
Tillsammans  
ser och hör vi  

nya möjligheter 

 

 

 

En yrkeskonferens  

om syn och hörsel 

den 16-17 april i Stockholm 
 

Vartannat år anordnar Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige, 

SHIF-S, en rikskonferens om syn och hörsel för medlemmarna i 

föreningen, men även andra som är intresserade. För konferenskostnad 

och anmälan, se Anmälningsblanketten. 

 

SHIF-S inbjuder till rikskonferens 2020 

Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige 



 

 

Välkommen till vår  

syn- och hörselkonferens! 
Varmt välkommen till konferensen som åter blir på Hotell Grand Central 
by Scandic i Stockholm. Det blir två dagar med utbildning, information 
samt nyheter från utställande hjälpmedelsföretag. Det här ger dig som 
arbetar ensam som syn-hörselinstruktör i din kommun också möjlighet 
att diskutera och utbyta erfarenheter med andra inom samma profession. 
 

Utställare 
Utställare inom syn- och hörselhjälpmedel medverkar under båda 
dagarna. 
 

Har du frågor om konferensen? Kontakta oss! 
Marie Eklund 
Tel. 0455-32 10 42 
E-post: marie.eklund@karlskrona.se 
 
Kristina Johansson 
Tel. 040-34 56 82 eller 070-348 95 34 
E-post: synastra2@hotmail.com 
 

Hitta till konferensen 
Kliv av tåg eller buss på 
Centralstationen eller T-Centralen.  
Följ Vasagatan och sväng vänster in 
på Kungsgatan. Allt som allt 132 m 
 

Adress: Hotell Grand Central by 
Scandic, Kungsgatan 70, 
111 22 Stockholm. 
 
Telefon till hotellet: 08-512 520 00 
Om du behöver en parkeringsplats så 
behöver du boka den i förväg. 
Kontakta hotellet. Begränsat antal 

platser! 

  



Konferensdag 1 

 
Detta händer 

09:00 Ankomstregistrering med kaffe och kaka 
Tid finns att börja titta på utställningen 
 

10:00 Välkommen! 
Några ord från arrangörerna samt presentation av SHIF-S 

styrelse och valberedning. 

 

10:15 Nyheter från utställarna 
 

11:00 Installation av tv-slinga 
Christer Lundström från Bo Edin AB visar tv-slingor och hur 

installation av tv-slinga går till. 

 

12:30 Lunch 

13:15 Vardagstips för synskadade 
Kristina Bilius är författare till boken Vardagstips för 

synskadade som gavs ut första gången för 21 år sedan. Hon är 

hushållslärare och synpedagog och har arbetat med 

rehabilitering av personer med grav synnedsättning, 

arbetsmarknadsfrågor inom SRF och som specialpedagog för 

elever med synnedsättning i Uppsala kommun. 

 

14:15 Utställningar 

14:30 Kaffebuffé och mer tid för utställningarna 

15:00 
-16:00 

Välkommen till Hörsellinjen! 
Maud Holmgren som arbetar som kommunikatör på  

Hörselskadades Riksförbund. Vilket stöd kan 

Hörsellinjen vara för syn-hörselinstruktörer, 

målgruppen och deras anhöriga. 

 

(16:15) (Årsmöte för SHIF-S medlemmar) 

19:00 Middag 

 



Konferensdag 2 

 
Detta händer 

08:00 Frukost och tid för utställningar 
 

09:00 Cochleaimplantat- Hur motivera  
till hörapparatsanvändande? 
Cathrine Forsberg från hörande till CI, om vad som påverkar 

vardagen och hur livet kan förändras.  www.ingahinder.nu 

 

10:30 Kaffe med kaka 
…och sista chansen att kolla in utställningarna 

 

11:00 Syn, hörsel och demens 
Catharina Montgomery från Demensförbundet är leg. 

arbetsterapeut och har arbetat inom psykiatri, funktionshinder 

och äldreomsorg samt som hjälpmedelskonsulent med 

kognitiva hjälpmedel. Hur gör vi när man börjar ana att någon 

är dement och hur ska vi i professionen bemöta den som har 

demens? Hur påverkas demenssjukdomen av nedsatt syn och 

hörsel? 

 

12:30 Lunch 

13:15 Jag är inte mitt funktionshinder, Jag ÄR Fredrik! 
Fredrik Almström Åsberg driver sitt egna företag Fredriks 

Massage, sitter i distriksstyrelsen SRF Uppsala och är 

träningsinstruktör inom Friskis&Svettis. Hur ser jag förbi 

hinder? Vad använder jag för tekniker för att klara min 

vardag? Hur kan jag inspirera andra människor? 

 

14:30 Kaffebuffé och utvärdering 
Kom ihåg att lämna din utvärdering till arrangören.  

Dina synpunkter är viktiga! 

 

 

 


