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1. Uppdrag och möten under året 

 

Deltagare: 

Ewa Nielsen Ordförande Region Örebro län 

Ola Eriksson, sekreterare Landstinget Sörmland  

 

Anna Brors Ulvemark, Region Västmanland 

Lars Nyman, Region Uppsala län 

Therese Göras, Landstinget Dalarna  

Ingela Englund, Region Gävleborg  

Göran Källvik, Landstinget i Värmland  

 

 

I uppdraget fanns en önskan om att arbetsgrupperna skulle ha fyra möten under året. Vi har bara haft möjlighet att   

träffas två gånger under året.  

 

Arbetsgruppen SYN har haft två möten under 2017;  

1. Vårens möte planerades i samband med det nationella synchefsmötet 26-27/4 -17 på Bosön. 

2. Lars Nyman, Uppsala bjöd in till höstens möte den 20/9 -17.  

 

Minnesanteckningar finns.  
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2. Aktiviteter under året 

• Vid behov ta initiativ till regiongemensamma utbildningar för berörd personal där samarbete i regionen bedöms värdefullt. 

 

1. Orientering och förflyttning är ett av Synverksamheternas specialistområde och medarbetare behöver en grundkurs på två veckor.  

Den ger en grundkompetens som innebär att medarbetare kan erbjuda patienter med svår synnedsättning och blindhet en  

kunskapsbaserad insats! 

 

Syncentralen i Örebro har planerat och genomfört en Grundkurs i Orientering & förflyttning, vecka 24 och 40 -17. Ledare har  

varit Emmelie Reinson.  Inbjudan gick först ut till medarbetare i sjuklövern och sedan till övriga landet. Deltagarna kom  

från synverksamheter i vår region; Falun, Karlstad, Västerås och Örebro. Från övriga Sverige kom deltagare från Linköping, 

Göteborg och Umeå. Totalt deltog 11 personer.  

 

2. Utbildning i Belysning och synergonomi för Syncentralen.  

Utbildningen genomfördes 22-23/11 -17 i Örebro. Kursledare var Hillevi Hemphälä, optiker och biträdande universitetslektor vid  

Lunds universitet. Kursen var riktad till medarbetare inom sjukklövern och antalet platser fick utökas pga. stort intresse. Totalt  

deltog 21 personer och alla sju län var representerade.   

 

• Övriga aktiviteter inklusive eventuella särskilda uppdrag som rådet har haft under året  

 

Synverksamheterna i vår region har god representation i nationella grupper:  

 

1. SYNS, Syncentralerna i samverkan, består av en synchefsrepresentant från varje region (enligt den gamla regionordningen). 

Ewa Nielsen har rollen nu men planen är att Therese Göras, Landstinget Dalarna tar över rollen. Uppgiften är att planera  

för de nationella synchefsmötena 2ggr/år samt vid behov vara remissinstans. Dessa möten är resfria och oftast via telemöte.  
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2. Habiliteringsriktlinjer för barn och ungdom 

På nationell nivå ingår Ewa Nielsen i styrgruppen för att ta fram Habiliteringsriktlinjer för barn och ungdomar  

med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Syftet är att ta fram kunskapsbaserade riktlinjer och sedan  

sprida riktlinjerna i samtliga 21 landsting/regioner genom utbildning, seminarier och befintlig hemsida. Nkcdb är  

initiativtagare och Ewa Nielsen är vald att representerar syncheferna. 

I Kalmar län har man drivit ett projekt tillsammans med Nkcdb, ”Tidig identifikation av barn och ungdomar med kombinerad syn- och 

hörselnedsättning/dövblindhet”. Framtagande av riktlinjer är en fortsättning dvs. när barnen är identifierade måste det finnas  

kunskapsbaserade insatser att erbjuda.  Tanken är att alla landsting/regioner ska identifiera sina barn! Region Örebro län är i en 

planeringsfas.  

 

 

3. Hälsoverkstan 

Arvsfonden har beviljat FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda pengar för att öka kunskaperna om  

hälsa och förbättra hälsosituationen för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.  

Ewa Nielsen sitter i den referensgruppen och är tillfrågad av FSDB. Det är ett viktigt projekt då vi vet att  

målgruppen har ett högt ohälsotal.   

 

 

Ordförande  

Arbetsgrupp SYN 

Ewa Nielsen 

 


