Handi som arbetshjälpmedel
Conny Bergqvist, ombudsman, Riks-FUB
- De stunder jag sitter och
jobbar ställer jag den i laddaren
för jag vill ju inte att den ska
ladda ur för då kommer jag inte
alls ihåg vad jag ska göra.

Conny Bergqvist arbetar som
ombudsman på Riks -FUB i
Stockholm. Conny är
utvecklingsstörd och arbetar
med information till andra
utvecklingsstörda medlemmar
ute i landet.
Många meil strömmar in under
dagarna, telefonen ringer.
Conny får svara på frågor som
har med tillgänglighet,
orättvisor mm att göra. Skriver
artiklar, svarar på brev mm.
Däremellan är det massor med
möten som Conny deltar i.
Många föreningar ringer också
för att boka föreläsningar där
Conny är talare. Resor skall
planeras, informationsmaterial
skall tas med.
- Ja, det är mycket att hålla
ordning på och när uppdragen
hopar sig eller när en artikel
måste blir klar inom bestämd tid
händer det lätt att jag blir
stressad och då blir jag alldeles
blockerad. Och vad gör man
om man glömmer bort att
komma ihåg saker?
- Jag har ett arbetsbiträde som
stöttar mig några timmar i
veckan i mitt arbete men ibland
måste jag fixa saker själv,
säger Conny. På Connys
kontor hänger massor med
Kom- ihåg- lappar
- Men ibland ser jag inte dem
heller, säger Conny. Och hur
gör man då för att hålla ordning
på alla saker?
På uppdrag av AMS fick
Susanne Barkvik, Flexénita
uppdraget att finna en lösning
för Conny i arbetet. Den lösning
vi tillsammans kom fram till var
att Conny skulle få prova en
handdator.
Vi fick låna Handi från företaget
GEWA för att prova
funktionerna.

Conny lägger in nya möten

Handi är en handdator för personer
med kognitiva funktionshinder.
Eftersom Conny gillar tekniska prylar
föll den honom i smaken direkt.
Efter noggrann genomgång av
funktioner och hantering börjar Conny
fylla Handi med information.
Den har en kalenderfunktion där
Conny lägger in möten, resor, komihåg ärenden mm.
-Med prisräknaren kan jag själv
komma ihåg att betala mina räkningar
också, och då behöver inte min
godman påminna mig längre, upplyser
Conny mig.
Två månader senare träffas jag och
Conny igen för en uppföljning. Conny
är en aktiv andvändare av Handi och
använder den som ett arbetsredskap
men också för personligt bruk hemma.
Vid mitt besök klickar Conny snabbt
och vant fram information i Handi.
- Här står det att du Susanne kommer
på besök idag och du är här i tid, säger
Conny. Eftersom Conny har många
kontakter ute i landet är han mycket
angelägen om att Handi borde ha en
adressbok där man kan lägga in
telefonnummer, adresser och bilder på
personer. En ”Att göra” lista där han
kan lägga in det han behöver med sig
på sina resor är ännu ett önskemål.
- Det är de saker jag saknar i Handi.
- Men i övrigt ger den mig ett bra komihåg- stöd, säger Conny.

Conny hade möjligheten att få
Handi förskriven som ett
hjälpmedel via det
Habiliteringscenter han tillhör.
– Det är jag glad för, säger
Conny, för så ser det inte ut i
alla delar av landet. Det tycker
Conny är orättvist då han ser
att många människor skulle
kunna bli mer självständiga och
mindre beroende av andra
människor om de fick en Handi.
- Det skulle vara roligt att vara
med och testa nya funktioner
när Handi ska utvecklas, säger
Conny.
”Om tio minuter börjar
måndagsmötet”, säger plötsligt
Handi.
Vårt möte avslutas och Conny
ilar vidare in i konferenslokalen
där övriga kanslimedlemmar
väntar.

Handi är ett bra kom-i-håg
stöd för mig, säger Conny
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