Synenheten Vuxna, Helsingborg
Kortfattad sammanfattning av Synenhetens information vid digitalt möte med
Glaukomföreningen Syd, Nordvästra Skåne – 2020-10-22
Allmänt
Synenheten har sina lokaler i anslutning till Lasarettsområdet i Helsingborg, Charlotte
Yhlers gata 5, tfn 042-406 25 60.
Synenheten Vuxna i region Skåne är organiserad i 4 enheter med 2 områdeschefer,
Lund-Helsingborg resp Malmö-Kristianstad (2019 hade man 3813 patienter
inskrivna). I Lund finns även en Synenhet för Barn och Ungdom upp till 18 år. På
Synenheten arbetar synpedagoger, kuratorer, optiker, psykolog och sekreterare.
Besök på Synenheten är kostnadsfritt. Hjälpmedel som Synenheten tillhandahåller är
också kostnadsfria, men ska ses som lån och återlämnas när behov upphör.
Kontakt med Synenheten kräver remiss från ögonäkare. Skäl för utfärdande av
remiss till Synenheten är att du har betydande svårigheter i vardagen (tidigare gällde
ett bestämt mått på synförmåga). För närvarande har Synenheten ca 2 månaders
väntetid.
Kontakten börjar med ett inledande telefonsamtal med synpedagogen inför ett besök
på Synenheten. Vid problem att ta sig till Synenheten kan besöket ske hemma hos
dig. Besök kan även komma ifråga vid vissa insatser i hemmet.
Vid det första inskrivningssamtalet utreds behov och problem och det kan även bli
aktuellt att ta med flera yrkeskategorier. Synenheten arbetar i team.
Utöver enskilda möten anordnar Synenheten olika aktiviteter såsom
o Informationsträffar när man är ny,
o Gruppverksamhet (ej under Coronapandemin),
o Anhörigträffar inkl stödsamtal
o Träning förflyttning – 4 x 2 tim
o Träning och tips i vardagen
Svar på i förväg ställda frågor, som inte besvaras ovan:
o När man väl blivit inskriven hos Synenheten så kan man även i ett senare
skede ta kontakt på eget initiativ, s k egen vårdbegäran.
o Synenheten har ingen katalog över hjälpmedel, detta framkommer efter behov
(t ex gjorde U-B Bramdal ”reklam” för sin välanvända brödkniv med inställbar
bredd för brödskiva, men denna måste inhandlas privat idag).
o Det finns anpassade telefoner, men endast som fast telefon.
o Det finns sk fickminne, dvs utrustning där man kan spela in vad man vill
komma ihåg.
o Synenheten kan erbjuda enskild kurs kring mer avancerad användning av sin
telefon (tidigare fanns samarbete mellan regionen och Glimåkra Folkhögskola
kring bl a detta, men avtalet är uppsagt).
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