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9 789163 779268

Det har tagit tre, fyra år för tanken om nya insatser för

SMS

STROKE MED SYNSVÅRIGHETER

TRYCK:

personer med synfältsbortfall att nå hit. Fram till kunskaper

SMS Metodboken

Bulldozer 2015

Projektgruppen för SMS
vill gärna dela med sig.

CityTryck AB

som har kunnat skrivas ner i en Metodbok efter ett års
tester. Men egentligen är det nu det börjar.
Från projektgruppen vill vi uppmana alla att dela med sig
av sina erfarenheter och inleda nya projekt och söka efter
ännu bättre modeller. På hemsidan kommer vi att lägga
ut föreläsningar, resultatrapporter och filmer som SMSprojektet har tagit fram. Vi ställer oss också till förfogande
för strokerehabiliteringar, Transportstyrelsen och alla
andra som vill ha råd och synpunkter.

SMS

Metodboken

Krister, Gun, Ulla och Maritha.

Kontaktpersoner
Krister Inde krister@inde.nu
Ulla Bigelius ulla.bigelius@ltkalmar.se
Maritha Hultgren maritha.hultgren@ltkalmar.se

STROKE-föreningen Kalmar

Anette Danielsson anette.danielsson@ltkalmar.se

www.smskalmar.se

Kalmar län

KALMAR 2015

Gun Olsson gun.olsson@ltkalmar.se

SMS

STROKE MED SYNSVÅRIGHETER

En introduktion om träning och resultat vid
synproblem efter stroke och andra hjärnskador.
För professionella och berörda inom SMS.
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SMS

STROKE MED SYNSVÅRIGHETER
En del av framtidens Rehabmodell vid stroke.

TACK ALLMÄNNA
ARVSFONDEN
En idé skapas utifrån ett behov av mer insatser. Insatserna
måste beskrivas i form av kunskaper som utvecklar idén.
Nästa steg är att göra ett helt koncept som innehåller
aktiviteter och bevis för att konceptet håller. Konceptet ska
gärna också ha ett namn som går att minnas. De här stegen
tog vi och har beskrivit i SMS Metodboken. SMS betyder
alltså inte längre enbart Short Message Service, utan också
Stroke Med Synsvårigheter.
Men utan någon som kan finansiera ett professionellt
utvecklingsarbete går det inte. Då finns Allmänna Arvsfonden som gör noggranna bedömningar och värderar om till
exempel SMS TEAM-projektet är tillräckligt innovativt och
nyskapande och kan hålla även efter projekttidens slut.
Den bedömningen gjorde man och vår kontaktperson
Christina Velander har hela tiden stött och värnat projekt.
Tack Arvsfonden och Christina Velander!
Nu finns allt samlat på vår hemsida och i olika former
kommer förhoppningsvis SMS att finnas i alla landsändar
och ge människor som tidigare sökt utan att finna en
lösning för sina problem med ”Synfältsbortall mitt i livet”.
Se filmen och den mer omfattande SMS
Resultatrapporten samt de presentationer som visades den 12 maj i Kalmar på
Strokedagen 2015.

www.smskalmar.se
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