
VILL DU VETA MER OM  
HUR DU FÅR TAG I SENIOR?

OcH LäS DEN HäR INFORMATIONEN



1

om det blir svårt att läsa

1

teknik och texter för att kunna

Ett unikt material för en väldigt vanlig  
målgrupp i synrehabiliteringen
Under 2008 har en skandinavisk projektgrupp utvecklat ett unikt test- och träningsmaterial. Det 
består av fyra skrifter och två tester samt en manual. Här presenterar vi de olika delarna och hur man 
skaffar dem. Både som professionell synrehabiliterare och som synskadad. Eller av andra goda skäl.

SEnior är knutet till och drivs vid Högskolan i Kalmar, Vision Enabling Lab och optikerutbild-
ningen under hela 2008. Under en månad har materialet testats vid 10 syncentraler i Norden och 
därefter redigerats ett antal gånger innan det fått sin nuvarande form och sitt innehåll. 

AVANTIMETER
Ett kompletterande sätt att prova ut, visa och motivera 
att det är nödvändigt att hålla nära för att se bra att läsa. 
Med skalor för förstoringsgrad, dioptrier och läsavstånd. 
Fem läskort ingår för varje beställd avantimeter. 

Pris/st .............................................. 2 250 kr
5 ex  ................................................. 7 000 kr

LäSA MERA
Teori, test och träning att läsa text i olika storlekar. Används 
både av den som ska prova ut och den som ska träna in. 

Antal sidor svartvit .................................... 32
Format  .................................... 210x250 mm
Pris/st ................................................... 50 kr
10 ex och fler  ................................... 40 kr/st
50 ex ................................................. 1700 kr

KOM NäRMARE
Test, träning och tankar om kortare och kortare läsavstånd. An- 
vänds både av den som provar ut och av den som ska träna in.

Antal sidor fyrfärg ..................................... 24
Format  .................................... 210x250 mm
Pris/st  .................................................. 50 kr
10 ex och fler  ................................... 40 kr/st
50 ex  ................................................ 1700 kr

ISBN 978-91-977719-1-7

ISBN 978-91-977719-2-4



Introduktion och träning  
av förstorande TV-system

Läsning, skrivning och vardagsnära ting. Hemma, i skolan och på jobbet.

Arne Tømta och Hanna Sandsdalen Romfo
Översättning och bearbetning Jerry Olson och Krister Inde

ISBN 978-91-6998516-2

BNP-TEST
Test av Bästa NäthinnePlatsen – BNP – för personer med centrala 
bortfall (scotom). Med bokstäver (standard) eller med symboler. Ange 
om du vill ha BNP-TEST med symboler (kortlekssymboler, hjärter, 
spader, klöver och ruter). 

Format  .............................. 210x297 mm, A4
Pris/st ................................................. 250 kr
5 ex  ................................................. 1 000 kr 

ALLT I ETT = SENIORBOXEN
I SEniorboxen finns alla fyra häftena samlade tillsammans med 
ett BNP-test. I boxen kan du förvara allt på ett ställe och sedan 
beställa fler exemplar separat. En SEniorbox kostar 400 kr.

INTRODUKTION OcH TRäNING AV LäS-TV
Den här skriften på 60 sidor används för egen träning eller 
tillsammans med en synpedagog eller motsvarande så att man  
kan lära sig att behärska sitt förstorande TV-system. 

Antal sidor svartvit .................................... 60
Format ............................... 210x297 mm, A4
Pris/st  .................................................. 50 kr
10 ex och fler  ................................... 40 kr/st
50 ex  ................................................ 1700 kr

1

när du ska läsa, skriva och göra

allt
möjligt

med synen och andra sinnen

ALLT MÖJLIGT
Tankar,  tillämpning och trivsel trots att man ser dåligt. Används av 
de som behöver veta mer om hur man själv och andra har det. ALLT 
MÖJLIGT kan vara lämplig att använda vid individuell rådgivning, i 
gruppsamtal eller i en studiecirkel.

Antal sidor fyrfärg ..................................... 20
Format .................................... 210x 250 mm
Pris ....................................................... 30 kr
10 ex och fler  ................................... 25 kr/st
50 ex  ................................................ 1000 kr ISBN 978-91-977719-0-0

ISBN 978-91-977719-3-1



Beställ så här - utan besvär!
Enklaste sättet att beställa är att via www.hik.se/senior fylla i ett formulär som 
innehåller all information som behövs. Fyll i dina uppgifter och klicka för material och 
antal ex så kommer det som ett brev på posten inom 10 dagar. Du kan också sända 
ett vanligt mail till krister@inde.nu.

Övriga leveransvillkor
Allt material levereras per post – brev eller inrikes postpaket – inom 10 dagar mot faktura 
som betalas inom 30 dagar. Till de ovan angivna priserna tillkommer frakt och moms. 
Vid beställning av färre än 10 ex tillkommer en hanteringskostnad på 100 kronor för varje 
beställning. Priserna är starkt reducerade tack vare våra sponsorer.

Vem står bakom SEnior-projektet
De som finansierar SEnior är Synskadades Riksförbund, Norges Blindeförbund, 
Dansk Blindesamfund och Ekhagastiftelsen (som stöder alternativ behandling). 
Hjälpmedelsinstitutet har via regeringsuppdraget Teknik för äldre stöttat informations- 
och seminarieverksamheten under våren 2009. Stöd till produktion av trycksaker 
och test har lämnats av ett 10-tal hjälpmedelsleverantörer med Multilens som 
huvudsponsor (se sidan 2 i de olika häftena).

Ett samarbetsavtal mellan Indenova  
och Högskolan i Kalmar
Eftersom universitet och högskolor inte säljer det material  
man utvecklar finns ett avtal mellan Indenova AB och Hög-
skolan i Kalmar som ser till att vi får in medel till fortsatt arbete 
med det här materialet och metoderna. Det gäller även de som 
distribuerar SEnior i Norge, Danmark och Island. 

Vision Enabling Laboratory
www.hik.se/senior

1

att mildra konsekvenserna vid nedsatt syn

amd manual

Manualen finns på 
www.hik.se/senior.  
Ladda ner och skriv 
ut – utan kostnad!


