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Socialstyrelsen er blevet til Social- og Boligstyrelsen
Som følge af dannelsen af So-
cial-, Bolig og Ældreministe-
riet skal Socialstyrelsen frem-
over også løfte opgaver på 
områderne om bolig og byg-

geri, som tidligere blev løst i 
Bolig- og Planstyrelsen. Dette 
betyder, at Socialstyrelsen har 
skiftet navn til Social- og Bo-
ligstyrelsen.

Du kan læse mere om ændrin-
gen og styrelsens nye opgaver 
på www.socialstyrelsen.dk 

Synsmessen 2023
Nedsatsyn.dk, Instrulog, LVI 
samt Lys og Lup afholder 
Synsmesse torsdag den 20. 
april 2023. Messen afholdes i 
Odense Congress Center. På 
Synsmessen vil de nyeste 
synshjælpemidler og løsnin-
ger på markedet blive præ-

senteret, og der vil være mu-
lighed for at møde foreninger 
og interesseorganisationer 
fra synsområdet.

Der er adgang for fagpro-
fessionelle mellem kl. 9 og 
15, og for private mellem kl. 
15 og 18.

Yderligere information om 
Synsmessen 2023 samt til-
melding sker via synsmessens 
site www.synsmessen.dk

Statpedkonference 2023
Statped, Norges stats-
lige specialpædagogi-
ske tjeneste afholder 
gratis onlinekonfe-
rence tirsdag den 14. 
og onsdag den 15. 
marts 2023. Konfe-
rencens temaer er ”At 
være udenfor fæl-
lesskabet, skolefra-
vær og de vanskelige 
overgange”. Selvom 
konferencen er vedrø-
rende norske forhold, 

og ikke kun er målrettet 
børn og unge med syn-
snedsættelse, er der em-
ner på programmet med 
relevans for danske fag-
professionelle på bør-
ne-/ungesynsområdet.

Læs mere om konfe-
rencen og tilmelding via 
Statpeds site: https://
www.statped.no/konfe-
ranser/statpedkonferan-
sen/program-2023/
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Health & Rehab 2023
Fagmessen Health & Rehab 
præsenterer det nyeste inden 
for sundheds- og velfærdstek-
nologi, rehabilitering, hjælpe-
midler, services og pleje- og 
hospitalsudstyr. Fagmessen ar-

rangeres af Danish.Care, bran-
cheforeningen for producenter 
og distributører af hjælpemid-
ler, velfærdsteknologier og 
serviceydelser inden for hjæl-
pemiddel- og plejeområdet.

Fagmessen afholdes d. 23. - 
25. maj 2023 i Bella Center, 
København. 
Læs mere om messen på sitet: 
https://www.health-rehab.dk

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) 
skal hjælpe DR så unge med funktionsnedsættelser 
også bliver repræsenteret i DRs egne produktioner

DR har nedsat et ungeråd bestående af 12 ud-
valgte unge fra hele Danmark.

Ungerådet skal komme med anbefalinger 
til, hvordan DR kan sikre fornyelse af både 
den lokale og nationale public service.

En af de 12 udvalgte unge er SUMHs næst-
formand William Korte, som vil arbejde for, 

at unge med funktionsnedsættelser bliver in-
kluderet og repræsenteret i DR-produktioner, 
så alle unge kan se sig selv repræsenteret un-
der DRs public service forpligtigelse.

Læs mere på SUMHs hjemmeside https://
sumh.dk/nyt-ungeraad-skal-hjaelpe-dr/

Nye numre af tidsskrifterne Journal of Visual Impairment 
& Blindness (JVIB) og British Journal of Visual  
Impairment er udkommet
Tidsskrifterne er to af de væ-
sentligste kernetidsskrifter på 
synsområdet. 

De er peer-reviewed og stil-
ler løbende international 
forskning og best practice-vi-
den til rådighed, samt relevan-
te eksperters syn på aktuelle 
synsrelaterede emner.

Indholdsfortegnelsen til Bri-
tish Journal of Visual Impair-

ment vol. 41, no.1, januar 
2023 kan ses via tidsskriftes 
site: https://journals.sagepub.
com/toc/JVI/current
Indholdsfortegnelsen til Jour-
nal of Visual Impairment & 
Blindness (JVIB) vol. 116, no. 
6, november-december 2022 
kan ses via tidsskriftets site: 
https://journals.sagepub.com/
toc/jvba/116/6

Hovedparten af artiklerne 
kan frit downloades via tids-
skrifternes indholdsfortegnel-
se. Adgang til enkelte artikler 
kræver abonnement på tids-
skriftet, men kan gratis bestil-
les via eget fag-, forsknings- 
og/eller folkebibliotek eller 
via bibliotek.dk
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Ny introduktionsfilm om efterskoletilbuddet  
ved Synscenter Refsnæs. 

Synscenter Refsnæs har pro-
duceret en introduktionsfilm 
om Efterskoletilbuddet.

Efterskoletilbuddet er mål-
rettet elever i 8.- 10. klasse 
som har en synsnedsættelse 
eller blindhed.

Filmen kan ses med og uden 
synstolkning via Synscenter 
Refsnæs hjemmeside, eller 
via dette link (synstolket ver-
sion) Efterskolevideo syns-
tolkning (synref.dk) og dette 
link (ikke synstolket version) 
Det efterskolelignende tilbud 
- Synscenter Refsnæs (synref.
dk)

I filmen fortæller nuværende 
og tidligere elever og foræl-
dre, om de styrker, kompeten-
cer og færdigheder som efter-
skoleopholdet ruster eleverne 
med, og om betydningen af 
samværet med ligesindede – 

andre som også kender til det 
at leve med en synsnedsættel-
se.

Filmen har fokus på efter-
skolens overordnede mål om, 
at eleverne bliver så fagligt 
dygtige og selvstændige, som 
de kan, og at så mange elever 
som muligt ender med at få 
folkeskolens afgangseksamen 
og blive klar til et ordinært 
ungdomsuddannelsesforløb.

Efterskoletilbuddets gen-
nemgående temaer er livsdue-
lighed, selvstændighed, og 
forberedelse til livet efter 
grundskolen.

Filmen introducerer også til 
Synscenter Refsnæs særligt 
tilrettelagte ungdomsuddan-
nelsestilbud (STU), som er 
målrettet elever, der af for-
skellige årsager fx er kommet 
bagud fagligt, eller som har 

haft det lidt svært socialt. 
STU’en giver disse elever 
mulighed for, at udvikle sig 
videre med nogle af de fær-
digheder og kompetencer, 
man er gået i gang med at lære 
på efterskolen.

Med filmen ønsker Synscen-
ter Refsnæs at udbrede kend-
skabet til efterskoletilbuddet, 
så endnu flere børn og unge 
med synsnedsættelse og deres 
forældre bliver opmærksom-
me på det særlige efterskole-
tilbud ved Synscenter Ref-
snæs. 

Yderligere information om 
introduktionsfilmen, Efter-
skoletilbuddet eller STU kan 
ses via Synscenter Refsnæs’ 
hjemmeside.
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Nye onlineartikler fra British Journal  
of Visual Impairment:

Investigating functional visual loss in children and adolescents
Schraauwers, R., Ketelaar, M. E., & Sterkenburg, P. S. 
British Journal of Visual Impairment, online, Januar 2023. 
Artiklen kan frit downloades fra tidsskriftets site: https://doi.org/10.1177/02646196221148333

Clinical characteristics and causes of vision impairment in a paediatric population in a uni-
versity-based low vision clinic
Rampersad, N., & Mashige, K. P. 
British Journal of Visual Impairment, online, December 2022.  
Artiklen kan frit downloades fra tidsskriftets site: https://doi.org/10.1177/02646196221143072

Clinical characteristics and causes of vision impairment in a paediatric population in a uni-
versity-based low vision clinic
Rampersad, N., & Mashige, K. P. 
British Journal of Visual Impairment, online, December 2022.  
Artiklen kan frit downloades fra tidsskriftets site: https://doi.org/10.1177/02646196221143072

I Vidensblik deler vi uredigerede udvalgte nyheder fra ind- og udland, som vi støder på i vores løbende og 
systematiske monitorering af børnesynsområdet.
Det er primært nyt fra myndigheder, offentlige institutioner, samarbejdspartnere og aktører på synsområdet, 
samt nye udgivelser (forskning, undersøgelser, rapporter, bøger, videnspublikationer og kernetidsskrifterne 
på området).
Vidensblik deler viden målrettet fagprofessionelle på børnesynsområdet samt tilgrænsende områder. 
Vidensblik er ikke udtømmende og indeholder ikke presse-
klip. Vidensblik udkommer ca. en gang om måneden.
Du kan til- eller afmelde Vidensblik via e-mail til Videns-  
og udviklingsenheden på scr-viden@regionsjaelland.dk
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