
En allmän orientering av programmet och dess möjligheter

Vad är Sarepta 2?



• Föregångaren STRUKTUR skapades på 90-talet och har utvecklats 
sen dess av SPRIDA kommunikationscenter i Örebro. 

• Finns idag några hundra användare, och det finns översatt till 
danska, norska, finska, isländska, nordsamiska, tyska och engelska.

• Skådalens skola for dövblindfödte i Norge har i över 15 år använt 
Sarepta som ett stöd i undervisningen för de flesta av sina elever.

• 2017 avslutades utvecklingen och försäljningen av programmet, 
som numera istället finns gratis att hämta tillsammans med 
handledningar och manualer på Region Örebro läns hemsida: Länk 
till nedladdningen

• För att köra programmet på ett bra sätt krävs dock att man 
installerat en talsyntes med SAPI-stöd.

Bakgrund och aktuellt

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-hjalpmedel/Om-Centrum-for-hjalpmedel/Enheter/SPRIDA-kommunikationscenter/SPRIDAs-program/


• Har skapats för personer som inte har synen som sitt 
starkaste sinne i kombination med andra 
funktionsnedsättningar som t ex RH och/eller IF. 

• Ett skalprogram = ett verktyg du som professionell eller 
anhörig kan använda för att skapa stimulerande och enkla 
funktioner för en person som har unika behov och 
förutsättningar.

• Fungerar med skärmläsare för punktdisplay, men saknar i 
övrigt taktil feedback.

• Kräver viss aktivitet och aktiva val från användaren.

Vad är Sarepta?



• För personen som är slutanvändare kan man ha en 
väldigt enkel och konsekvent miljö.

• Allt kan hanteras med 2 brytare – Nästa och 
Bekräfta. För att kunna snabba upp användandet i 
stora strukturer kan upp till 5 brytare användas.

• Endast det som du som skapare av strukturen lagt 
upp är nåbart för användaren – går att vara 
konsekvent eller variera utifrån personens 
förutsättningar.

• Användaren kan aldrig förstöra något – vare sig av 
misstag eller medvetet.

Lätt att använda och omöjligt att 
göra fel



Strukturen - från lagret till användaren



Exempel på en enkel struktur





• Titta på våra ytterligare moduler om Sarepta.

• Läs hur Skådalen använt programmet på deras hemsida Länk till 
Skådalens hemsida om deras IKT-användning

• Ladda ner handledningar och manual från SPRIDA på Länk till SPRIDAs
sida om Sarepta 2 

• Kontakta Stig-Åke Larsson på SPSM om du vi ha den senaste, delvis 
omarbetade versionen av handlenningen. stig-ake.larsson@spsm.se

• Ladda ner programmet Länk till SPRIDAs sida för nedladdning av 
program

• Följ oss även om andra tips och nyheter kring teknik och hjälpmedel för 
personer med dövblindhet på www.nkcdb.se/expertstod/ikt/

• Maila oss gärna: ikt@nkcdb.se

Nyfiken på mer?

http://www.skaadalen.dbskole.no/index.php?pageID=85&page=IKT+bruk+p%26aring;+v%26aring;r+skole
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-hjalpmedel/Om-Centrum-for-hjalpmedel/Enheter/SPRIDA-kommunikationscenter/SPRIDAs-program/Sarepta/
mailto:Stig-ake.larsson@spsm.se
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-hjalpmedel/Om-Centrum-for-hjalpmedel/Enheter/SPRIDA-kommunikationscenter/SPRIDAs-program/Sarepta/
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