f-4b7b-a328-8a0500a8a60a%2522%257d
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d09qKK6Xtcp4
https://evt.ungpd.com/Issues/127a3408-05c8-4d01-96cd-e41287d6b4c9/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fyoutu.be%2f09qKK6Xtcp4


 

   

Om du har frågor - eposta genom att klicka här 

 

 

   

  

  

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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