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Center for Specialundervisning for Voksne
CSV er Københavns Kommunes kommunikationscenter. Vi tilbyder højt specialiseret undervisning og
afprøvning af høre-, syns- og teknologiske hjælpemidler. Vi har fokus på, at vores tilbud skal forbedre din
livskvalitet. Du kan læse mere om vores tilbud på vores hjemmeside www.csv.kk.dk

Svagsynsoptik
Inden for synsområdet har vi flere
forskellige tilbud. Nedenfor kan du læse
mere om vores tilbud inden for
svagsynsoptik.
Hvad kan CSV gøre for dig?
Vi tilbyder samtale og undersøgelse hos
vores specialoptiker, som sammen med
dig undersøger, hvordan din
synsnedsættelse påvirker din hverdag.
Undersøgelsen vil danne basis for
planlægningen af det videre forløb og er
med til at pege på, hvilke
synshjælpemidler der vil være gode for
dig.
Vores specialoptiker kan bl.a. tilbyde:
•

Samtale vedrørende øjensygdommen
og den konkrete synsnedsættelse

•

Rådgivning i forhold til de
forandringer, synsnedsættelsen
medfører i dagligdagen

•

Afprøvning af hjælpemidler (fx briller,
lupper, læseskærme, svagsynstelefon
mv.)

Hvad er svagsynsoptik?
Der findes mange årsager til
svagsynethed, hvor de mest almindelige
er AMD, Diabetisk øjensygdom, Grøn
Stær og blodpropper i øjet. Nogle kan
behandles medicinsk eller gennem
operation, og andre kan man ikke gøre
noget ved. Grå stær kan også give nedsat
syn, men er almindeligvis nem at
bortoperere.
Fælles for disse sygdomme er, at de
ødelægger dele af nethinden, så
synsevnen nedsættes. Typisk har man
brug for, at ting bliver gjort større, for
bedre at kunne se dem – dette kan
svagsynsoptik hjælpe med.
Svagsynsoptik vil typisk være:

Kikkertbriller
Når du skal have forstørret ting, der er
langt væk (mere end en armslængde),
kan du benytte en form for kikkert. En
håndholdt kikkert kan være til et eller to
øjne og sættes op foran øjnene ved
behov. Du kan også få en kikkert
fastmonteret på din brille. Dette kan være
en god løsning til fjernsynet eller til
mobility.

Lupbriller

Forstørrelse når ting er tæt på (inden for
40 cm eller kortere), får du ved at bruge
en form for lup. En håndlup er nem at
have med sig rundt i og ude af huset, når
du skal se små detaljer. Du kan også få en
lup i form af en meget stærk læsebrille
(mere end +4,0D i læsetillæg). Denne er
bedst til stillesiddende arbejde såsom at
læse avisen eller en bog. Lupbriller giver
ofte en meget kort læseafstand, hvilket
øger behovet for kraftig belysning til at
læse med.
Når kikkertbriller eller lupbriller ikke er
tilstrækkeligt, har du brug for tekniske
hjælpemidler. Filterbriller er en type af
svagsynsoptik, du kan få brug for, hvis din
øjensygdom er forbundet med
lysoverfølsomhed.
Hvad kan du selv gøre?
Når synet svigter, kan hverdagen blive en
udfordring. Det kan blive svært at læse, se
tv, købe ind, lave mad og færdes sikkert i
trafikken. Men fortvivl ikke, selvom
øjenlægen har givet op, og briller ikke
hjælper tilstrækkeligt. Der er stadig
meget, du kan gøre, for at få hverdagen til
at fungere.
Som svagsynet har man som regel brug
for ekstra kraftig belysning. Kraftige LEDpærer med høj lumen-værdi (mere end
1000 lm) bliver mere og mere
almindelige og kan købes i mange
lampeforretninger og supermarkeder og
møbelforretninger som IKEA. Hav fokus
på de områder, hvor synet er specielt
vigtigt - ved køkkenbord, skrivebord,
spisebord og i læselampen. Læs mere om
belysning.
Hvis det kniber med at se TV, kan du prøve
at rykke tættere på. Du kan også få oplæst
undertekster på dit tv. Det er en service,
der gør det muligt at følge med i
programmer, hvor der tales andre sprog
end dansk. Det er en computermandestemme, der automatisk læser

underteksterne op, og den går i gang,
hver gang der er fremmedsprog på
skærmen. Dette kaldes en talesyntese.
Med smartphones og tablets er der
mange muligheder for svagtseende: Brug
mobilens skærmlæser og få læst dine
beskeder og søgeresultater op. Eller
zoom helt ind, når du har fundet et billede
eller andet, du gerne vil kigge nærmere
på. Mange enheder har indbyggede
hjælpefunktioner, som giver dig adgang
til forstørrelse, oplæsning og endda en
intelligent assistent, så du kan betjene din
enhed med stemmen.

Der findes også software og apps med
udbyggede hjælpeprogrammer til blinde
og svagtseende. Mange har brug for
hjælp til at lære at bruge funktionerne, og
her er CSV det rigtige sted at henvende
sig.
Værd at vide om synsområdet
Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS)
er beliggende i Københavns Kommune.
Derfor er der indgået en aftale om, hvilke
borgere fra Københavns kommune med
synsnedsættelse der kan kontakte CSV, og
hvilke borgere der kan kontakte IBOS.
Med få undtagelser er det således, at CSV
har tilbud til børn fra 0-18 år og voksne fra
65 år og opefter og IBOS har tilbud til
voksne mellem 18 og 65 år.
Hvem kan benytte sig af CSV’s tilbud?
Alle voksne borgere, som bor i
Københavns Kommune, kan benytte sig af
vores tilbud. Borgere i Frederiksberg,
Tårnby og Dragør kommuner kan, med få
undtagelser, også benytte sig af vores
tilbud.
Hvis du bor i en anden kommune, er du
også velkommen til at henvende dig og
høre, om du har mulighed for at benytte
dig af vores tilbud.
På vores hjemmeside www.csv.kk.dk kan
du læse mere om, hvordan du kommer i
gang.

