
Inbjudan

LVI dagarna 
9 - 10 september 2010
Varje år ser vi fram emot detta tillfälle där vi får träffa nya och gamla bekanta och tillsammans 
byta erfarenheter. Föreläsningarna kommer att hållas i Mat & Drycks lokaler, Västergatan 12, 
och boendet blir på Choice Collection Cardinal, Bäckgatan 10. Båda lokaler ligger bekvämt 
mitt i centrala Växjö, med gångavstånd från järnvägsstationen. För dig som kommer via 
Smaland Airport kan vi anordna transport. Kvällen kommer vi att spendera på Öjaby Herrgård 
i det natursköna Stenhuset.

Allt enligt tradition kommer vi även att utse vinnare av studieresan. Förra årets vinnare åker 
till Frankrike för att ta del av deras synrehabilitering. Nästa gång går resan till Tyskland, och 
kanske är det du som får följa med?

Priset för kursen är 1 595:- exkl. moms (1 994:- inkl. moms), vilket inkluderar kursavgiften samt 
helpension ett dygn. För deltagare som inte önskar övernattning är priset 995:- exkl. moms 
(1 244:- inkl. moms). Specificera eventuella allergier eller önskemål om mat vid anmälan. 

Välkomna med anmälan, antingen via mail till magnus.bringhed@lvi.se, fax till 0470-72 77 25 
eller per post till LVI Low Vision International, Verkstadsgatan 5, 352 46 VÄXJÖ. 
Magnus Bringhed nås även på 0470-72 77 10 vid eventuella frågor. 

Välkomna!

Kursanmälan
Jag önskar övernattning:

    Ja       Nej

Ange eventuella särskilda önskemål angående 
mat, dubbelrum eller annat: 
________________________________

________________________________

Namn: 

Arbetsplats: 

Fakturamottagare: 

Box/gatuadress:

Postadress: 

Vi vill ha din kursanmälan senast den 1/9 
skickad till adress: LVI Low Vision International, 
Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö, eller maila dina 
uppgifter till magnus.bringhed@lvi.se.



Preliminärt program

9 september

11.30-13.00 Inregistrering & lunch

13.00 Inledningsförande

13.15-14.45 Per Fosse,  
Dr.philos./synpedagog, Tambartun 
kompetansesenter. 
Presentation av Syns og lyslaboratoriet 
med exempel från utredning av personer 
med olika former av synnedsättning. 

14.45-15.00 Kaffepaus

15.00-16.00 Jes Mortensen,  
ögonkirurg, Jönköping. 
Modern behandling av keratoconus.

16.05-17.05 Torgny Svensson, 
Inspiratör, utbildare och författare. 
Vi måste hitta det som driver oss framåt 
och lära oss uppskatta de enkla och små 
tingen i livet.

18.30 Samling inför kvällens middag på 
Öjaby Herrgård.

10 september

08.30-09.45 Göran Cedermark, 
Synpedagog Resurscenter Syn, team 
Örebro. 
Synprofil, en ny metod för att beskriva 
synfunktionen hos barn och vuxna med 
synnedsättning.

09.45-10.00 Kaffepaus

10.00-11.00 Bertil Sköld,  
SRF Rikskansliet, Stockholm. 
Jobb som fungerar bra för synskadade, 
rapport från ett 3-årigt projekt om vilka 
yrken som kan fungera vid synfunktions-
nedsättning.

11.10-12.30 Fredrik Källmark,  
Optometrist, Med.Dr, Karolinska Institutet. 
Samarbete mellan primärvården och den 
övriga ögonsjukvården samt vad optikern 
kan göra.

12.30-12.45  Vi tävlar om stipendieresan 
till Tyskland.

12.45 Lunch


