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Vi går med hastige skridt den mørke og kolde tid i møde, men det 
betyder at der er mulighed for indendørsaktiviteter. 
 
I Nedsatsyn.dk er der fuld gang i tingene, der er allerede afholdt messe 
og foredragsdag samt møde i Silkeborg. 
 
Som du kan læse længere nede er der planlagt Inspirationsaften i 
oktober og et forrygende foredrag i november. 
God læselyst.  
 

 Succesfuld messe og foredragsdag 

 Nedsatsyn.dk holdt møde på Silkeborg bibliotek 

 Inspirationsaften Odense den 29. oktober 

 Foredrag med Søren Holmgren den 19. november 

 DR Tilgængelighed undersøger synshandicappedes medieforbrug 

 Hjælpemiddel med kunstig intelligens  

 
Succesfuld messe og foredragsdag 

For tredje år i træk blev der afholdt messe og 
foredragsdag i Odense. Det skete lørdag den 14. 
september i Borgernes Hus. Endnu en gang var 
det en stor succes. I år var tilmeldt ikke mindre 

end 21 udstillere og to spændende foredrag. Igen i år kom der 
besøgende fra det meste af landet, hvilket nok skyldes det centrale 
placering i Danmark.  
Vi vil gerne takke 
foredragsholdere, 
udstillere samt de mange 
besøgende. Der er brugt 
mange frivillige timer på at 
forberede dagen, men det 
er det hele værd med de 
positive tilbagemeldinger 
der kommer. Tak. 
          
Planlægningen af næste års messe og foredragsdag NS2020 er i gang.  
Det bliver igen den 2. lørdag i september. Sæt kryds allerede nu. 
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 Nedsatsyn.dk holdt møde på Silkeborg bibliotek 
“Kunsten at kunne læse” var temaet på et arrangement, vi afholdte 
sammen med Silkeborg bibliotekerne. Aftenen blev en stor succes med 
en fantastisk snak om læsning med øjnene eller ørerne. 
 
Det, pludselig ikke længere at kunne læse så godt, er for mange rigtigt 
svært. Derfor havde vi sat fokus på det at kunne få læst op i stedet. Der 
findes mange udbydere af lydbøger m.m.  
 
Hjernen skal omstilles til at få læsestoffet ind gennem ørerne frem for 
øjnene. Alle var enige om, at det kræver træning og tålmodighed i 
starten. Men når det lykkedes, er det en stor hjælp og fornøjelse. 
 
Tak til Synsteamet ved Silkeborg kommune og til Sebastian ved 
biblioteket. Han startede aftenen med at læse højt fra hans egen bog 
med titlen “Min familie”. Synsteamet viste forskellige former for godt 
læselys. 
 
Alt i alt en rigtig god aften 

 
 
 

Invitation til INSPIRATIONSAFTEN               
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 17 til 20 
 
Alle kan gratis deltage. 
 
Aftenens temaer er Lydbøger og Tilgængelighed på computer, 
iPhone, iPads og andre enheder.  
 
Arrangementet henvender sig til alle som finder det svært at 
anvende fx computer pga. af et nedsat syn. Pårørende og andre 
interesserede er meget velkomne. 
 
Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften i Borgernes Hus, 
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Arrangementet er gratis. Tilmeld 
dig/jer, senest den 27. oktober 2019, på: 

 
tilmelding.nedsatsyn@gmail.com  eller SMS 71 784 704 

 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Kl. 17.00 Velkomst    
 
Kl. 17.15 Hør om Lydbogsmagasinet og få historien bag 
 
Kl. 17.45  Pause   
 
Kl. 18.15  Hvordan kan du anvende computer, iPad, iPhone og 
 andre medier med et nedsat syn. Vi vil vise og 
 forklare om de indbyggede muligheder der er i disse 
 enheder. Ofte er hjælpen lige ved hånden. 
 Informationen og viden henvender sig til alle der 
 bruger eller gerne vil kunne fortsætte med bruge fx 
 computer 
 
Kl. 20.00 På gensyn den 19. november 
 
Mad og drikke 
Der vil være en sandwich og sodavand til alle tilmeldte medlemmer af 
Nedsatsyn.dk 
Er du ikke medlem koster det 30 kr., hvis du ønsker forplejning. Betaling 
på MobilePay 300 385 ved tilmelding, medmindre andet aftales ved 
tilmeldingen.   
 
Hvor ligger Borgernes Hus? 
Borgernes Hus ligger 50 meter fra Odense Banegård. Gå ud af bane- 
gården, mod Østre Stationsvej, gå til venstre ad fortovet. Efter ca. 50 
meter er du ved indgangen. 
Mødet foregår på 3. sal i mødelokale 3.3. Der er både trappe og 
elevator. 
Kommer du i bil, er der parkeringshus og parkeringskælder tæt på 
Borgernes Hus. 
 
Inspirationsaftenerne er et sted, hvor viden og information deles. 
Inspirationsaftenerne er mødested for folk med nedsat syn og pårørende 
samt andre med interesse for synsområdet. Det plejer at være 
informativt og hyggeligt. 
Har du spørgsmål ring eller skriv:  
Telefon 71 784 704 - mail nedsatsyn@gmail.com 
Vi ses 
 
Hilsen Pia, Berit og Søren fra Nedsatsyn.dk 
                 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Foredrag med Søren Holmgren 
 

”Jeg ser ingen 
begrænsninger. Jeg 
taler om motivation og 
begejstring og 
inspirerer til forandring, 
når jeg deler mine 
erfaringer med, 
hvordan jeg har brugt 

mine værktøjer fra elitesport til at blive en succes i erhvervslivet. Og jeg 
giver garanti for underholdning og stof til eftertanke” 
”Alting handler om indstilling” er et forrygende foredrag med Søren 
Holmgren som du ikke må gå glip af.  
 

Tirsdag den 19. november kl 18.30 til 20.30 
 
Prisen er 100 kr. pr. person incl. 1 års støttemedlemskab af 
Nedsatsyn.dk  
 
Gratis for medlemmer af Nedsatsyn.dk 
 
Nedsatsyn.dk giver kaffe og kage i pausen 
 
Hvor foregår det? 
Borgernes Hus, 3 sal. 
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C 
 
Tilmeld dig på: SMS 71 784 704 eller  
mail: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com 
Betaling på MobilePay 300 185 eller bank: 7171 1408345 
Tilmeldingsfrist 15. november. 
 
Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede nu. 
 
Tag gerne familie, venner, naboer, eller kollegaer med. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på  
mail: nedsatsyn@gmail.com eller telefon 71 784 704 
 

 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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 DR Tilgængelighed 
 
Vi har fået en henvendelse fra Danmarks Radio, vi håber I vil deltage i 
undersøgelsen. Dit svar kan være med til, at forberede og udbygge 
tilgængeligheden og tilbuddene til os alle. 
Har du udfyldt? 
 

 DR Tilgængelighed undersøger synshandicappedes medieforbrug 
Er du synshandicappet, eller er du pårørende til en, der lever med et 
synshandicap? 

 Så kan du hjælpe DR Tilgængelighed i deres undersøgelse af 
synshandicappedes medieforbrug ved at besvare et spørgeskema, 
som er blevet udarbejdet til formålet.  
Spørgeskemaet skal udfyldes online på en computer, tablet eller 
telefon via et af de nedenstående links: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LR3PZ59KUPlN 

eller https://bit.ly/21KJZ5D 

DR Tilgængelighed arbejder med, at alle skal kunne "få det hele 

med" - i hvert fald skal endnu flere "få mere med". For at kunne 

tilrettelægge et tilgængelighedstilbud, som henvender sig til mange 

forskellige brugere i mange forskellige aldre, med forskellige 

synshandicap og med mange forskellige behov, er det nødvendigt 

at få viden om, hvilke medier/medietilbud blinde og stærkt 

svagsynede bruger, og på hvilke platforme de befinder sig. 

Hvis du/I oplever problemer med spørgeskemaet eller har spørgsmål 

til undersøgelsen, så kan DR Tilgængelighed kontaktes på: 

faadethelemed@dr.dk 

Tak fordi du/I vil være med til at gøre os klogere på 
synshandicappedes medieforbrug. 
 

Med venlig hilsen 

DR Tilgængelighedsredaktion 

 

 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LR3PZ59KUP1N
mailto:faadethelemed@dr.dk
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Hjælpemiddel med kunstig intelligens  
Af Ingemann & Co. på vegne af OrCam Technologies: 
 
I Danmark lever ca. 65.000 borgere i dag med et synshandicap viser tal 
fra Socialstyrelsen. Et højt antal borgere har derfor en udfordrende 
dagligdag, hvor de konstant skal tage højde for deres handicap.  
 
Et hjælpemiddel, der netop er sat i verden for at løse så mange 
udfordringer som muligt for blinde og svagtseende, er det avancerede 
bærbare hjælpemiddel OrCam MyEye 2. OrCam MyEye 2 er udviklet af 
OrCam Technologies, verdens førende innovator indenfor avancerede 
bærbare synshjælpemidler drevet af kunstig intelligens. OrCam MyEye 2 
gør det muligt for blinde og svagtseende igen at læse tekster, genkende 
ansigter og handle ind, da hjælpemidlet kan genkende mærkater på 
dagligvarer. OrCam MyEye 2 er grundet sin mikroprocessor, der er 
drevet af kunstig intelligens, nemlig i stand til på diskret vis at læse digital 
tekst op fra alle overflader i realtid. Dette gælder både fra aviser, bøger, 
skærme på computere og smartphones, restaurantmenuer samt 
vejnavne og skilte. Udover dette er OrCam MyEye 2 i stand til at se 
forskel på brugerens kreditkort, mønter og forskellige farver. I øjeblikket 
er der ingen bærbare hjælpemidler på det danske marked, der har de 
samme egenskaber, som OrCam MyEye 2 har. 

OrCam MyEye 2 er det mest avancerede bærbare 
hjælpemiddel af sin slags til dato, og dets funktioner 
kan gøre livet markant lettere for både blinde og 
svagsynede, men også for ordblinde og personer der 
oplever besvær med læsning. Det bærbare 
hjælpemiddel lader brugeren opleve verden gennem 
ørerne, da OrCam MyEye 2 har en indbygget 
minihøjttaler, som diskret kommunikerer visuelle 
indtryk ud fra en placering på kanten af brugerens 
brillestel uanset brilletype.  

 
OrCam MyEye 2 giver derfor personer med synshandikap muligheden 
for igen at handle i supermarkedet, læse bøger, aviser og andre former 
for digitaltekst, som tidligere har været helt utilgængelige. OrCam MyEye 
2 er blevet taget godt imod af flere brugere, da det udover at være et 
praktisk redskab, også har givet brugerne en følelse af øget 
uafhængighed og social inklusion.  
 
  

https://www.orcam.com/da/


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  4. årgang nr. 6-2019  

 
OrCam MyEye 2 er 
designet til at være så 
diskret som mulig, da det 
klikkes fast på brugerens 
briller, og sidder i naturlig 
forlængelse heraf. OrCam 
MyEye 2 er ca. på 
størrelse med en 
pegefinger, og er dertil 
utroligt let, hvorfor det 
nemt kan ligge i en lomme, 
en taske eller blot hænge 

fra brugerens hals via den medfølgende snor. OrCam MyEye 2 er 
aktiveret af intuitive håndbevægelser, og når brugeren peger på en tekst, 
så læser højtaleren den øjeblikkeligt op, og dette kan endda gøres på 
flere forskellige sprog. OrCam MyEye 2 er lynhurtig til at genkende de 
ansigter som brugeren har gemt, og kommer et af disse ansigter indenfor 
læsekameraets synsfelt, siger OrCam MyEye 2 med det samme navnet 
højt på vedkommendes ansigt gennem den indbyggede minihøjttaler.  
 
OrCam MyEye 2 er drevet af en kraftig minicomputer, og er derfor ikke 
afhængig af internetforbindelse eller en stor database. OrCam MyEye 2 
opererer i realtid, og brugeren behøver derfor ikke at være bange for, at 
personfølsomme oplysninger kan lækkes eller deles med andre. OrCam 
MyEye 2 er konstant i udvikling, og man søger kontinuerligt at forbedre 
softwaren, så brugeroplevelsen bliver ideel, og der bliver derfor løbende 
tilbudt softwareopdateringer. Dette betyder, at OrCam MyEye 2 brugerne 
ikke behøver at købe et helt nyt produkt, men blot kan opdatere den 
eksisterende software. Hos folkene bag OrCam MyEye 2 er man 
ekstremt fokuseret på brugervenlighed, og der er af denne grund et højt 
antal ansatte i udviklingsafdelingen til konstant at forbedre 
brugeroplevelsen.  

En rapport fra Marketwatch viser, at det globale marked for bærbare 
enheder, forventes at ramme mere end 64 milliarder dollars allerede i år 
2024. I Danmark oplever kommunikationscentrene også en stigende 
efterspørgsel efter OrCam MyEye 2, og tilbagemeldingerne fra brugerne 
viser, at det bærbare hjælpemiddel markant kan forbedre dagligdagen 
hos personer med nedsat syn.  
 
 

https://www.marketwatch.com/press-release/wearable-devices-market-2019-industry-demand-size-growth-report-by-2024---mre-analysis-2019-08-13
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Kliniske studier fra Wills Eye Hospital har videnskabeligt bevist, at 
titusindvis af OrCam MyEye 2 brugere rundt omkring i verden på 
dagligvis oplever, at de med OrCam MyEye 2 har fået øget deres evne til 
at studere, arbejde og klare sig igennem andre daglige aktiviteter. 
Konkret oplever kommunikationscentrene i Danmark, at flere OrCam 
MyEye 2 brugere er vendt tilbage til arbejdspladsen, og nogle har endda 
begyndt livet som studerende.  

Den helt store egenskab som brugerne ofte 
fremhæver, er OrCam MyEye 2’s tekstlæsnings 
funktion. OrCam MyEye 2 har hjulpet brugere med at 
gennemføre en helt almindelig folkeskole, da det at 
læse bøger, ikke længere er en udfordring. Andre er 
endda vendt tilbage til arbejdspladsen, og i Israel har 
de første borgere opnået selvstændighed nok til at 
kunne stemme selv. Disse egenskaber giver ikke 
synet tilbage til blinde eller svagtseende, men det 
hjælper dem godt stykke hen ad vejen. 

 
Hvordan får man som borger med nedsat syn fat på OrCam MyEye 
2? 

Man kan enten købe hjælpemidler direkte gennem Instrulog eller søge 
om støtte gennem sin kommune. I Danmark har vi en velfungerende 
sundhedssektor, der giver borgere med et handicap mulighed for at søge 
om bevilling til diverse produkter. Hvis man som borger har en fysisk 
funktionsevne, der er varigt nedsat, så har man mulighed for at søge om 
hjælpemidler, der kan hjælpe i hverdagen. Man skal blot søge om 
hjælpemidlerne gennem sin kommune, hvor man kan give udtryk for sit 
ønske om et konkret hjælpemiddel, man mener kan assistere i 
hverdagen. Det gælder både i forhold til studie, arbejde og til brug i 
hjemmet. På borger.dk kan du nemt komme videre i din ansøgning om 
hjælpemidler. 
 
Hvis man som borger ikke selv har mod på at søge hjælpemidler, så kan 
det gøres ved at tage kontakt til det lokale kommunikationscenter. De er 
placeret mange steder i hele Danmark, og her kan du få hjælp til at 
udfærdige en evt. ansøgning. 

Hvis man ikke allerede har kontakt til et kommunikationscenter, så kan 
man spørge sin kommune hvilke hjælpemiddels-producenter de 

https://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE10356296/nyt-kamera-giver-blinde-haabet-tilbage-det-mindsker-de-akavede-situationer/
https://www.orcam.com/en/media/talking-glasses-allow-israels-blind-to-cast-votes-unassisted/
https://instrulog.dk/hmi
https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder
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samarbejder med. Her finder man også den relevante information i 
forhold til et eventuelt afprøvningsforløb. 

Søger man om hjælpemidler i forbindelse med arbejde, skal man tage 
kontakt til jobcenteret. De kan i visse tilfælde også henvise til en 
afprøvning på det lokale kommunikationscenter, hvis de finder et behov 
for dette.  

OrCam MyEye 2 er udviklet af prof. Amnon Shashua og hr. Ziv Aviram, 
der også er medstiftere af Mobileye, ledende indenfor 
kollisionsundgåelsessystemer og innovator af førerløse bilsystemer. 
Mobileye blev i 2017 solgt til det amerikanske firma Intel for 15,3 
milliarder dollars. OrCam MyEye 2 er inspireret af samme teknologi, som 
man udviklede i Mobileye. OrCam MyEye 2 er derfor ledet af nogle af de 
førende indenfor Machine Learning og kunstig intelligens.  

Kommende arrangementer: 

Tirsdag den 29. oktober Inspirationsaften Odense 
Tirsdag den 19. november Foredrag med Søren Holmgren 
Søndag den 19. januar  Årsmøde  

Næste nr. af Under Luppen udsendes omkring 1.december. 

  

Billedtekst: Skoven i efterårsfarver 

https://pixabay.com/da/photos/falde-efter%C3%A5r-r%C3%B8d-s%C3%A6son-skov-1072821/
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Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe her i 
”Under luppen” så send det til nedsatsyn@gmail.com  
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” sendes til alle medlemmer af foreningen, 
desuden sendes det også til alle relevante samarbejdspartnere såsom 
synscentre, øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” udsendes af bestyrelsen i foreningen 
Nedsatsyn.dk 
 
Du finder Nedsatsyn.dk på: 
 

 Hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk 

 Facebook: nedsatsyn.dk 

 Twitter: nedsatsyn.dk 

 Kontakt os på mail: nedsatsyn@gmail.com 

 
 
Vær med til at gøre Nedsatsyn.dk mere kendt 
 
Kunne du tænke dig at lægge nogle foldere hos lægen, øjenlægen, biblioteket, 
sportsklubben osv., så skriv en mail til nedsatsyn@gmail.com og vi sender dig 
en stak foldere.  
 
 
 
  

 
 

 
 

Billedtekst: Folder 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com

