Kontakta Syncentralen
Adress:

Stadsvikens hälsocentral, plan 3
Robertsviksgatan 9 971 89 Luleå

Telefon:
SMS:

0920-28 40 50 mån-tors 8.30-10.30
073-073 28 73 (endast avbokning via sms)

E-post:
Hemsida:
Webb:

syncentralen@norrbotten.se
norrbotten.se/syncentralen
1177.se

Syncentralen
Personer med synnedsättning i alla åldrar ska ges goda
förutsättningar för att klara det dagliga livet.
På Syncentralen arbetar vi i med habilitering och
rehabilitering med dig i fokus.
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Syncentralen arbetar för dig som har synnedsättning,
blindhet och CVI (hjärnsynskada). Du kommer i kontakt med
oss via remiss från ögonmottagningen. Hos oss arbetar vi i
team med dig och dina närstående, utifrån dina behov.
Vårt mål är att ge kunskap och förståelse om
syn, synskador, hjälpmedel, vilka konsekvenser
synnedsättningen kan medföra, samt strategier och nya
förhållningssätt som kan underlätta i vardagen.
När vi arbetar med barn med synnedsättning, ingår
att ge råd och stöd till föräldrar och att samverka med
familj och andra aktörer. Det kan vara förskola, skola,
specialpedagogiska skolmyndigheten och den lokala
elevhälsan.
För dig som har en svår kombinerad syn- och
hörselnedsättning sker samverkan med pedagogiska
hörselvården.

Tillsammans med oss får Du
• utprovade synhjälpmedel utifrån dina behov
• träning i att använda olika synhjälpmedel
• ventilera dina tankar kring din synnedsättning och få
information om hur samhällets stödinsatser kan hjälpa dig

Vi erbjuder
• enskilda samtal eller tillsammans med närstående
• synteknisk undersökning, utprovning och anpassning av
optiska hjälpmedel
• kartläggning och upprättande av habiliterings- eller
rehabiliteringsplan
• hjälpmedelsutprovning och förskrivning av hjälpmedel
enligt Region Norrbottens riktlinjer
• grupp- och kursverksamhet för dig och för dina
närstående
• information till närstående, förskola och skola
• synanpassningar i vardagen och eventuella tekniska
lösningar
• stödsamtal

Synnedsättning
• Synnedsättning kan orsakas av skador på ögat och av
ögonsjukdomar. Graden av synnedsättning är inte alltid
avgörande för vilka svårigheter man kan uppleva.
• CVI – Cerebral Visual Impairment innebär en skada i de
bakre synbanorna som medför svårighet att tolka och
förstå olika synintryck. Hjärnsynskada är en vanlig orsak
till synnedsättning hos barn.

