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Anpassningar

vid utbildning eller arbete

Arbetsplatsanpassningar
Helhetsperspektiv och smidighet
LVI har lång erfarenhet inom synområdet. Vi har tillverkat synhjälpmedel
sedan 1978 och har en stor kompetens kring hjälpmedel, utbildning och
anpassningar. Det ger oss unika möjligheter att se och erbjuda helhetslösningar och gör oss också till en trygg partner. En leverantör, en lösning
och en faktura – det blir varken enklare eller tryggare.

Genomförande – förslag på upplägg
På LVI har vi en stor samlad kompetens
kring hjälpmedel, utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer.
Det gör att vi kan se helheten och presentera lösningar där vi hjälper till med allt
från start till mål.

Konkret exempel på vad vi kan erbjuda
Patrick Jutqvist drabbades av en ögonsjukdom mitt i livet. LVI anlitades för att hjälpa
till med att anpassa Patricks arbetsplats
så att han kan fortsätta arbeta, trots sin
nedsatta syn. Patrick har nu följande hjälpmedel på sin arbetsplats:

Det kan handla om mindre utbildningsinsatser men också större insatser där vi kan
lämna offert på utredning, hjälpmedel och
utbildning i ett paket.

•

Flexibla lösningar
I vårt produktsortiment har vi många olika
hjälpmedel. Hittar vi inte rätt där kan vi
också lämna offert på andra hjälpmedel.

•
•
•
•

Läskamera med splitfunktion, kopplad
till dator
ZoomText mjukvara med skärmförstoring
Tangentbord anpassat för personer
med nedsatt syn
Handhållet, elektroniskt förstoringsglas
Arbetsplatsbelysning

Det kan också finnas möjlighet att under
kortare perioder, t ex i samband med
praktik och arbetsprövning, hyra
hjälpmedel av oss.

Att LVI tillhandahåller arbetsplatsanpassningar och utbildningar – och
samtidigt är tillverkare – innebär unika möjligheter till helhetslösningar

Utredning
•

•

Analys av arbetsplats eller en eventuell
utbildningsplats. Utifrån individens
behov kartlägger vi vilka möjligheter
och hinder som finns på arbetsplatsen.
Vi kan då ta reda på vilka förväntningar
som finns, hur arbetsuppgifterna ser ut,
vilket arbetsmaterial som finns, lokalernas utformning m.m.

erande hjälpmedel och vilka utredningar som tidigare genomförts. En del
kan också vara att tolka synjournal och
läkarutlåtande i förhållande till vad som
förväntas på arbetsplatsen.
•

Utprovning av hjälpmedel. Efter inledande analys och bedömning kan vi ta
fram förslag på några olika hjälpmedel
som individen får möjlighet att prova
och utvärdera. Det handlar då om att
hitta hjälpmedel som känns rätt för
individen och i vissa fall också att hitta
rätt kombination av hjälpmedel.

•

Utbildning i arbetssituationen. Vi
kan hjälpa till i ett inledande skede på
arbetsplatsen med vidare utbildning
på hjälpmedel, bygga upp fungerande
rutiner och i samråd med arbetsledare
i vissa fall anpassa arbetsuppgifter.

•

Support på hjälpmedel. Vid ev problem
kan vi snabbt vara på plats och se till
att allt åter fungerar tillfredställande.

Bedömning av individens förutsättningar i förhållande till de kommande
arbetsuppgifterna. Genom samtal med
individen tar vi reda på vilka förkunskaper som finns, erfarenhet av kompens-

Utbildning
Efter den inledande utredningen då vi
kommit fram till vilka insatser som är
aktuella för individen kan vi till exempel
arbeta vidare med följande punkter:
•

Installation och driftsättning av hjälpmedel. Vi ser till att hjälpmedel kommer på plats och fungerar som det ska.
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Vi hjälper dig med anpassningen
Hinni Hreinsson

Andreas Schönbeck

Hinni har 15 års erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel
på både mjuk- och hårdvarusidan, bland annat som
datapedagog. Förutom en teknisk bakgrund har han
också lång erfarenhet av utbildning.

Andreas har tidigare arbetat som specialpedagog
och arbetar numera som säljare på LVI. Andreas
har lång erfarenhet inom arbetsrehabilitering och
arbetsplatsanpassningar.

Hinni arbetar som en av våra säljare på mellersta distriktet och håller i flera av av våra mjukvarukurser och
arbetsplatsanpassningar. (Hinni börjar 1 april, 2015)

Andreas hjälper till att skräddarsy lösningar som
faller inom området arbetsplatsanpassningar och
håller även i några av våra grundutbildningar.

Kontakta Hinni:
Tel: 0470-72 77 13
hinni.hreinsson@lvi.se

Kontakta Andreas:
Tel: 0470-72 77 20
andreas.schonbeck@lvi.se

