
ID-dagarna: 

Knivskarpa bilder  

och bärbara ledstråk 

Kameror som ger knivskarpa bilder och bärbara ledstråk, är exempel på nya 

intressanta hjälpmedel som visades på Hjälpmedelsinstitutets  ID-dagar, informations- 

och demonstrationsdagar. De ordnades den 13-15 oktober i Nacka strand, utanför 

Stockholm. 

Text: Ilias Bennani 

ID-dagarna är mässan för dig som är nyfiken på alla nya hjälpmedel. Förra årets trend då 

mobilerna tagit över allt märktes knappt i år. Istället var det de så kallade HD-kamerorna med 

kraftig zoom som utställarna visade upp. Jag hittade dessutom en och annan praktisk produkt 

som underlättar vardagen betydligt. 

Med en HD-kamera i din förstoringsapparat Magnilink får du knivskarpa bilder och en 

fantastisk zoom. Du kan till exempel zooma in föremål på flera tiotals meters håll och se 

detaljer som en fullt seende person knappt kan urskilja. Det samma gäller om du lägger något 

under kameran, ett mynt eller en sticka i fingret. Jag hade till exempel ingen aning om att ytan 

på ett vanligt mynt var så full av repor. 

Flera utställare visade HD-kameror i olika utförande. Vissa fäster du i datorns bildskärm och 

andra modeller har en egen arm. Många modeller behöver inte ens någon ljuskälla, i normalt 

ljus får du likväl en ljus och tydlig bild.  

Flera modeller går att ansluta till datorn och då kan du dessutom spela in en film eller ta en 

bild av det kameran ser. Filmen eller bilden kan du sedan lägga upp på nätet, eller skicka som 

bilaga i ett mail. Datoranslutning fungerar både för Mac och PC och kräver ofta två lediga 

USB-portar, men då behöver du å andra sidan inget ledigt el-uttag. 

Magnilink Go är ett OCR-program (scanningsprogram) för Nokias Symbian-mobiler. När du 

startat Magnilink Go i din mobil kan du använda mobilen för att läsa av texten på ett papper 

eller en skylt. Ta ett kort, vänta några sekunder och få sedan texten uppläst av någon av 

Acapelas många röster.  

Själva texten kan du sedan dela med andra, till exempel som ett SMS. Det går även att scanna 

texten du får i en MMS-bild som en vän skickat till dig. Vem tror du blir Sveriges första gravt 

synskadade syntolk?  

Magnilink Go förvandlar dessutom din mobil till ett funktionsrikt förstoringsglas. Du kan 

välja att se en "vanlig" bild, eller få bilden i form av olika kontrastfärger, till exempel gul text 

mot svart botten.  

Du styr programmet med mobilens sifferknappar. Jag tyckte Magnilink Go var lätt att 

använda och det fungerade bra jämfört med liknande program jag provat tidigare. 



Behöver du använda talsyntes på flera datorer så ska du ta en titt på nya Infovox3 som du får 

på en USB-pinne. Programmet kan du installera på tre datorer, men det går även bra att 

plugga in pinnen i vilken PC som helst och använda din talsyntes utan att installera någon på 

just den datorn.  

När du beställer Infovox 3 så ingår det fem röster, även på olika språk. Du kan till exempel 

beställa två svenska, en engelsk, en fransk och en arabisk röst. De texter du får upplästa kan 

du spara som MP3-filer. Med på USB-pinnen följer även ett par enklare skärmläsare: Infovox 

Reader (som tidigare kallades Thunder) och den nya NVDA. Infovox3 fungerar i både 32- 

och 64-bitars Windows. Något förstoringsprogram får du dessvärre inte med på köpet. 

Ett smidigt och praktiskt anteckningshjälpmedel för synsvaga är Pulse SmartPen. Den lilla 

kulspetspennan är dessutom ett fickminne som både "läser av" det du skriver och som 

kommer ihåg när du gjorde en anteckning på det speciella anteckningsblocket som medföljer. 

När du sedan lyssnar på din inspelning kan du peka på en anteckning varvid uppspelningen 

hoppar till det som spelades in när du gjorde just den anteckningen. Pennan rymmer hela 400 

timmars inspelning. Köp till ett OCR-program och dina handskrivna anteckningar blir text 

som du kan redigera i din PC eller Mac. Jag hoppas själv kunna använda Pulse SmartPen när 

jag sitter på möte i stället för att slänga upp en bärbar dator mellan mig och den jag pratar 

med. 

Använder du dymotejp till dina skivor eller kryddburkar? KGS Braille labeler BL100 är en 

skrivare för just dymotejp som du kopplar till din PC. Skrivaren är knappt större än ett 

mjölkpaket och väldigt tyst. 

Den mest lättanvända läsmaskin jag testade måste vara Optelec ClearReader+. Fäll ut 

läskameran, placera pappret under kameran och tryck på knappen. Efter några sekunder får du 

texten uppläst. Läsmaskinen är stor som en damhandväska och batteriet räcker för cirka fem 

timmars uppläsning. Du kan ställa in både språk och uppläsningshastighet. Vid beställning 

kan du välja vilka fyra röster du vill använda. Perfekt om du vill läsa din post, läsa en bok 

eller ta reda på vad paketet innehåller. Bäst av allt är att ingen dator behövs. Detta kan bli en 

riktig storsäljare!  

Slutligen vill jag berätta om de bärbara ledstråken, svarta kvadratiska gummiplattor med vita 

ledstråk. Lägg ut flera stycken på rad och du skapar tillfälliga ledstråk som fungerar riktigt 

bra. Dessa "mobila ledstråk" kan man med fördel använda när man har kurser på andra ställen 

än på konferensanläggningen Almåsa. Praktiskt när man ska markera vägen från entrén till 

matsalen, toaletten och konferensrummet. Jag är ingen expert på att använda vit käpp, men 

mitt lilla test visade ändå att dessa ledstråk är lätta att följa, även för mig.  

ilias@abc.se  
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