
Certec fick oss att tro att vi 
gjorde det möjligt för andra att 

SE MER

Jörgen Gustafsson och Krister Inde 
- Hur gick det efter Certec?



Vi möttes 1990 och har hållit oss 

flytande sedan dess – även i

i Döda Havet



Se dåligt Må bra



Varför skriver 
man en sån här 

bok?
Jag blir så arg. 

Jag vill inte vara ensam.
Jag vill att vi är som vi är.

Jag vill kunna lukta på texten utan att 
skämmas det minsta.



Täppas Fogelberg 
ringde.

En söndagsmorgon ringde han om sin 
blindångest:

Vårt mantra är:

- ”Mina ögon är dåliga, men jag 
är bra.”



Hur kan man integrera en 
negativ egenskap i sin 
personlighet?

• de näras stöd: 
du är lika bra nu som du var innan

• goda förebilder: andra i samma situation
• professionella hjälpare som kan vad dom vet
• teknik och specialanpassade hjälpmedel



FEM GODA TANKAR

1. Skäms inte – aldrig!
2. Våga göra fel – det gör alla!

3. Ta hjälp när och om det behövs!
4. Utmana dig själv!

5. Var positiv och optimistisk!



Vidar
Ett forskningsprogram med syftet att 

nyttiggöra framsteg inom modern optik som 
hjälpmedel åt synskadade människor. 

Exempel på innovationer inom VIDAR är: 
glasögon för tunnelseende, förstorande 
bildledare och moderna färgfilter för bl.a. 

diabetiker. 
Lars-Åke Svensson



Widesight
Ett paradigmskifte i synen 

på vad det perifera 
seendet kan användas till. 
Nu utvecklas och utprovas 
nya tankar, metoder och 
undervisningsmetoder 

som genererar ny 
kunskap.



Widesight
Ny kunskap

Medvetenhet om 
excentrisk fixation 

Excentrisk korrektion 
– att brytningsfelet är 

ett annat utanför 
synaxeln



Widesight blev Low 
Vision Enabling

Att möjliggöra för 
synskadade…

Människan använder synen 
till så mycket: att läsa, hitta, 
känna igen, hålla balansen, 

etc. Därför är det många 
delar av livskvaliteten som 

påverkas 
Då kan Low Vision 

Enabling (LVE) ge ny 
kunskap.



Krister Inde Indenova AB 12

The Four LV Groups
Central scotomas  and 

VA <0.1

Abnormal nystagmus (eye movements)
Peripheral restrictions

Low visual acuity and reduced visual acuity      
0.1´- 0,4



26/10/2015 c  Krister Inde





BNP
Betyder inte BruttoNationalProdukten utan

Bästa 
Näthinne
Platsen

Eller Preferred Retinal Locus, PRL,
I forskarvärlden



Skyltar som visar vägen och 
tiden



Krister Inde Indenova AB 17

My Eccentric Distance t

7°

4 mm

25 mm

+40

tan 7° * 25 mm = 4 mm





Fixation Lines Training    

----------------------------------------------------------------
----------------------------
green come over

-----------------------------------------------------------------
------------------------

sober event roman
-----------------------------------------------------------------

------------------------



MoviText
MoviText - en metod 

för att träna och 
läsa med excentrisk 

fixation när gula 
fläcken inte 

fungerar



Se Mer
Se Mer på Certec –

Förändrade synen 
på hur barn med 
nedsatt syn kan 

träna optiska 
hjälpmedel från tre 

års ålder.



See More – 17 low 
vision children at Certec, 

Lund University IN 
Sweden. EXPANDING 

VISUAL REACH. 



2003 –2005 intensive 
low vision training

A team 
approach towards 

excellence in 
performance and 
increased “visual 

reach”



For your eye only. . . but there is 
much more to vision than the 

eyes
 

 



Visual Desire 
A feeling of joy and desire in seeing, 

even if the picture is poor – a prerequisite 
for early training and stimulation in 

children



Visual Efficiency
Methods that improve your use of low and 

residual vision with higher skills 



Visual Strategies
Methods adapted to 

my eye symptoms and 
interests which improve 

the use of residual 
vision (eccentric 
viewing, blocking 

nystagmus, small field 
scanning, close reading, 

distance, etc.)



Visual Memory
Learning to interpret 

poor images correctly 
using older “stored”
clear images from 

closer distances, or 
using a telescope. In 

other words. . .  



Visual Confidence
Visual confidence is at 

its peak when you can 
make the right decisions 

at the right time using 
few visual and other 

cues. 



R&B is not Rhythm and 
Blues – it’s short for 

Rabbit & Blixten!



Den lilla boken om Synen



SEnior
Varför SEnior? 

Att mildra 

konsekvenserna av 

främst torr AMD

Att ge professionella 

metoder - ett nordiskt 

projekt. 



















Avantimeter



ALLT MÖJLIGT : Optik i 
olika situationer Med 

kikare ser man skyltar 
som visar vägen.







Avantimeter



Det är inte farligt att 
använda ögonen…

….Träna alla de 
andra sinnena och 
ha lust att se - synlust



Metoder, verktyg 
och resultat

10/26/2015



“Jag jobbar nu 

som förut, och 

träningen har 

inneburit att jag 

egentligen 

fungerar som 

vanligt igen.”

10/26/2015



Projektägarna 
är berörda

10/26/2015



Stroke+syn=sunt
10/26/2015



Tack alla 
inspiratörer!

10/26/2015



Tusentals får synbortfall varje år

10/26/2015



Vänstersidig 
Homonym 

Hemianopsi

10/26/2015

Olika synfältsbortfall

KvadrantanopsiHögersidig 
Homonym

Hemianopsi



Peli-prismor

10/26/2015



Så nu är vi kanske 

snart….



TEAM WORK

Kurt KleeAndrew 

Miller

Michael 

Brambring

Optometrists, Therapists, Special Ed., Optometrists, Therapists, Special Ed., Optometrists, Therapists, Special Ed., Optometrists, Therapists, Special Ed., 

Biomed. Engineer, Lecturers, CoordinatorBiomed. Engineer, Lecturers, CoordinatorBiomed. Engineer, Lecturers, CoordinatorBiomed. Engineer, Lecturers, Coordinator

Experts andExperts andExperts andExperts and

MentorsMentorsMentorsMentors

Krister

Inde







Högskolan i Kalmar blev LNU
Lektor på

optikerutbildningen
Docent i optometri

Vision Enabling Lab 
Tre doktorander

Två färdiga doktorer
Ett 10-tal 

vetenskapliga 
publikationer



Nordiska Lins AB blev 
en del av Multilens AB

Produkt och 
utvecklingschef 

Support - utbildning
Utveckling av nya 

produkter
Workshops: special 
kontaktlins kliniker



www.specialistoptikerna.se



”LIVET KOMMER 
TILLBAKA”

Se den nya filmen på
www.lhon.se

LEBERX-projektet…



ÅTERBLICKAR

mer än 40 år av svensk 
synhistoria

Örjan Bäckman Kerstin 
Fellenius Krister Inde

ÅTERBLICKAR
- mer än 40 år av svensk synhistoria

Örjan Bäckman Kerstin Fellenius Krister Inde



Institutt for optometri og 

synsvitenskap
Professor II

Utveckla synklinikk
Bygga upp special-

kontaktlinsklinik
Master i synspedagogikk 

og synsrehabilitering

www.hbv.no/mss



Hör av dig så ses vi igen!
www.indenova.se

www.smskalmar.se
www.lhon.se

www.multilens.se
www.nordiskalins.se

www.specialistoptikerna.se


