
SYN & BESKÆFTIGELSE

IBOS’ Syn & beskæftigelse er et 
gratis to dages intensivt rådgiv-
nings- og udredningsforløb, der 
hjælper personer til at bevare deres 
nuværende arbejde på trods af 
nedsat syn.

RING OG HØR MERE
Socialrådgiverne
39 45 25 45   



SYN & BESKÆFTIGELSE 
- Specialrådgivning, udredning og afprøvning

Hvad skal der til for at fastholde sit
job når synet svigter? Det giver Syn & 
beskæftigelse en gratis, tilbundsgående 
udredning af.

MÅLGRUPPE
Tilbuddet gælder personer med nedsat 
syn eller blindhed, som er i ordinært job 
eller i fleksjob. 

INDHOLD
Forløbet afklarer hvad der skal til for
at bevare sit job på trods af nedsat
syn. I løbet af to dage foretages
en helhedsorienteret og tværfaglig
udredning, der består af følgende:

• Øjenundersøgelse og optisk
udredning af øjenlæge på Kennedy
Centret.

• Indledende samtale med
socialrådgiver og andre relevante
fagpersoner eksempelvis
ergoterapeut og IT-konsulent.

• IT-afprøvning og udredning af
hjælpemidler, der kan minimere
vanskeligheder. Eksempelvis
specialskærm, specialtastaturer, IT-
programmer med tale eller forstørret
tekst.

• Ergoterapeutisk afprøvning og

udredning af hjælpemidler, der kan 
bedre betingelserne for læsning 
på papir. Eksempelvis tilpasset 
belysning, lupper og elektroniske 
forstørrelsesapparater. 

• Analyse og rådgivning om 
problemstillinger forbundet med 
jobbet/arbejdspladsen for eksempel 
det at færdes og personlig 
assistance.

• Afsluttende samtale med de 
implicerede fagpersoner og evt
arbejdsplads.

• Anbefaling af nødvendige hjælpe-
midler og andre ordninger, der kan 
medvirke til fastholdelse i job.

• Installation og instruktion af 
hjælpemidler samt psykologisk og 
neuropsykologisk udredning kan 
ved behov tilkøbes som takstydelse.

STED
Kennedy Centret,
Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup. 

Instituttet for Blinde og Svagsynede,
Rymarksvej 1, 2900 Hellerup

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 · 2900 Hellerup 
ibos@kk.dk · www.ibos.dk
tlf. 39 45 25 45 
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