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Se över arbetssituationen
med hjälp av LVIs experter

Vi erbjuder olika utbildningsalternativ för både  
användare och förskrivare. Det kan handla om  
mindre utbildningsinsatser men också större  
insatser där vi hjälper till med allt från utredning  
till hjälpmedel och utbildning. Då analyserar vi 
arbetsplatsen och tittar på aktuella arbetsuppgifter 
och individens behov. Vi ser till att rätt hjälpmedel 
kommer på plats och bistår vid installation och 
driftsättning.

UTREDNING
När vi gör en utredning börjar vi med en analys av 
själva arbetsplatsen och utifrån individens behov 
kartlägger vi vilka möjligheter och hinder som finns. 
Vi tar också reda på vilka förväntningar som finns, 
hur arbetsuppgifterna ser ut, vilket arbetsmaterial 
personen i fråga ska arbeta med och hur lokalerna 
är utformade.

Därpå gör vi en bedömning av individens  
förutsättningar i förhållande till arbetsuppgifterna. 
Genom samtal med individen tar vi reda på vilka 
förkunskaper som finns, erfarenhet av kompense-
rande hjälpmedel och vilka eventuella utredningar 
som tidigare gjorts. 

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
Efter den inledande utredningen kan vi arbeta 
vidare med installation och driftsättning av de 
hjälpmedel man anser passar bäst. Vi ser då till  
att hjälpmedel kommer på plats och fungerar  
som det ska.

Personen i fråga kan behöva ett enstaka hjälp- 
medel eller en kombination av flera olika. På LVI  
kan vi exempelvis erbjuda olika mjukvara som 
förbättrar tillgängligheten på dator och telefon, 
läskamera med eller utan text-till-tal-funktion,  
punktskrivare samt punktdisplay och olika slags 
arbetsplatsbelysning.   

När hjälpmedlet är på plats hjälper vi till med vidare 
utbildning på arbetsplatsen. Vi visar hur hjälpmed-
let fungerar och bygger upp fungerande rutiner. 

På LVI har vi en stor samlad kompetens kring synhjälpmedel,  
utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. 
Genom att se helheten kan vi presentera lösningar där vi hjälper  
till med allt från start till mål.

Kryssa här  
för bidrag till 

synhjälpmedel

VAD LVI KAN HJÄLPA TILL MED



Har man behov av synhjälpmedel för att klara av sin arbetssituation kan man få  
ekonomiskt stöd för detta genom Försäkringskassan. Det gäller inte bara för själva  
synhjälpmedlet, utan även för den inledande utredningen där man tillsammans  
kommer fram till vilket synhjälpmedel som passar bäst.

Den blankett som ska fyllas i finns på Försäkringskassans webbsida:  
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

Det är samma blankett, ”Bidrag till arbetshälpmedel”, som används för att söka bidrag 
till expertutredningen som till att söka bidrag till införskaffande av själva synhjälpmedlet. 
Enda skillnaden är var man sätter sitt kryss överst på blankettens andra sida.

Vet den synskadade redan från början vilket synhjälpmedel som behövs så krävs  
naturligtvis ingen expertutredning.

Ekonomiskt stöd
från Försäkringskassan
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5. Har du anlitat någon expert?

6. Har din arbetsgivare tagit del av ansökan? 

Eventuell kommentar från arbetsgivaren 

7. Kontouppgifter
clearingnummer kontonummer

nummer

Jag ansöker om bidrag för

Tillverkare eller försäljare (namn, adress och telefon)

Hur stort bidrag ansöker du om?
Har du ansökt om bidrag från någon annan än Försäkringskassan?

kronor

Jag har arbetshjälpmedel sedan tidigare

8. Vilka bilagor skickar du med?

OBS! Skriv ditt personnummer och din namnteckning  

på alla handlingar som du skickar in.

De här bilagorna behöver Försäkringskassan för att kunna fatta beslut. Här kan du skriva om du skickar med andra bilagor som du tycker är  

viktiga för din ansökan.

Ett medicinskt underlag som styrker funktionsnedsätt- 

ningen, till exempel ett läkarutlåtande eller ett audiogram

En offert på arbetshjälpmedel, reparation eller  

expertutredning

Intyg från tekniker om att ett arbetshjälpmedel är 

utdömt eller inte går att reparera

9 Underskrift

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
Datum

Namnteckning

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste  

jag meddela Försäkringskassan.

Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när 

uppgifterna jag lämnat förändras.
Telefon, även riktnummer

4. Vad gäller din ansökan?

Kontohavare, om annan än du själv

Jag lämnar min arbetsgivares 

kommentarer i en bilaga

2 (2)

75
45

12
03

Personnummer

ange vilket hjälpmedel du har

att köpa ett arbetshjälpmedel
att reparera ett arbetshjälpmedel

en expertundersökning

Nej Ja, från

ange namn och telefon

Nej Ja

Nej Ja

Bankgiro Plusgiro

Bankkonto

x

Kryssa här  
för bidrag till 

synhjälpmedel
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Johan Larsson arbetar som projektadministratör för  
Datakvalitet på Axfood.

En längre  
artikel med Johan  

finns på lvi.se

Jag heter Johan Larsson och arbetar idag som  
projektadministratör för Datakvalitet på Axfood  
i Stockholm. Våren 2007 blev jag synskadad, och  
i januari 2008 sjukskrevs jag från mitt dåvarande  
arbete på Prisextra och började gå på rehabili-
tering, träffa läkare och gå på utredningar. Detta 
pågick i ungefär två år. Sen fick jag anställning  
på Axfood.

Det var för två år sedan, när jag fick hjälp från LVI 
med arbetsplatsanpassning och mer passande 
hjälpmedel samt utbildning, som en ny värld  
öppnade sig för mig. Jag hade fram till dess jobbat 
90–95% med mus och förstoring. Men nu, istället 
för att köra nästan enbart med visuell navigation 
och kraftig förstoring på datorskärmen så har jag 

växlat över till tangentbordsnavigering, skärm-
läsning och punktanvändning via programvaran 
SuperNova och en punktdisplay. 

Punktdisplayen blev en positiv insats och har ytter-
ligare förenklat arbetet. Utöver dessa hjälpmedel 
använder jag även min iPhone. Tack vare ett externt 
tangentbord och träning i den inbyggda skärm- 
läsaren VoiceOver kan jag nu använda telefonen 
som anteckningshjälpmedel, exempelvis på möten. 

När det gäller utbildningen så har jag tränat allmän 
Windowsanvändning, Officepaketet, Internet navi-
gation och även lite mer avancerad Excelträning. 
Denna träning och alla kortkommandon som jag 
har lärt mig har förenklat mitt arbete avsevärt. Innan 
dess kändes jobbet som ett nödvändigt ont, man 
försökte bara få dagarna att gå liksom. 

Innan arbetade jag 25%–75% och har även varit 
heltidssjukskriven. Det gick lite fram och tillbaka 
under de här fem åren. Min arbetsgivare försökte 
verkligen hjälpa mig att komma till rätta med mina 
arbetsuppgifter men det funkade bara inte. 

Sedan juni 2016 jobbar jag 100% tack vare de hjälp-
medel som jag har fått och tack vare LVIs insatser 
på arbetsplatsen. Det har gått bra och jag förväntar 
mig att kunna fortsätta att arbeta på samma nivå 
framöver.                               

När det gäller arbetsplatsanpassningar, val av rätt 
hjälpmedel och utbildning så är jag mycket nöjd 
med den hjälp jag har fått genom LVI. 

Ekonomiskt stöd
från Försäkringskassan

Arbetsglädjen kom tillbaka  
efter arbetsplatsanpassning

KUNDREFERENS



Viktigt med bra utbildning  
för att arbetslivet ska fungera
Jag heter Magdalena Edlund och jag har jobbat 
som medicinsk sekreterare i snart 17 år. Jag har haft 
två anställningar inom detta område, på Dalens 
sjukhus där jag var i 15 år och sedan snart två och 
ett halvt år arbetar jag på Södersjukhuset.

Jag har en bra chef som har tagit hänsyn till min 
situation och sett till att jag får passande arbets-
uppgifter. Vi jobbade tillsammans på Dalens sjuk-
hus och hon ”headhuntade” mig till min nuvarande 
tjänst. Det tyckte jag var kul!

Som medicinsk sekreterare skriver man i huvudsak 
diktat som läkarna dikterar och dessa läggs sedan 
in i patientens journal. Vi beställer journalkopior 
som ska skickas till olika instanser plus att vi har 
många administrativa uppgifter och jag tar även 
hand om kontakttelefonen varje dag. 

I mitt arbete använder jag en MagniLink Zip läs- 
kamera, en punktskrivare, OCR-inskanningsprogram, 
förstoringsprogram och skärmläsare för Windows 
med talsyntes och punktdisplay. Läskameran  
använder jag för att förstora utskrivna papper som 
jag måste kunna läsa. Punktskrivaren använder jag 
för att kunna läsa igenom texter när jag inte sitter 
framför datorn. OCR-programmet använder jag för 
att omvandla otillgängliga texter i datorn till text så 
att skärmläsaren kan läsa upp dem för mig. Utbild-
ning på mina hjälpmedel sker genom LVI. Vi börjar 
varje utbildningstillfälle med att diskutera vad som 
är aktuellt, vilka problem finns i nuläget och vad vi 
behöver lägga fokus på. I början av utbildningspe-
rioden träffas vi en gång i veckan i 60–90 minuter. 

Vid varje träff följer vi alltid samma struktur. Först 
stämmer vi av vad som hänt sedan vår förra träff; 
hur har träningen gått, har några frågor uppstått, 
går allt som det ska? Sedan går vi vidare till dagens 
ämne och därefter drar vi igång. Jag provar själv 
och utbildaren vägleder mig. 

När vi är klara skriver vi ner allting. Utbildaren skri-
ver och jag läser igenom anteckningarna och sedan 
redigerar vi tillsammans då det är viktigt att ha en 
manual som stegvis förklarar uppgiften och som jag 
sen kan gå tillbaka till.

Utbildningen som jag har fått från LVI har varit 
strukturerad och riktigt bra – den har varit min  
räddning i arbetet.

Magdalena Edlund arbetar som medicinsk sekreterare  
på ortopedmottagningen på Södersjukhuset.

KUNDREFERENS

En längre artikel  
med Magdalena  
finns på lvi.se
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Säljansvarig  
mellersta Sverige 
 
emil.jansson@lvi.se 
0470-72 77 13

LVI Low Vision International är en av 
världens ledande tillverkare av synhjälpmedel 
med uppdrag att göra vardagen enklare för 
människaor med synnedsättning. MagniLink 
läskameror utvecklas och tillverkas i Växjö, 
Småland.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.

Svensk kvalitet – sedan 1978LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: 0470 72 77 00    
Fax: 0470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

LVI Utbildning
LVI erbjuder skräddarsydda utbildningar, individuellt utformade 

för varje deltagare. Vi samråder med kursdeltagaren och/eller 

t ex en synpedagog för att identifiera behoven och ger sedan 

förslag på innehåll, upplägg och omfattning. Vi kan samtidigt 

rekommendera lämpliga hjälpmedel och erbjuda ett komplett 

paket. Vi har olika utbildningsalternativ som riktar sig både till 

användare och förskrivare.

Hans Henretta 
Säljansvarig 
norra Sverige 
 
hans.henretta@lvi.se 
070-575 02 75

Martin Zamora Nilsson 
Säljansvarig 
södra Sverige 
 
martin.nilsson@lvi.se 
0470-72 77 20
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