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LVI Academy – en totallösning
LVI Academy omfattar flera olika utbildningsalternativ för både användare och för-
skrivare. Vi erbjuder såväl färdiga kursprogram på fastställda datum och platser 
som skräddarsydda utbildningar, individuellt utformade för varje deltagare. 

Efter mer än 35 år i branschen är LVI idag en av världens ledande tillverkare 
av synhjälpmedel. Förutom våra egna produkter erbjuder vi också en mängd 
tillbehör och programvaror. Därför har vi också stor erfarenhet och kunskap 
inom synområdet som vi gärna delar med oss av på våra kurser. 

Det innebär samtidigt att vi kan erbjuda en totallösning; individuellt anpas-
sade synhjälpmedel tillsammans med skräddarsydd utbildning skapar de 
bästa förutsättningarna för ett effektivt arbete – i skolan, hemmet eller arbetet.

Våra handledare ser till att våra kurser är lika professionella i sin utformning 
som sociala och engagerande. För visst är det mycket roligare att lära sig nya 
saker om man har trevligt under tiden? 

Vi erbjuder både färdiga utbildningskoncept på fasta datum och platser – och 
individuellt anpassade kurser enligt deltagarnas egna önskemål. Kontakta 
oss om ni har egna förslag på innehåll, tid och plats så hittar vi en lösning.

Varmt välkommen till LVI Academy! 

NYHET

Nu med 50% rabatt

NYHET!

Webbinarium

Flera av våra kurser finns nu 
även i webbinarieform, t ex  
nya ZoomText Fusion. Du 
betalar bara 50% av normal-
priset och slipper åka iväg. 

Läs mer på sidan 16.
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Kurser för dig som arbetar med personer 
med nedsatt syn
Vi erbjuder flera kurser för dig som i ditt arbete möter personer med nedsatt 
syn. På dessa kurser får du en god orientering om de olika hjälpmedel som 
finns på marknaden och den kunskap du behöver för att kunna rekommendera 
rätt produkt till rätt person. 

Utbildning för förskrivare

Kurserna är utformade som halv- eller hel-
dagskurser och riktar sig till dig som är ny 
inom området eller har arbetat en tid, men 
vill ha bättre kunskap om viktiga skillnader 
mellan olika synhjälpmedel på marknaden. 
Du får en bra inblick i olika system och 
program på marknaden samt information 
om de senaste uppdateringarna. 

Vårt mål är att du efter kursen ska känna 
dig inspirerad och uppleva att du har fått 
en bra kunskap om synhjälpmedel som du 
sedan kan ha god nytta av i ditt dagliga 
arbete framöver.

Vill ni hellre ha kursen på den egna orten? 
Hör av dig, så hittar vi en lösning åt er!
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Mjukvaror / läskameror

Du vet förmodligen redan att det finns 
mängder av läskameror i olika modeller 
och utföranden från olika tillverkare. Men 
hur vet du vilken av dem som är rätt för 
den användare som du ska möta imorgon? 

Den här kursen ger dig en grundförståelse 
om läskameror och har följande innehåll: 

Här lär du dig hur läskameror fungerar, hur de är uppbyggda, hur de kan 
användas av och anpassas för olika användare. Vi går igenom och förklarar 
tekniska begrepp. 

Läskameror – optimal användaranpassning

• Grundläggande kunskaper om läs-
kamerors uppbyggnad och funktioner

• Skillnader mellan olika läskameror
• Viktiga tekniska begrepp
• Individuella inställningsmöjligheter
• Tips och tricks

Halvdagskurs (4 h). Pris: 1 500 kr/deltagare.

På den här kursen får du en överblick över 
de hjälpmedelsprogramvaror som finns på 
marknaden. Välj mellan översiktlig halv-
dagskurs eller mer fördjupande heldags-
kurs. Vi förklarar vad programmen kan 
göra och vad som skiljer dem åt. Vi tittar 
också rent praktiskt på programmens olika 
funktioner och ger exempel på hur de kan 
användas i det praktiska livet. 

På marknaden finns en mängd programvaror för användare med nedsatt syn. 
Vad kan de och hur kan användaren på bästa sätt dra nytta av dem? Vad 
skiljer dem åt och vad är det för nyheter i de senaste versionerna? 

Översikt programvaror

Kursens innehåll:
• Översikt programvaror
• Jämförelser mellan olika programvaror
• Genomgång av funktioner
• Praktiska exempel på situationer där 

programmen gör stor nytta
• Nyheter i de senaste uppdateringarna

Halvdagskurs (4 h). Pris: 2 500 kr/deltagare.
Heldagskurs (7 h). Pris: 4 000 kr/deltagare.
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Kurser för dig som använder synhjälpmedel

Utbildning för förskrivare/användare

Vi erbjuder våra kurser som halv- eller hel-
dagskurser, men kan även anpassa såväl 
tidsåtgång som innehåll efter behov för 
enskilda deltagare. Kurserna vänder sig  
främst till nya användare, men även här har  
vi möjlighet att anpassa innehållet för den 
som är mer varm i kläderna. 

På kursen får användaren en introduktion 
till hjälpmedlet, en genomgång av de mest

användbara funktionerna och praktiska tips 
på hur de kan användas. Efter kursen har 
du en grundförståelse för ditt hjälpmedel 
och är redo att börja använda det fullt ut. 

Du kan välja att anmäla dig till något av 
våra fasta kursdatum i Stockholm eller 
Växjö, men vi kan också hålla kursen på 
plats hos dig som användare. Kontakta oss, 
så hittar vi en lösning åt dig.

Oavsett om du nyligen eller sedan lång tid tillbaka har drabbats av nedsatt 
syn, så finns det många produkter på marknaden som på olika sätt kan 
hjälpa dig. För att kunna dra nytta av dem på bästa sätt lönar det sig att gå 
en kurs. Du kommer snabbt igång och lär dig använda de funktioner som 
just du behöver, så att du får bästa möjliga nytta av dem.
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Utbildning för förskrivare/användare MagniLink iMax

I spåren av Apples stora framgångar med 
iPhone och iPad har också efterfrågan på  
Mac-datorer ökat avsevärt de senaste åren.

MagniLink iMax är den första – och fort-
farande den enda – programvaran som kan 
erbjuda Mac-användare med nedsatt syn 
en komplett helhetslösning med skärm-
förstoring, talstöd och inbyggt stöd för 
MagniLink läskameror.

MagniLink iMax är en Mac-baserad förstorings-
programvara som hjälper personer med nedsatt 
syn att använda sin Mac till max. 

MagniLink iMax för Mac

I MagniLink iMax har användaren stor möj-
lighet att anpassa gränssnittet efter behov 
och önskemål. 

Exempelvis finns funktioner som bilddelning  
i flera utföranden, högkontrastlägen i flera 
färger, konturförstärkning, muspekarin-
ställningar, alternativa format samt talstöd 
med flera högkvalitativa röster från Acapela 
Infovox iVox.

För vem?
Utbildningen riktar sig till nybörjare och 
inga förkunskaper krävs. Tillsammans går vi 
grundligt igenom MagniLink iMaxs huvud-
funktioner och kommandon samt de vanli-
gaste inställningarna och anpassningarna 
som man bör känna till för att kunna arbeta 
på ett smart och effektivt sätt med sin Mac.

Utbildningens syfte
Du lär dig hantera MagniLink iMax på ett 
smart och effektivt sätt samtidigt som du 
får god förståelse för operativsystemets 
uppbyggnad och huvudfunktioner. Till-
sammans anpassar vi innehållet efter dina 
individuella behov och önskemål. Du får 
med dig många värdefulla tips på smarta 

inställningar och anpassningar som kom-
mer att vara till stor hjälp i framtiden.

Praktiskt 
Utbildningen är beräknad till 6 timmar 
men längden kan givetvis anpassas efter 
användarens särskilda behov.  
 
Priset för utbildningen (6 h) är 4 000 kr exkl 
moms. 
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MagniLink S

MagniLink S är en portabel läskamera som 
finns i en rad olika utföranden, för att möta 
behoven för varje användare. På kursen får 
du lära dig grundläggande saker som att 
snabbt och effektivt fälla upp och ihop sys-
temet, ansluta det till din dator eller bild-
skärm och att koppla in eventuella tillbehör. 

Vi går tillsammans igenom systemets olika  
funktioner och bekantar oss med de tre 
olika lägena läskameraläge, avståndska-
meraläge och spegelläge och du får lära 
dig hur man snabbt växlar mellan dessa. 
Om du valt en datorbaserad modell går 

MagniLink S är en portabel läskamera med många, smarta inbyggda funk-
tioner. En del av dessa är uppenbara – andra döljer sig under ytan. På kursen 
lär du dig bemästra systemets fulla potential och får då ett mycket effektivt 
redskap – oavsett om du ska använda systemet hemma, i skolan eller i arbetet.

MagniLink S grundutbildning

vi också igenom de vanligast förekom-
mande snabbkommandona. Har kameran 
även utrustats med text till tal-funktionen, 
visar vi dig hur du ökar din läshastighet, 
läsförståelse och läsuthållighet. MagniLink 
S stöder alla de vanligaste förekommande 
hjälpmedelsprogrammen – vi visar dig hur 
de på bästa sätt kan kombineras.

Vi ger dig också en överblick över de till-
behör som finns tillgängliga för MagniLink 
S och ger exempel på hur de kan användas 
praktiskt för att komplettera MagniLink S 
och ytterligare höja din effektivitet.

För vem?
Utbildningen är lämplig för dig som just 
fått – eller kommer att få – en MagniLink S 
som hjälpmedel och vi anpassar innehållet 
efter din modell samt vilken miljö som sys-
temet  huvudsakligen ska användas i.

Tillsammans går vi grundligt igenom sys-
temets funktioner, detaljer och olika möj-
ligheter. Du får lära dig använda och ställa 
in läs- och avståndskameran. Vi visar hur 
du använder spegelläget, går igenom hur 
du kan spara bilder och video, visar dig 
hur du förstorar och kontrastförstärker text 
och ställer in systemets olika inställningar 
så att de passar just dig.

Utbildningens syfte
Du lär dig läskameran från grunden. Inne-
hållet anpassar vi tillsammans, utifrån dina 
behov och önskemål. Du får med dig 
många värdefulla tips på smarta inställ-
ningar och anpassningar som kommer att 
vara till stor hjälp i framtiden.

Praktiskt 
Utbildningen är beräknad till 4 timmar 
men kan också anpassas efter använda-
rens behov eller eventuella förkunskaper.  
Priset för utbildningen är 3 000 kr exkl 
moms (4 h).



Dolphin Guide

Dolphin Guide innehåller allt du behöver.
Programmet startar så snart datorn har 
startats upp och användaren kommer 
därför aldrig i kontakt med Windows. 
Guide är smidigt och överskådligt, med 
enkla menyer. Oavsett om du skriver ett 
e-postmeddelande, använder kalendern, 
surfar på nätet eller något annat, så lotsar 
Guide dig igenom hela processen på ett 
enkelt sätt.

Talfunktion och förstoring är inbyggt i 
programmet och det är därför enkelt att 
få texten visad i valfri storlek. En talsyntes 

De flesta är intresserade av att använda en dator, men många känner sig 
ovana eller obekväma med att använda den. Med Dolphin Guide kan du 
snabbt komma igång med att använda datorn för att t ex skicka e-post till 
familj och vänner eller söka på Internet. 

Dolphin Guide grundutbildning

läser upp menyer och det du skriver på 
skärmen. Dessutom har Guide ett inbyggt 
hjälpsystem, som du alltid når genom att 
trycka på F1-tangenten.
 
Med Dolphin Guide kan du t ex hantera 
din e-post, surfa på Internet, scanna och 
läsa tryckt text, skriva dokument, läsa 
tal-tidningar och talböcker eller lyssna på 
radio och musik. 

Det går också att använda Dophin Guide 
på datorer eller tablets utrustade med en 
touchscreen.

För vem?
Utbildningen riktar sig till nybörjare och  
ovana datoranvändare, som vill kunna  
hantera sin dator utan onödigt krångel. 

Vi går igenom alla de olika funktionerna i 
Guide och hjälper i förekommande fall till 
med installationen. Deltagarna kommer 
efter kursen att kunna sköta de vanligaste 
funktionerna på sin dator på egen hand. 

Utbildningens syfte
Du lär dig programvaran Guide från 
grunden, du får en övergripande förståelse 
för programmet och vi går igenom de 
olika menyfunktionerna som erbjuds i 
programmet. 

Innehållet anpassar vi tillsammans utifrån 
dina behov och önskemål. Du kommer 
efter utbildningen att kunna använda din 
dator för att sköta alla vanliga funktioner.

Praktiskt 
Utbildningen är beräknad till 4 timmar 
men kan givetvis anpassas efter använda-
rens behov eller eventuella förkunskaper.  

Priset för utbildningen är 3 000 kr exkl 
moms (4 h).
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Voice Over (Apple IOS)

Alla applikationer (apps eller appar) och 
funktioner som ingår i operativsystemet 
iOS är fullt tillgängliga med Voice Over, 
däribland kalender, mail, musikspelare, 
webbläsare m m. 

Förutom alla dessa standardapplikationer 
finns det tusentals andra att tillgå från  
Apples programbutik App Store, men här 
kan inte fullt stöd av Voice Over garante-
ras. Trots detta fungerar de allra flesta 
applikationerna bra med skärmläsaren 
och det är just detta som gör Voice Over 
och iOS-plattformen allt mer populär 

Voice Over är Apples egenutvecklade skärmläsare som finns i Mac-datorer 
och Apples iOS (mobila plattform). Skärmläsaren hjälper personer med ned-
satt syn använda sin iOS-enhet (t ex iPhone) helt självständigt.  

Voice Over grundutbildning

bland användare av skärmläsare. Många 
användare med nedsatt syn har länge varit 
negativa och tveksamma till den allt van-
ligare touch-tekniken. År 2009 lanserade 
Apple sin första version av Voice Over för 
sin mobila plattform iOS och visade då 
att även personer med synnedsättningar 
med fördel kunde använda sig av touch-
tekniken. Idag, några år senare, finns det 
tusentals nöjda Voice Over-användare runt 
om i världen.

För vem?
Denna grundutbildning är riktad till ny-
börjare och inga förkunskaper krävs. Vi 
går grundligt igenom Voice Overs olika 
funktioner och gester (kommandon) samt 
operativsystemets uppbyggnad och möj-
ligheter.

Utbildningens syfte
Du lär dig navigera och komma igång 
med de vanligaste funktionerna såsom att 
hantera kontakter, skicka meddelanden, 
använda kalender och klockfunktioner, 
ladda ner egna appar och söka efter infor-
mation på Internet. Tillsammans anpassar 
vi innehållet efter dina behov och intres-
sen och du får värdefulla tips på appar 

som kan vara till stor hjälp för dig med 
synnedsättning, exempelvis GPS-navi- 
gering och olika OCR-lösningar m m.

Praktiskt
Utbildningen är beräknad till 6 timmar men 
kan givetvis förlängas beroende på använ-
darens behov. Priset för utbildningen är  
4 000 kr exkl moms. 
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TalkBack (Android)

TalkBack erbjuder de allra flesta funktioner  
man behöver som användare med nedsatt 
syn. Liksom för iOS finns det till Android 
flera appar som kan laddas ned och som 
stöds av TalkBack.  

TalkBack kan användas för att styra en hel 
del funktioner i telefonen, som exempelvis 
att svara på eller ringa samtal, göra inställ-
ningar för t ex ljus och ljud, skicka och ta 
emot meddelanden och mycket annat. 

TalkBack är ett skärmläsningsprogram som läser upp texten som visas på 
skärmen för användare med nedsatt syn. Detta fungerar både på smart-
phones och surfplattor som använder operativsystemet Android.  

TalkBack grundutbildning

På kursen går vi igenom hur TalkBack star-
tas och de mest användbara funktionerna. 
 
 
 
 
 
 
 

För vem?
Denna grundutbildning är riktad till nya 
användare och kräver inga förkunskaper. Vi 
går igenom TalkBacks vanligaste funktioner 
och visar hur de fungerar rent praktiskt. 

Utbildningens syfte
Du lär dig aktivera TalkBack och att komma 
igång med de vanligaste funktionerna som 
t ex att hantera kontakter, ringa och ta emot  
samtal, skicka och ta emot meddelanden, 
använda kalendern och klockfunktioner, 
samt att göra olika smarta inställningar i 
mobilen.  
 

Vi följer ett färdigt kursprogram, men vi 
tar också hänsyn till deltagarnas önskemål 
och har möjlighet att anpassa hela eller 
delar av innehållet – kontakta oss gärna 
om ni har särskilda önskemål.

Praktiskt
Utbildningen är beräknad till 6 timmar men 
kan förlängas beroende på deltagarnas 
behov. Priset för utbildningen är 4 000 kr 
exkl moms. 
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ZoomText är ett av världens populäraste förstoringsprogram. Bra webbsök-
funktion, där det t ex är möjligt att söka och skumma sig igenom webbsidor 
efter specifika ord och fraser och få utvalda textavsnitt upplästa. 

ZoomText introduktionskurs

I denna introduktionskurs går vi igenom de 
olika funktionerna som erbjuds i program-
met och tittar även på skillnaderna mellan 
de olika varianterna ZoomText Magnifier, 

Magnifier/Reader, ZoomText Express och 
ZoomText Mac. Priset är 3 000 kr exkl 
moms (4 h).

iZoom introduktionskurs

iZoom är en prisvärd och lättanvänd programvara som kombinerar förstoring 
och tal. Röster på svenska och engelska från Nuance medföljer. En stor 
fördel med iZoom är att USB-versionen startar direkt – helt utan installation, 
på vilken dator som helst, t ex i offentliga miljöer.

Deltagaren får en grundlig genomgång av 
de möjligheter som står till buds i iZoom 
och även en del tips. Vi tittar bland annat 

på “Smart Align” – en funktion som  
gör att du slipper rulla horisontellt.  
Priset är 3 000 kr exkl moms (4 h).

ZoomText, SuperNova, iZoom

ZoomText Fusion introduktionskurs

ZoomText Fusion har utvecklats för användare med stort eller degenerativt 
synbortfall och erbjuder de funktioner och fördelar som finns i ZoomText  
Magnifier/Reader samt en komplett skärmläsare. Perfekt för den som då  
och då vill ha en sömlös övergång från skärmförstoring till skärmläsning.  

ZoomText Fusion är ett system att växa i, 
då det anpassar sig till användarens förän-
drade behov. Vi går igenom programmets 

funktioner tillsammans och provar på både 
skärmförstoring och skärmläsning.  
Priset är 3 000 kr exkl moms (4 h).



NVDA introduktionskurs
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JAWS, NVDA

JAWS (Job Access With Speech) erbjuder skärmläsning för PC. Syntetiskt tal 
ger skärmläsning i alla standard Windows-program. I kombination med en 
punktdisplay kan JAWS även ge punktutmatning. Det finns många inbyggda 
inställningsmöjligheter och stöd för datorns olika programvaror. 

JAWS introduktionskurs

Vi går igenom huvudfunktionerna och
tittar också närmare på de möjligheter som 
erbjuds i programmet. Dessutom tittar vi  

på kopplingen mot en Braille- 
display. Priset är 3 000 kr exkl  
moms (4 h). 

NVDA (Non Visual Desktop Access) erbjuder gratis skärmläsning för PC. Den 
kan kopplas till flera olika punktdisplayer och det går att använda de inbyggda 
rösterna eller externa röster, t ex i populära Infovox4. 

Vi går igenom de funktioner och möj-
ligheter som erbjuds i programmet och 

tittar på kopplingen mot Braille-display. 
Priset är 3 000 kr exkl moms (4 h).

SuperNova introduktionskurs

SuperNova är både en förstoringsprogramvara och en skärmläsare för PC. 
Användaren kan välja mellan fyra olika varianter, där den mest avancerade 
versionen erbjuder en kombinerad lösning med förstoring och skärmläsare 
(tal och punkt). Även styrning av punktskriftsskärm stöds. 

Vi går igenom funktionerna i både skärm-
läsaren och förstoringsprogramvaran och 
tittar närmare på de möjligheter som er-

bjuds i programmen samt tittar på  
kopplingen mot en Braille-display. 
Priset är 3 000 kr exkl moms (4 h).



Våra kursledare

Navet i LVI Academy är våra kursledare, som ser till att du får både kunskap 
och inspiration. Utöver vår egen personal har LVI Academy knutit till sig flera 
kursledare. Bland dessa finns både privatpersoner med bred erfarenhet av 
synprodukter, professionell synpersonal och pedagoger med gedigen vana 
av att föreläsa om synhjälpmedel. 

Våra kursledare – din genväg till kunskap
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Fasta kurser

Grundkurser Växjö/Stockholm
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Kurslokal: LVI, Verkstadsgatan 5 i Växjö / LVI Gjuteribacken 15, NB, Sundbyberg.  
Priser är exkl moms och inkluderar lunch/fika.

Datum  Kurs    Tid  Pris
Se www.lvi.se  Voice Over   09.00-16.00 4 000 kr/deltagare
Se www.lvi.se  Läskameror   09.00-13.00 1 500 kr/deltagare
Se www.lvi.se  Dolphin Guide  13.00-17.00 3 000 kr/deltagare
Se www.lvi.se  Översikt programvaror 08.30-16.30 4 000 kr/deltagare
Se www.lvi.se  MagniLink iMax  09.00-16.00 4 000 kr/deltagare
Se www.lvi.se  MagniLink S   13.00-17.00 3 000 kr/deltagare 

(Vissa kurser erbjuds i webbinarieform till 50% av ordinarie pris. Läs mer på nästa sida). 

Allmän prisinformation

I samtliga heldagskurser ingår gemensam lunch samt kaffe med fikabröd. Ange särskilda 
önskemål om kosten när du anmäler dig. Eventuella kostnader för resor och traktamenten 
tillkommer. Alla priser är exkl moms.

Bindande anmälan, 50% betalas tillbaka vid avbokning senast en vecka före kursdatum. 
Möjlighet att utan kostnad överlåta bokad plats. Vi erbjuder också särskilda rabatter vid 
bokning av flera kurser/deltagare.

Kontakta Hinni Hreinsson på tel 0470-72 77 13, 
eller via e-post: hinni.hreinsson@lvi.se

Har du frågor om våra utbildningar?

Se aktuella kurser på  
www.lvi.se/kurskalender:



På LVI har vi en stor samlad kompetens 
kring hjälpmedel, utbildning och anpass-
ningar i såväl studie- som arbetssituationer. 
Det gör att vi kan se helheten och erbjuda 
kompletta paketlösningar, eller av kunden 

LVI Academy erbjuder även personligt anpassade kurser. Vi samråder med 
kursdeltagaren och/eller t ex en synpedagog för att identifiera behoven och 
ger sedan förslag på innehåll, upplägg, omfattning och pris. Vi kan samtidigt 
rekommendera lämpliga hjälpmedel och erbjuda ett komplett paket.  

valda delar. För personligt utformade kur-
ser debiterar vi 750 kr per timme. Du kan 
komma till oss och vi kan komma till dig.
Eventuella kostnader för resor, hjälpmedel 
och traktamenten tillkommer.

När du vill ha din alldeles egna kurs

Egna kurser/webbinarier
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Många av våra mjukvarukurser erbjuds nu också som webbinarier. Du kopplar 
upp dig via din dator och behöver inte åka någonstans. Dessa kurser är 2 h 
långa och inkluderar 0,5h information om en av våra läskameror, som passar 
för den aktuella mjukvaran. Du får 50% rabatt på kursens ordinarie pris. Ett 
smidigt och kostnadseffektivt sätt att lära sig programvarorna. 

Håll utkik efter denna symbol:

Webbinarier – gå en kurs för halva priset



Praktisk information
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Praktiskt

Kurslokaler
Alla schemalagda kurser hålls i första hand i LVIs lokaler i Sundbyberg respektive Växjö. I 
Sundbyberg finns vi på Gjuteribacken 15, nedre plan. I Växjö håller vi till på Verkstadsg 5.

Förkunskaper
De flesta av våra fasta kurser kräver inga förkunskaper. Se information under respektive 
kurs. För individuella kurser gäller att vi anpassar kursinnehållet till deltagarens förkunska-
per, behov och önskemål.
  
Transporter
I Växjö tar du dig enklast till Verkstadsgatan med busslinje 4 från Resecentrum. Behöver 
du hjälp med transporten, ber vi dig att kontakta oss minst två dagar före kursstart.
I Sundbyberg ligger våra lokaler i nära anslutning till T-stationen Sundbyberg Centrum.

Anmäl dig via vår webbplats (www.lvi.se > LVI Academy) eller e-post: lviacademy@lvi.se. 
Det går också bra att anmäla sig per telefon via vår växel: 0470-72 77 00. 

Anmäl dig till våra utbildningar



Arbetsplatsanpassningar
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På LVI har vi en stor samlad kompetens kring hjälpmedel, utbildning och  
anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. Därför kan vi erbjuda 
alltifrån punktinsatser till helhetslösningar där vi hjälper till med allt från 
start till mål. Detta är en smidig lösning, då bara en leverantör behövs. Att 
vi samtidigt är tillverkare innebär unika möjligheter att möta användarnas 
behov, eftersom vi också har möjlighet att gå in och anpassa våra produkter. 

Helhetsperspektiv och smidighet
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“Jag fick bra hjälp av 

LVI, som anpassade 

min arbetsplats på  

ett mycket bra sätt 

och erbjöd en hög nivå 

av service”.

Patrick Jutqvist, 

administatör,  

Avent i Kalmar.

Flexibla lösningar
LVI kan offerera såväl paketlösningar för 
större insatser med utredning, hjälpmedel 
och utbildning som mindre utbildnings-
insatser. Vi är flexibla och lyhörda för era 
önskemål. I vårt produktsortiment har vi 
många olika hjälpmedel att erbjuda – och 
hittar vi inte rätt där kan vi även offerera 
andra hjälpmedel. Det kan också finnas 
möjlighet att under kortare perioder, t ex i 
samband med praktik och arbetsprövning,  
hyra hjälpmedel av oss. Tryggt och enkelt!

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

• Läskamera med splitfunktion, kopplad 
till dator

• ZoomText mjukvara (skärmförstoring)
• Tangentbord anpassat för personer 

med nedsatt syn
• Handhållet, elektroniskt förstoringsglas
• Arbetsplatsbelysning

Dessutom har Patrick också fått hem en 
läskamera med splitfunktion för använd-
ning i sin bostad.
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För aktuella kurser, se  
www.lvi.se/kurskalender:


