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Vidensblik  

Dette er lanceringen af Videns- og Udvikingsenhedens nye tiltag Vidensblik.  
 
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 presseklip.  
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  

Socialstyrelsen udsender central udmelding til landets 
kommunalbestyrelser vedrørende punktskriftindsatser til  
børn og unge med alvorlig synsnedsættelse  

Socialstyrelsen har netop udsendt en landsdækkende central udmelding for punktskriftindsatser til 
børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt kommuner 
og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde 
det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftindsatser. Den centrale udmelding har til 
formål at sikre, det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser, og tilbud tilpasset udviklingen 
i målgruppens behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområdet.  

Du kan frit downloade Den centrale udmelding fra Socialstyrelsens hjemmeside  

Fem nye podcasts relateret til De udvidede læringsmål  

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske Tale-, Høre-  og 
Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra selskabet Kjæden fem podcasts som  

Uredigerede nyheder fra Videns- og Udviklingsenheden 
ved Synscenter Refsnæs 

mailto:scr-viden@regionsjaelland.dk?subject=Vidensblik
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/cenral-udmelding-for-punktskriftindsatser-til-born-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse


understøtter indsatserne i 
år.  

De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 

Der er fem podcasts i serien:  

• Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn  
• Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn  
• Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse  
• Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige)  
• Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse  

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede 
læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og unge 
med synsnedsættelse.  

Podcastsserien er målrettet fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med 
synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende.  

Den første podcast i serien er Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn. Den bliver udgivet i uge 
41. De øvrige podcast udgives i ugerne 43, 46, 48 og 50.  

Podcastsene lanceres via Synscenter Refsnæs sociale medier samt på hjemmesiden hvorfra 
podcastsene også kan hentes.  

Hvidbog om rehabilitering er nu online og gratis tilgængelig  

I foråret udkom en ny og opdateret version af Hvidbog om rehabilitering. Nu er den også 
udkommet elektronisk og til gratis download.  

Hvidbogen er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med DEFACTUM, Region 
Midtjylland og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Hvidbogen er udarbejdet af en 
tværgående ekspertgruppe med repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds-, social- og 
undervisningsområderne samt personer og pårørende med erfaring fra rehabilitering.  

Hvidbogen har til formål at:  

• Styrke rehabilitering som praksis  
• Sætte fokus på nødvendigheden af rehabilitering  
• Skabe konsensus om rehabilitering på tværs af velfærdsområderne  
• Udvikle begrebsapparatet inden for rehabilitering.  

Læs mere om Hvidbogen på Rehabiliteringsforums hvorfra Hvidbogen frit kan 
downloades.  

hjemmeside 

https://synref.dk/viden-udvikling/den-nationale-vejledning/?L=0
https://synref.dk/viden-udvikling/den-nationale-vejledning/?L=0
https://www.rehabiliteringsforum.dk/Nyheder/hvidbog-20/


Mennesker med funktio  nsnedsættelser mø der væsentlige barrierer fo   r  
idrætsdeltagelse  

Idrættens Analyseinstitut udgav i sommer i samarbejde med Parasport Danmak rapporten        Idræt  
for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark  . Rapporten viser  , at bl.a. manglende     
information om tilbud, mangel på personlig hjælp og forældres beskyttertrang hindrer personer         
med funktionsnedsættelser eller særlige behov i at dyrke idræt. Rapporten konkluderer       , at der er   
behov for en proaktiv og kreativ indsats, ikke mindst fordi mennesker med funktionsnedsættelser        
eller særlige behov er en gruppe, der i særlig grad har gavn af at deltage aktivt i idræts- og              
foreningslivet, samtidigt med at det er en gruppe, der generelt er betydeligt mindre           
bevægelsesaktive end personer uden en funktionsnedsættelse.       

Ud over at identificere en række barrierer for idrætsdeltagelse peger rapporten også på mulige           
løsninger.    

Undersøgelsen er udarbejdet af Maja Pilgaard, Karsten Elmose-Østerlund, Zakarias Engell, Line          
Bilberg & Niels  Anton  Toftgård og er baseret på et litteraturstudie samt på interviews med          
mennesker med funktionsnedsættelse.   

Rapporten er gratis og kan downloades fra Idrættens     Analyseinstituts hjemmeside   

Forskningsartikel o m 318 amerikanske O&M instruktø    rers erfaringer   
med O&M træning af bø    rn med synsnedsættelse under Co    rona  

British Journal of V   isual Impairment har publiceret forskningsartiklen      
Orientation and mobility for children with visual impairments during COVID-19: Creative and          
collaborative curriculum and instruction    

af Justin   T  Kaiser, University of Kentucky  , USA; Danene Fast,     The Ohio State University   , USA   & 
Jasamyn Nichols DeGrant, Clark County School District, Kentucky    , USA.   

Artiklen ligger frit tilgængelig på tidsskriftets     site: https://journals.sagepub.com/doi/full/  
10.1177/02646196221112796  

Ny no rsk fo rskningsrapport  om synsnedsættelse o  g mental sundhed    

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse har netop udgivet den         
populærvidenskabelige forskningsrapport   Synstap og psykisk helse  .  

Rapporten udkommer på baggrund af et omfattende forskningsprojekt om synsnedsættelse og          
mental sundhed hos voksne (18+ årige) i Norge.      

Forskningen er gennemført af    Trond Heir , Marianne Bang Hansen,     Tore Bonsaksen, Randi Saur &    
Audun Brunes. Forskningsresultaterne har været publiceret i 15 videnskabelige artikler igennem         
de seneste par år  . De viser blandt andet, at mennesker med nedsat syn eller blindhed har          
dårligere mental sundhed og lavere livskvalitet sammenlignet med baggrundsbefolkningen. De har           
ringere adgang til arbejdsmarkedet, oplever større ensomhed, og de er mere udsatte for mobning,            
ulykker og seksuelle overgreb.    

https://www.idan.dk/media/mefj1x1n/idraet-for-mennesker-med-funktionsnedsaettelser-i-danmark.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full


Den populærvidenskabelige rapport sammenfatter og opsummerer forskningen og peger på en         
række forhold som kan bidrage til, at flere med blindhed eller alvorlig synsnedsættelse opnår gode             
liv med god mental sundhed.     

Rapporten kan gratis downloades fra Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helses        
hjemmeside   

Nyt  nummer af Jo  urnal o f Visual Impairment    & Blindness   

Journal of V  isual Impairment & Blindness, vol. 1    16, nr .4, July-August 2022 er netop udkommet      
(September, 2022).   

Journal of V  isual Impairment & Blindness (JVIB) er et af de væsentligste kernetidsskrifter på        
synsområdet.  Tidsskriftet er peer-reviewed og stiller løbende international forskning og best         
practice til rådighed, samt relevante eksperters syn på aktuelle synsrelaterede emner         .   

Se indholdsfortegnelsen og læs artiklernes abstracts på tidsskriftets site:       https:// 
journals.sagepub.com/toc/jvba/116/4   

Fuld-tekst adgang til artiklerne kræver abonnement på tidsskriftet, men relevante artikler kan gratis           
bestilles via eget fag-, forsknings- og/eller folkebibliotek eller via     bibliotek.dk.  

@ 
@ @ 

https://nbsph.no/wp-content/uploads/2022/09/220905-Synstap-og-psykisk-helse-A4.pdf
https://bibliotek.dk
https://journals.sagepub.com/toc/jvba/116/4

