SYNKUNSKAP INBJUDER TILL UTBILDNINGAR
Synkunskap, en del av Iris Förvaltning, synskaderörelsens egen
företagsgrupp, har startat utbildningar för verksamma inom synområdet.
Synkunskap är också ett samarbete mellan de Enskedebaserade
företagen Iris Hjälpmedel, Insyn Scandinavia och Iris Förvaltning. Vi
erbjuder nu månatliga webbinarier och även en utbildning inom
optometrisk rehabilitering. Här kommer mer information om vad som
händer under årets första månader. Alla webbinarier och utbildningar
genomförs via Microsoft Teams. Du kan delta både digitalt eller via
telefon.

Har du frågor så kontakta:
Karin Hjalmarson
Epost: karin.hjalmarson@irisforvaltning.se
Tel: 08-39 91 55

27 januari, 14.00 - 16.00
Välkommen till en inspirationsföreläsning med Krister Inde, synpedagog
och verksam inom synområdet sedan 1970-talet, med temat Synsvag
från vaggan till graven.
Det blir också en presentation av vårens utbildningar inom Synkunskap.
Webbinariet är gratis. Anmäl dig senast 25 januari till
karin.hjalmarson@irisforvaltning.se

24 februari, kl 14.00 - 16.00
Välkommen till ett webbinarium om orientering och förflyttning.
Webbinariet ger dig en introduktion till hur du arbetar med orientering
och förflyttning. Du kommer bland annat att få veta mer om:

• Planering, vad bör man tänka på inför orientering &
förflyttningsträning
• Olika tekniker och dess användning vid orientering & förflyttning.
• Käppar, doppskor och andra hjälpmedel vid orientering &
förflyttning.
Medverkande: Åsa Lodin, iris Hjälpmedel och Margret Grönkvist
synpedagog.
Pris: 900 exkl moms per uppkoppling via Teams, vilket innebär att flera
på samma arbetsplats kan delta tillsammans.
Anmäl dig senast 19 februari till
karin.hjalmarson@irisforvaltning.se
Ange mailadress för mötesinbjudan till Teams samt fakturaadress för
deltagaravgiften.

31 mars, 14.00 - 16.00
Välkommen till ett webbinarium om punktskrift.
Webbinariet ger dig en introduktion till punktskriften. Du kommer bland
annat att få veta mer om:
- Vem har nytta av att lära sig punktskrift och till vad kan den
användas?
- Punktskriftens uppbyggnad.
- Vad finns det för material i punktskrift och hur kan det beställas?
Medverkande: Lena Nisula Wester, Synskadades Riksförbund, och Karin
Hjalmarson, Iris Förvaltning, båda erfarna utbildare i punktskrift

Pris: 900 exkl moms per uppkoppling via Teams, vilket innebär att flera
på samma arbetsplats kan delta tillsammans.
Anmäl dig senast 26 mars till
karin.hjalmarson@irisforvaltning.se

Ange mailadress för mötesinbjudan till Teams samt fakturaadress för
deltagaravgiften.

Resterande webbinarier under våren
Webbinarier kommer att erbjudas 28 april och 2 juni men tema är inte
helt klart än. Mer information kommer i mars.

Kurs i optometrisk rehabilitering
Kursen vänder sig till dig som vill ha en uppdatering om rehabilitering för
synskadade i alla åldrar. Detta är en anpassad kurs för webben och
bygger på Krister Indes föreläsnngsserie på masterprogrammet,
inriktning syn i Norge. Alla kursdeltagare får kursintyg efter kursens slut.

Kursledare: Krister Inde
Start: 10 mars, 14.30 - 16.00
Omfattning: 11 gånger, 6 under våren och 5 under hösten

Följande områden kommer att tas upp:
Synträning för barn – att utvidga synområdet tidigt
Synrehabilitering för äldre – steg för steg när makula degenererar
Synträning vid centrala bortfall – excentrisk fixation
Synträning vid nystagmus och tunnelseende
Synträning vid synfältsbortfall VFD Visual Field defects
Att börja med och fortsätta använda hjälpmedel – acceptans och
diskrepans
7. Körkortsregler nu och i framtiden vid VFD och Low Vision i Europa
och Sverige
8. Se dåligt Må bra och tävla med kompetens med alla andra
9. www.visionme.org – ett certifikat inom Optometrisk Rehabilitering
10.
Sammanfattning av 10 intensiva timmar
11. Avslutande diskussioner, vad har jag lärt mig?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pris: 2900 exkl moms per person
Anmäl dig senast 26 mars till
karin.hjalmarson@irisforvaltning.se
Ange mailadress för mötesinbjudan till Teams samt fakturaadress för
deltagaravgiften.

Uppdragsutbildningar
Vi hjälper gärna till med kompetensutveckling inom synområdet. Hör av
dig, så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa till med de behov som finns på
din arbetsplats. Tveka inte att kontakta oss:
Epost: karin.hjalmarson@irisforvaltning.se
Tel: 08-39 91 55

