
  

25 okt 2016 

 
SE FRAM mot SE FRAMÅT! – INBJUDAN TILL EN UNIK KONFERENS 
 
Du inbjuds nu till en unik en- eller tvådagarskonferens den 20 - 21 januari 2017 på 
Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Konferensen är en avslutning på Arvsfondsprojektet 
LEBERX och arrangeras av LHON Eye Society, en branschförening inom SRF för 
personer och anhöriga med LHON, i samarbete med Föreningen för Synrehabilitering. 
 
Vi vänder oss till alla professionella inom synrehabiliteringen och andra som handlägger 
och/eller arbetar med personer med synnedsättning i alla åldrar. Vi vänder oss självklart 
också till personer med diagnosen LHON (Lebers Hereditära OptikusNeuropati) och deras 
anhöriga. 
 
Du som kommer får den nya boken SE FRAMÅT! och andra material presenterade och 
utdelade, bland annat den nya hemsidan www.exfix.se  Hemsidan som kan vara ett stöd 
vid träning av excentrisk fixation. Där ingår också filmen SE FRAMÅT! om Anton Blomberg 
från Karlstad och hur han gör i olika situationer. Han ser inte rakt fram – men har hela 
tiden fokus på att SE FRAMÅT. Flera andra filmer finns på hemsidan www.lhon.se, bland 
annat LIVET KOMMER TILLBAKA som producerades första projektåret.  
 
Tid: fredagen den 20 januari och lördagen den 21 januari 2016. Lördagen är främst 
inriktad på personer med LHON och deras anhöriga, men alla är välkomna att stanna – 
även du som är proffs inom synrehabilitering. 
 
Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, 152 70 Södertälje. Ta pendeltåg 
från Stockholm till Östertälje och 10 minuters promenad till folkhögskolan. 
 
Kostnad: Konferensavgift 500 kronor för professionella. Kaffe, lunch och dokumentation 
ingår. Ingen avgift för medlemmar i LHON Eye Society. 
 
Anmälan: Anmäl dig, kollegor och anhöriga till  
skold.bertil@gmail.com eller ring telefon 073-6004393 
 
VÄLKOMMEN! 
 
LHON Eye Society och Föreningen För Synrehabilitering 

    
www.lhon.se      www.ffss.se  



Program Konferens LEBERX Hagabergs folkhögskola 
 
Fredag den 20 januari 
 
Kaffe och registrering från 9.00 
 
10.00 – 10.30  Inledning och presentation av 
SE FRAMÅT – Resultat av projektet LEBERX.  
Kort information om de olika delarna och hur vi har presenterat dem.  
Bertil Sköld, projektledare och Gunnar von Sydow, redaktör. 
 
10.35 – 11.15  Om bemötande och vår egen bearbetning av LHON 
Erfarenheter från några personer med LHON om att få och leva med en synnedsättning. 
Erik Lönnroth Johansson, ombudsman SRF Göteborg, Agneta Löwenring Beck, 
psykoterapeut, Stockholm och Krister Inde, synpedagog Karlstad 
 
11.15 – 12.00  Det aktuella forskningsläget och Socialstyrelsens nya information om 
LHON – information och frågestund 
Dr Martin Engvall, Karolinska Sjukhuset 
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 13.30 Om medkänsla för dig själv och andra 
Helena Fogelberg, psykoterapeut och författare till boken Compassion 
 
13.30 – 14.00 Bättre belysning underlättar 
Ola Carlsson Fredén, ljusdesigner. 
 
14.00 – 14.45 ”Snobbar som jobbar” – hur går det? 
Ett samtal med förvaltaren Lars Kinnunen, läraren Malin Wixner, kanslisten Susanne 
Boström, företagaren Björn Carlsson och ekonomen Anton Blomberg om 
framgångsfaktorer för arbete. 
 
14.45 – 15.15 Kaffe och andra alternativ 
 
15.15 – 15.45 Excentrisk fixation med och utan förstoring underlättar  
Presentation av hemsidan www.exfix.se   
Krister Inde, synpedagog 
 
15.45 – 16.30  Modern IT och användbara appar 
Unga Synskadade och Iris Hjälpmedel. 
 
16.30   Avslutning 
 
17.30  Middag för dem som stannar till dag 2. 
 
19.00  Kvällsaktiviteter 
 



Konferens LEBERX Hagabergs folkhögskola 
 
Lördag den 21 januari 
 
8.30 Inledning och presentation av dagen 
 
Vi arbetar i Workshops inom tre olika områden. 
 
Uppgiften för grupperna är att belysa och analysera hinder, svårigheter och möjligheter 
inom respektive område. 
 
Vilket stöd och vilka insatser krävs från professionen och personerna själva för att 
personer med LHON ska kunna uppnå jämlikhet och delaktighet i samhället? 
 
Inom varje område ska man försöka finna svar i materialet och se om det går att hitta dem 
i boken SE FRAMÅT! samt lära känna varandra. Finns det något värde i att ha ett nätverk 
över landet som utvecklas genom föreningen LHON Eye Society.  
 
Varje grupp sammanfattar i stolpform svårigheter och förslag på lösningar. 
 
8.30 – 10.00 Område 1 Studier och arbete 
 
10.15 – 12.00 Område 2 Läsning och orientering  
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 14.00 Område 3 Makt över sitt liv 
 
14.00 – 14.30 Sammanfattning och avslutning 
 
 


