
För tredje gången, efter två succéer

Ett unikt tillfälle att se alla nya hjälpmedel som säljs i Sverige på
en gång på en plats nära dig

Sveriges största turné med
visning av nya synhjälpmedel

Turnéplan 2013

Skellefteå 23 sept
Folkets Hus, Mossgatan 28

Härnösand 24 sept
Härnösands Folkhögskola, Murbergsvägen 32

Stockholm 26 sept
SRF Stockholm, Gotlandsgatan 44

Örebro 1 okt
Kommunikationscenter, Propellervägen 14

Göteborg 3 okt
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

Malmö 8 okt
Malmö Konferenscenter, Olof Palmes Plats 1

Kalmar 10 okt
Brofästet konferens, Gröndalsvägen 19

Visningarna är kostnadsfria. Se mer information på www.svensksyn.se.



Tider
Förmiddagen, 09.00 - 12.00, är riktad till personer som arbetar med personer
med synnedsättningar. I Skellefteå och Härnösand öppnar visningarna 10.00.

Alla är välkomna från 12.00.

Enklare förtäring serveras mellan 12.00 och 13.00, kaffe serveras på för- och efter-
middag.

Visningarna stänger 16.00 (15.00 i Skellefteå och Härnösand).

Workshops
Under visningarna kommer några nya hjälpmedel även att presenteras under 20 minuter
långa Workshops. Ingen föranmälan utan ”först till kvarn” gäller. Tider för workshops med-
delas på plats.

Dolphin PTS innovationstävling ”Dolphin Guide för personer med dövblindhet”
Enkel åtkomst till; inloggning, sök, lån, nedladdning och läsning av DAISY-böcker från Legimus/MTM
direkt inifrån Guide. Generellt punktskriftstöd i Guide. Vi presenterar hur det pågående projektet
resulterar i att förenkla vardagen för personer med dövblindhet samt alla andra användargrupper av
Guide.

ICAP ICAP AB visar nya produkter på den svenska marknaden!
BrainPort® V100 visar visuell information som hämtas från en videokamera på en platta på tungans
yta. Med utbildning, uppfattar användaren form, storlek, placering och rörelse av objekt i sin
omgivning.

TactileView består av mjukvara för att skapa taktil grafik. Programmet kan skriva ut på en
punktskrivare eller svällpapp.

Talking LabQuest är ett talande mätinstrument för studenter med nedsatt syn.

LVI Test och information om kommande teknikkäpp samt GPS i mobilen.
Presentation av kommande teknikkäpp i kolfiber samt att använda mobilen (iPhone) som
navigeringshjälpmedel. Hur gör man? Hur lär jag ut detta till andra? Skapa en lathund. TESTA i
praktiken!

Polar Print Prodigi, ett helt nytt hjälpmedel
Kanske kan det vara en Läs-Tv - för en läsmaskin är det väl inte.

ProVista SuperNova Reader Magnifier – Läsa Internetsidor utan mus
STOR nyhet i SuperNova Reader Magnifier - Möjlighet att läsa Internetsidor, PDF-dokument etc. utan
att behöva använda mus.

Kontaktpersoner
Skellefteå PH Åström, 0910 - 144 58.
Härnösand Patrik Johansson, 090 - 13 95 72.
Stockholm Åsa Lodin, 08 - 39 94 17.
Örebro Johan Wickman, 010 - 705 39 06.
Göteborg Christer Bohdén, 031 - 49 78 33.
Malmö Magnus Bringhed, 0470 - 72 77 10.
Kalmar Erik Tengvall, 0470 - 70 75 92.



Föredrag
Varför hör inte folk
vad vi säger, och
vad kan vi göra åt
det?
I år bjuder vi på en spännande före-
läsning om kommunikation. Det är
Sigge Birkenfalk som föreläser.
Föreläsningen syftar till att ge delta-
garna  insikt om skillnaden mellan ett
sändar- och ett mottagar-orienterat
förhållnings- och tillvägagångssätt
samt bidra till att vilja arbeta än mer
mottagar-orienterat.

Anmälan till visningarna:
• Fyll i anmälningsblanketten på hemsidan www.svensksyn.se

• Skriv ett mail till anmalan@svensksyn.se

Om Svensk Syn
Föreningen skall verka för att de som har problem med synen skall erbjudas bra och
individutprovade hjälpmedel. Bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas
verksamhet. Föreningen vill också arbeta för att de upphandlingar som görs blir bra och inte
begränsar urvalet av hjälpmedel för den synskadade.

Några citat från föreningens stadgar om föreningens syfte:

• att öka medvetenheten hos individer, myndigheter, företag och organisationer om
behovet av bra hjälpmedel för synskadade.

• att informera om förutsättningar att med hjälpmedel effektivt bidra till bättre livskva-
litet för alla personer med nedsatt syn.

• att verka för utveckling och förnyelse av branschen med syfte att stärka medlems-
företagens förutsättningar att bidra till höjd livskvalitet för personer med nedsatt syn.

De ledande företagen som sysslar med hjälpmedel för synskadade i Sverige är medlemmar.



Medlemmar i Svensk Syn

Dolphin Computer Access AB, 0515-82175

ICAP AB, 031-704 30 99

Insyn AB, 08-446 63 60

Iris Hjälpmedel AB, 08-39 94 00

Low Vision International AB, 0470-727700

Multilens, 031-887550

Nordic Eye, 0470-72 98 88

Polar Print, 0920-203430

ProVista, 031-497830

R Thörn IdeUtveckling AB, 0470 - 76 45 45

Synutveckling AB, 0910-144 58


