Nyhetsbrev från Flexénita
Det här är ett nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år med avsikt att ge tips och idéer om våra
program, tjänster och andra intressanta saker som handlar om IT och funktionshinder. Flexénita
garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk. Vill du inte ha detta nyhetsbrev går
det bra att meddela detta till info@flexenita.se

Hej igen!
Jag är RFID-frälst! Träffade nyligen på Peter Ljungstrand, forskare på Chalmers Tekniska
Högskola som berättade och visade RFID (Radio Frequency Identification) teknikens
möjligheter. Den tekniken används bla. i liftkort, betalstationer, bibliotek mm. Tekniken har
en mängd möjligheter för personer med funktionshinder som ex. stödja navigering i okända
miljöer, för resande att hitta på centralstationer, talande föremål, att läsa av bilder mm. På
idéseminariet (beskrivs nedan) får du höra Peter berätta mer om RFID i kombination med
symboler. Och kanske har jag själv nu funnit en lösning på svärmors mobiltelefonproblem
med dålig syn, svårighet med minimala knappar där RFID kan komma till stor hjälp….vi får
se.
Nog om det. Här kommer lite nyheter till Dig……..
Kartläggning av tillgängligheten till bild- och symbolsystem för brukare och
förskrivare
Flexénita arbete med kartläggning av tillgänglighet till bild och symbolsystem för brukare och
förskrivare är i full gång. Kartläggningens delar består av en enkät som just nu är ute bland
Sveriges hjälpmedelsverksamheter, kommunikationscenter och datateksföreningen. I en liten
förstudie inför framtagning av enkäten framkom att det pågår en hel del arbete kring dessa
frågor ute i landet och att behoven ser olika ut. Förhoppningen är att kunna lyfta fram goda
exempel på hur man löst frågor kring användarlicenser och hur olika brukar- och
förskrivarstöd skulle kunna se ut samt hur en ökad tillgänglighet till bild och symbolsystem
kan se ut i framtiden. Kartläggningen kommer att presenteras i höst.
”Idékonferens Bildsymboler för många fler” 1 juni 2006, Arkitektmuseét i
Stockholm. Konferensen är en del av innehållet i projektet ”Bildsymboler för många fler”
Ett spännande program där bla en en designtävling utlyses för att ta fram ett antal nya
symboler. Presentation av enkät ”Var finns behov av nya symboler”, Ny teknik i kombination
med bildsymboler ger nya möjligheter och mycket mer. Anmäl dig här till en intressant dag.
Här finner du program och anmälan http://www.hi.se/info/kursokonf/default.shtm#symbol
Digitala Guiden
I början av April var jag på pressvisning av den digitala guiden som nu är klar och som man
nu kan prova på Stadsmuseét. Mycket spännande och intressant. Läs mer eller ta en visning
med digitala guiden. http://www.stadsmuseum.stockholm.se/
Pict-O-Stat en metod I kvalitetsarbetet
Flexénita och Järvsö Vårdinformatik föreläser vid konferens i Stockholms Stad i ämnet
”Är alla lika inför lagen”. Seminariet tar upp förslaget om en ny sammanhållen
diskrimineringslag om hur viktig roll tjänstemännen har när det gäller tillämpning och
lagstiftning. Pict-O-Stat som metod beskrivs i det gemensamma kvalitetsarbetet.
Erfarenhets och kompetensmässa
18-20 maj genomför Eskilstuna kommun en mässa med temat Tanke och Känsla- så möter vi
människan. Fri entré till mässa och seminarium. Flexénita medverkar på seminarium om ITtekniska anpassningar - ett kognitivt stöd i arbetet. Läs mer på
http://www.eskilstuna.se/default2____115295.aspx

Uppföljning av den nationella handikapplanen för handikappolitiken.
I skrivelsen redovisas framför allt de åtgärder som regeringen men också statliga myndigheter
och andra aktörer gjort och gör för att driva utvecklingen i samhället framåt. Här kan du ladda
ner Faktablad nr 9 från Socialdepartementet.
IT Politiska strategigruppen
Efter snart tre års verksamhet går nu den IT-politiska strategigruppen mot sitt slutdatum.
Senast den 31 oktober 2006 ska man lämna in en slutrapport till regeringen och som ett led i
detta kommer verksamheten att utvärderas. Läs mer på
http://www.regeringen.se/sb/d/3815/a/61830
Rapport om Navigering, Alarmering och Positionering
Rapporten är gjord av KTH med uppdrag av Post och Telestyrelsen där resultatet av en
förstudie kring navigering, alarmering och positionering utom- hus för personer med
funktionsnedsättningar. Undersökningar och önskemål har genomförts med representanter
från handikapprörelsen. Läs rapporten här
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Navigering_alarmering_positionering.pdf
Marschen för tillgänglighet
Lördagen den 20 maj går för fjärde året i rad demonstrationen Marschen för tillgänglighet
genom Stockholm. Marschen som stöds av över hundra organisationer och företag går under
en enda paroll: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med
funktionshinder! Läs mer på http://www.marschen.se/
Gratis konsultationen i maj månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, våra produkter, dataprogram etc. och hur
man kan skapa nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa
frågor. Under maj erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig.
Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se
Nyheter på Flexénitas hemsida
Logga in på Flexénitas nyhetssida. Där uppdateras aktuella konferenser och en rad andra
nyheter som dyker upp mellan nyhetsbreven. Välkommen in på www.flexenita.se

Vårhälsningar
Susanne Barkvik

Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

