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Vi glæder os over, at vi i Danmark nu igen har næsten normale forhold, og at vi 
kan få gang i vores aktiviteter i foreningen. 

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

  Succesfuld Inspirationsaften 

  IPad og iPhone undervisning 

  Foredrag den 9. november 

  På ferie med mit nye badge 

  Kellogg lancere ny teknologi 

  Nyhed: U-Go ledsagebøjle 

  Klar til Danmarks nye digitale id? 
 
 

Succesfuld Inspirationsaften 
 

Tirsdag den 24. august afholdt vi Inspirationsaften i 
Odense. Vi havde besøg af Kaj og Susanne fra Optiker 
Heiko Stumbeck. Kaj fortalte om kontaktlinser og de 
mange muligheder der findes, det var meget 
interessant og spørgelysten var stor.  
Nærsynethed og mulighederne for at forhindre dette, 
var et af de store samtale emner.  

  
Nedenfor er to link, et om natlinser og et om forskningen i dagslys og børn. 
https://heikostumbeck.dk/natlinser/ 
https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/boerne_oejne_skal_have_dag
slys 
 
Efter en pause, blev der tid til to emner. Det ene 
handlede om avislæsning, her fortalte Inga om 
livsglaeder.nu, og den måde at avisen bliver læst 
op på af en journalist.  Søren viste hvordan avisen 
kan læses på en computer eller iPad. 
Til sidst fortalte Søren om Google Home og dens 
mange muligheder.  
Du kan se forskellige videoer om Google Home på 
Nedsatsyn.dks YouTube kanal. Link til kanalen 
NEDSATSYN Vi ser dig - YouTube   
 

  

https://heikostumbeck.dk/natlinser/
https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/boerne_oejne_skal_have_dagslys
https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/boerne_oejne_skal_have_dagslys
https://www.youtube.com/channel/UCoDEhCoiV5YYGh5Xn5CcOeg/videos


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  6. årgang nr. 9-2021  

IPad og iPhone undervisning for støttemedlemmer 
 

Der har været en del som har efterlyst 
undervisning i brugen af iPhone og iPad. Dette 
vil vi prøve at efterkomme, ved at lave nogle 
hold med 5-6 deltagere for vore 
støttemedlemmer. Undervisningen vil foregå på 
en hverdag mellem kl. 10-12 i Borgernes Hus i 
Odense. 
Søren Rasmussen vil stå for undervisningen og 
forestiller sig et undervisningsforløb er på 3 
gange. Emnerne bliver tilgængelighed samt 

andre relevante tips og tricks.  
Det vil være gratis at deltage i kurserne. 
Er du interesseret i at deltage? Skriv til kontakt@nedsatsyn.dk hvis det har din 
interesse og oplys dit medlemsnr.  
Alt efter hvor mange der er interesserede vil kurserne bliver holdt løbende. 
   

 
Sæt kryds - Foredrag den 9. november 2021 
Glæd dig til et forrygende foredrag med René Nielsen, han kommer og fortæller 
om sit liv som ”Halv mand, helt menneske”.  
Foredraget foregår i Borgernes Hus i Odense, lige ved siden af Odense 
Banegård. 
Sæt kryds i kalenderen, der kommer meget information. 
 

  

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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På ferie med mit nye badge 
af Søren Rasmussen 
 

”At rejse er at leve” skrev H.C. Andersen, men det har været lidt 
svært det sidste halvanden års tid.  
Efter at dele af verden er åbnet op, kan vi igen komme ud og få nye 
oplevelser. Vi har i sommer været lidt rundt i Nordtyskland, derudover 
en tur i Kroatien. Dejlige ferier som vi nød rigtig meget.  
En af de ting jeg glædede mig til, var at se hvordan mit nye badge ”I am visually 
impaired” fungere i praksis. Den danske udgave har jeg personligt haft meget 
stor glæde af. Jeg syntes altid det har været svært at finde et badge der fortalte 
om min situation. Jeg har brugt forskellige badge som fx ”Manden med den hvide 
stok”. Men da jeg ikke er blind, har det givet anledning til noget spøjse situationer 
hvor folk tror jer er blind, men det er jeg ikke. Det gælder også de med 
underteksten ”Svagtseende” det er den blinde mand folk ser. Jeg har forsøgt at 
finde badge i udlandet uden det store held. 
Kan et rundt gult skilt med teksten ”I am visually impaired” gøre en forskel? og 
svaret er et rungende JA det kan det. For første gang, og jeg har rejst en del, 
oplevede jeg at folk forstod mit handicap. Dette kom til udtryk allerede i 
lufthavnen, i flyet, ved tolden i Kroatien osv. Dette samme skete der på vor lille 
bilferie i det nordtyske.  
 
Jeg har kun haft positive oplevelser og vil anbefale at bruge dette badge, både 
den danske og den engelske version. For mig har det betydet at jeg ikke blev 
misforstået og samtidig bliver jeg set. Tidligere gik jeg med mit ”blindeskilt” i 
lommen og tog det kun på af nød. Nu sidder mit ”Jeg har nedsat syn” badge fast 
på jakken. 
 
Du kan bestille badges via foreningens hjemmeside 
 
 
 

  

https://www.nedsatsyn.dk/badge/
https://www.nedsatsyn.dk/badge/
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Kellogg lancerer ny verdensførende teknologi målrettet blinde og 
svagtseende på sine morgenmadsprodukter 
Bringes efter aftale med Kellogg 
  

En ny kode på Kellogg’s emballage gør det muligt 
for en smartphone at registrere og afspille 
mærkning og allergeninformation til brugeren. Alle 
Kellogg’s morgenmadsprodukter, der sælges i 
Europa, vil få påtrykt den nye teknologi fra januar 
2022. 

  
Som de første i verden introducerer Kellogg ny verdensførende teknologi på 
emballagen af sine morgenmadspakker med det formål at gøre produkterne 
mere tilgængelige for blinde og svagtseende. Den nye teknologi på pakkerne vil 
gøre det nemt for forbrugere med nedsat syn at få vigtig information om fx 
allergener. Med en smartphone skal de blot aflæse en kode og kan dernæst få 
afspillet information om produktet. 
  
Kellogg vil ændre emballagen på alle sine morgenmadspakker i hele Europa, og 
i begyndelsen af 2022 vil de første æsker Special K med den nye teknologi 
kunne findes på hylden i supermarkederne. Kellogg håber samtidig, at man ved 
at dele sine erfaringer med andre brands, generelt kan gøre 
supermarkedshylderne mere tilgængelige for mennesker med synstab, så de kan 
få adgang til produktinformation og i højere grad handle på egen hånd. 
  
Tiltaget kommer, efter at Kellogg sidste år med stor succes testede den nye 
teknologi på sine Coco Pops-pakker i Storbritannien. En evaluering af testen fra 
organisationen Royal National Institute of Blind People (RNIB) viste, at 97 
procent af deltagerne gerne ville have flere af den slags tiltag på produkter i 
dagligvarehandlen. 
  
Den nye teknologi, kaldet NaviLens, er en trykt kode, der kan scannes ved hjælp 
af en smartphone og en gratis app for at høre, hvilke oplysninger der er gemt i 
koden. Koden, der består af farvede firkanter med høj kontrast på sort baggrund, 
ligner en QR-kode, men brugerne behøver ikke at vide nøjagtigt, hvor et mærke 
er placeret for at kunne scanne det. Faktisk er der mulighed for at scanne en 
kode på op til tre meters afstand, når bare forbrugeren peger sin smartphone i 
retning af morgenmadspakken. Det aktiverer telefonen, hvorefter forbrugeren 
kan vælge at få informationer om ingredienser, allergener eller eventuel 
genanvendelse af emballage læst højt – eller selv læse dem via 
hjælpefunktionerne på deres telefon. 
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Teknologien anvendes i dag i transportnettet i de spanske storbyer Barcelona, 
Madrid og Murcia, hvor den gør byerne lettere at navigere i for tusinder af 
synshandicappede borgere, og i Storbritannien blev NaviLens første gang 
introduceret med Kellogg's forsøg på morgenmadsæskerne. 
  
- Der anslås at være over 30 millioner mennesker i Europa med nedsat syn, og 
som derfor ikke er i stand til at læse oplysningerne på vores morgenmadsæsker. 
Som en virksomhed med fokus på ligeværdighed, mangfoldighed og inklusion 
mener vi, at alle skal have adgang til vigtige og nyttige oplysninger om den mad, 
vi sælger, siger Aura Botorog, der er europæisk ansvarlig for Kellogg Brands, og 
fortsætter: 
  
- Det er grunden til, at vi fra næste år tilføjer den nye teknologi til alle vores 
europæiske morgenmadsprodukter. Jeg er stolt over, at Kellogg vil blive det 
første firma i verden, der bruger Navilens. Vi ved, det er vigtigt, at emballage er 
tilgængelig for mennesker med synshandicap, så de bliver i stand til selv at klare 
deres indkøb. Derfor deler vi gerne vores erfaringer med andre firmaer og 
brands, der ønsker at lære mere. 
  
Javier Pita, administrerende direktør i NaviLens, startup-virksomheden som 
udviklede teknologien, siger: 
  
- Inkorporeringen af NaviLens-koderne på fødevareemballage er en positiv 
udvikling mod bedre og mere inkluderende købsoplevelser for 
synshandicappede. Teknologien gør det muligt for mennesker med synstab at 
handle mere uafhængigt og træffe deres egne valg omkring fødevarer. 
   
Om NaviLens 
NaviLens er baseret på farverige stregkoder, som til forskel 
fra QR- og andre stregkoder, kan afkodes på lang afstand og 
uden at være i fokus. Med mobiltelefonens kamera kan man 
på et splitsekund scanne dem og modtage lydbeskeder. Oplysningerne kan 
programmeres på flere sprog, hvor telefonen automatisk vælger sit modersmål. 
Teknologien anvendes allerede på stationer og andre centrale steder i bl.a. 
Barcelona, hvor mennesker med synshandicap kan få informationer om, hvor de 
er, og hvad de skal være opmærksomme på. 
  
NaviLens er udviklet af Neosistec i samarbejde med Mobile Vision Research Lab 
ved University of Alicante. 
  
Navilens appen kan hentes gratis i både App Store og Google Play. 
Link til video https://we.tl/t-K7gFvb74Ux. 

https://we.tl/t-K7gFvb74Ux
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Nyhed U-Go ledsagebøjle 
U-Go er verdens første ledsagebøjle til den har brug for et fast 
greb.  
Hvis en person har svært ved det traditionelle greb ved 
albuen, kan U-Go bruges som erstatning. Bøjlen levere et 
godt fast greb med sine gummihåndtag og ledsageren får mulighed for at styre 
retningen samt advarer om variationer i terrænet, blot ved at vippe i håndledet. 
U-Go er velegnet til både gå- og vandreture samt løb. U-Go er udviklet at 
Marianne Hebnes fra Norge.  
 
 U-Go vejer kun 251 gram og er lavet af jern og gummi. 
 

I denne film kan du se hvordan U-Go bruges 
https://www.youtube.com/watch?v=mLXa3aWx9h4 

 
Du kan se mere om U-Go på Instrulogs hjemmeside: 
U-GO Mobility Ledsagerbøjle – Instrulog A/S 

 

      

 

 
Klar til Danmarks nye, digitale ID  
Fra oktober 2021 begynder overgangen fra at bruge 
NemID til at få MitID. Med MitID styrkes sikkerheden, 
hvilket gør det endnu sværere at udnytte andres digitale identitet. 
For nogle borgere betyder det, at de skal opdatere deres ID-
oplysninger i NemID, før de kan få MitID. 
 
Opdatering af ID-oplysninger 
Dine ID-oplysninger er med til at bekræfte din NemID-identitet. NemID er nemlig 
ligesom dit pas og kørekort et bevis på, at du er den, du er. Du kan være iblandt 
dem, der skal opdatere ID-oplysninger og altså bekræfte din identitet, hvis du har 
fået udstedt NemID online eller gennem din bank, dengang du fik NemID første 
gang. Du kan ikke selv undersøge, om det gælder for dig. Derfor skal du ikke 
foretage dig noget aktivt, før du modtager besked i digital post eller pr. fysisk 
brev. Her får du at vide, hvad du skal gøre. 
  
Hjælp 
Supporten er klar til at hjælpe på telefon 33 98 00 12 eller på mail: 
idopdatering@digst.dk.  

https://www.youtube.com/watch?v=mLXa3aWx9h4
https://instrulog.dk/produkt/u-go-mobility-ledsagerboejle/
mailto:idopdatering@digst.dk
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Firmastøttemedlemskab 

Dit firma eller din organisations kan også blive vist i alle Nedsatsyn.dks 
nyhedsbreve og på www.nedsatsyn.dk. Det koster kun 500 kr, for et helt år, at 
tegne et støttemedlemskab. Støt en god sag og få billig reklame.  
 
Se mere på  www.nedsatsyn.dk eller send en mail til kontakt@nedsatsyn.dk.   
 
DE STØTTER NEDSATSYN.DK 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

https://lvi.dk/
http://lysoglup.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/index-en.html
https://www.ballastcph.dk/
https://heikostumbeck.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.dk/
https://synsnerven.dk/
https://instrulog.dk/
https://csv.kk.dk/
https://foererhund.dk/
https://mortenbonde.dk/
http://www.myeyes.dk
https://www.cfd.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.ibos.dk/
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Indlæg til nyhedsbrevet 
 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe her i 
”Under luppen” så send det til kontakt@nedsatsyn.dk. 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: kontakt@nedsatsyn.dk. 
 
Bliv Støttemedlem 
 
Har du eller kender du en der har nedsat syn? De fleste møder mennesker, med 
en hverdag som er ændret markant pga. af at synet svigter.  
Tusindvis af mennesker i Danmark lever på denne måde. 
Vær med til at gøre en forskel. 
 
Nedsatsyn.dk er en 100% frivillig forening, der sætter fokus på det at leve med et 
nedsat syn. Vi ønsker at dele viden og skabe et socialt fælleskab. 
Vi du være med eller vil du støtte det gode formål? 
Se mere på linket her: Støt os – nedsatsyn.dk 
 
  
 
 
 
 
 

Billedtekst: Folder 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/stoet-os/

