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 i sommarvärmen!
Här kommer lite sommarläsning för dig som inte ligger i hängmattan eller är upptagen med
annat. Sommarsolståndet, årets ljusaste dag, ja då måste man ju passa på att njuta och kanske
hinna göra lite saker. För min del blir det att skriva det här nyhetsbrevet till dig. För då det
just nu ändå regnar en skvätt och det inte går att måla på huset och då tv´n plötsligt har lagt
av, och det mitt i fotbolls WM , kan du tänka dig något värre…..och då det snart är
midsommar och man vill vara lite ledig så……ja nog om det.
Här kommer lite nyheter till Dig……..
Bildsymboler för många fler
Projektet ”Bildsymboler för många fler” har nu en ny webblats där du kan finna den senaste
informationen om projektet. Bland annat finner du alla presentationer från idékonferensen
som genomfördes på Arkitektmuseét den 1 juni. Konferensen var välbesökt till sista plats.En
designtävling utlyses i höst för framtagning av de första 7 symbolerna som är Vårdcentral,
Bibliotek, Resecentrum, Källsortering , Lekplats, Samlingsplats för utrymning samt
Internetcafé. Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____1140.aspx
Semestertips i Stockholm
Bor du i Stockholm eller tänker ta en semestertrip hit?
Ja, då föreslår jag att Du beger dig till Stockholms Stadsmuseet vi Slussen och gör en
spännande guidad tur med den Digitala Guiden. Läs mer eller ta en visning med digitala
guiden. Läs mer på
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=38&sprak=svenska
Pict-O-Stat en metod I kvalitetsarbetet
Järvsö Vårdinformatik har nu dragit igång utvecklingen av Pict-O-Stat Boende. I denna del av
projektet kommer man bland annat att samarbete med Norrköpings kommun för att ta fram ett
anpassat frågebibliotek. Programmet kommer att rikta sig till gruppboenden och enskilda
boenden (LSS) och kommer främst att skilja sig från Pict-O-Stat DV vad gäller
frågebibliotekets innehåll. Läs mer på www.jvinformatik.com
Rapport - Handikappinstitutet och Informationstekniken
Ny rapport som beskriver Visioner, verksamhet och påverkan inom IT-området och
funktionshinder under 80-talet. Framtida frågeställningar som lockar till tankar är , Hur har
brukarnas vardag förändras med tekniken, hur har arbetet förändrats för personalen, vilken
roll har kostnaden spelat in vid valet av IT-produkter vid ordination. Här kan du ladda ner
hela rapporten i pdf-fil
http://www.hi.se/Global/Dokument/uppsatser/HI%20och%20informationstekniken.pdf
IT Politiska strategigruppen
Strategigruppen har under året arbetat fram en framtidsbild för år 2020. Framtidsbilden är ett
viktigt verktyg för vår samhällsdebatt och ett bidrag till politiska visioner kring ett framtida
samhälle och den förändring av samhället vi ser, de trender som påverkar detta samt hur IT är
en avgörande del av denna förändring. Läs mer på
http://www.regeringen.se/sb/d/3815/a/65159;jsessionid=aQ7salemP8fb
ID-dagarna 2006
Boka redan nu in 11 – 13 oktober, årets mässa! Årets invigningstalare är Thomas Fogdö,
föreläsare och f.d. alpin skidåkare. Under mässan samlas alla som är intresserade av området

informationsteknik och hjälpmedel för att få ny kunskap, informera sig om produktnyheter
och byta erfarenheter. Även i år ställer Flexénita ut tillsammans med Järvsö Vårdinformatik
Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____1425.aspx
Philophone
Har du eller någon i din närhet problem med att använda en mobiltelefon?
I så fall är Philophone den perfekta produkten för dig.
Man lägger en befintlig mobiltelefon i Philophone och ansluter telefonen med en sladd. Skalet
förslutes och vips har man skapat sig en mobiltelefon med helt nytt utseende och så lätt att
använda att de flesta klarar av det. Läs mer på http://www.bertlandpihl.se/
Gratis konsultationen i juli 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 juli 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

Soliga sommarhälsningar
Susanne Barkvik

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

