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Appar som förskrivet hjälpmedel inom syn – 
information till patient 

Du har fått förskrivet app/appar att användas som hjälpmedel i en 

surfplatta/telefon. En installationslänk för appen kommer att skickas till dig via e-post 

från synmottagningen. Om det ingår ”in-app-köp” kommer du att få två länkar; en för 

att lösa in presentkort och en för att nå appen. Ange en e-post som du kommer att 

kunna öppna i den surfplatta/telefon där appen ska användas: 

E-post:

Vad händer sedan: 

Se till att du har ett Apple-ID inklusive lösenord på den surfplatta/smarta telefon som 

appen ska laddas ner till. Se mer info på  

länk till mer information om Apple-ID 

Installationslänken kommer till dig via e-post från synmottagningen inom sju dagar, 

eller enligt överenskommelse med din synpedagog. Öppna e-posten i den 

surfplatta/smarta telefon där appen ska laddas ner. Innan du klickar på länken som du 

fått, ha lösenord till ditt Apple-ID förberett. Länken du får kan bara användas en gång 

och förbrukas om du inte genomför nedladdningen av appen. 

Du kommer inte att belastas med någon kostnad för nedladdningen då detta är en 

”gåvoapp” som Region Skåne betalar. 

Har du fler frågor, eller om du får några problem med 
nedladdningen av appen vänder du dig till synmottagningen 
på telefonnummer
Synpedagogens namn:

https://appleid.apple.com/se/#!&page=faq
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