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!
Sommarvärmen kan inte ta miste på sig….vad härligt att den är här igen. Hela våren har varit full av
spännande arbeten, föreläsningar, konferenser mm. Lite av dessa sammanfattar jag nedan. Här kommer
lite nyheter till Dig……..
Påminnelsekalendern Memo Comai är nu ett förskrivningsbart hjälpmedel i Norra
Stockholmsregionen
Möjlighet till förskrivning är nu på gång i olika delar av landet. Idag finns tre återförsäljare i landet
som du kan nå och få mer information: Flexénita- Stockholmsregionen www.flexenita.se , ItaktMellansverige www.itakt.se och Icap- Västra Götaland www.icap.nu. Du kan också hitta allt du
behöver veta på www.comai.se. Senaste nytt är sidan för kompatibla telefoner som är uppdaterad. Där
hittar du också priser för både stationär och webbaserade lösningar. Läs mer på
http://www.comai.se/produkter_kompatibla.html
Ny Rapport om IT-baserade hjälpmedel. Bostadsanpassning och personlig assistans
Hjälpmedelsinstitutet har på uppdrag av LSS-kommittén studerat om IT-hjälpmedel och IT-baserade
hjälpmedel i kombination med bostadsanpassning kan vara alternativa lösningar och komplement till
personlig assistans. Ladda ner och läs mer i rapporten på:
http://www.hi.se/global/pdf/2007/ITbaseradehjalpmedel_07317-pdf.pdf
Fortsatt arbete i projektet ”Nya bildsymboler för många fler”
Grafiska formgivaren John Jacobson, Jacobson Vellinga Design AB i Stockholm vann designtävlingen
Nya bildsymboler för många fler. Tävlingen gick ut på att formge symboler för sju viktiga
samhällsfunktioner - vårdcentral, bibliotek, resecentrum, källsortering, lekplats, samlingsplats vid
utrymning och internetcafé. Vinnaren är nu i full gång med att formge ytterligare 30 symboler som
alla skall genomgå samma tester och bedömas. Avsikten är att symbolerna ska bli nationell standard
enligt SIS klassificering (Swedish Standards Institute). Läs mer på:
http://www.hi.se/templates/Page____2178.aspx

2007 års IT-konferens – ”IT för funktionshindrade och äldre, World Trade Center ,
Stockholm genomfördes den 29 maj.
Här kommer ett axplock av några spännande områden som presenterades :
o Second Life som är en tredimensionell, virtuell miljö som drivs av företaget Linden Lab i San
Francisco. Second Life är en av framtidens IT-plattformar där vi kommer att kunna finna en
mängd användarområden. Men vad är då second life? Kan personer med olika funktionshinder
finna ett användningsområde här? Kan utbildningar ske i second life? En sak är säker och det är
att de kommer vi att höra mycket om i framtiden så det är bara att sätta igång. Läs mer här
http://www.secondsweden.se/vad-ar-second-life/
o IT och teknisk utveckling- Britt Östlund, Institutionen för designvetenskap vid Lunds
universitet väckte en hel del frågor som Är IT ett hjälpmedel?, Vad är egentligen ett
hjälpmedel? Är hjälpmedel överhuvudtaget ett hållbart sätt att tänka? Som många kanske
noterat i reklamen i brevlådan så kan man köpa rollatorer på Lidl. Men vad väcker det för
tankar för förskrivare, för synen på hjälpmedel. Vad händer om fler hjälpmedel finns att tillgå i
affärer? Hur ska människor veta var man får tag på alla hjälpmedel? Kanske ska systemen
öppnas upp så att tillgängligheten ökar men också att samverka med det system som stödjer de
personer som varken kan eller vet var eller vad de kan köpa. Britts intresseområde är äldre

människors teknikanvändning, design av det moderna äldrelivet och meningsfullheten i det
utsträckta åldrandet. Mer om vad Britt gör kan du läsa på
http://www.certec.lth.se/personal/britt.ostlund/
o IT som hjälpmedel- Stig Wintzer från Sveriges kommuner och landsting talar om
svårigheter med att olika huvudmän bestämmer behov och utbud av hjälpmedel och att behovet
avgör vad som sedan ska kunna förskrivas. Men här uppstår orättvisor inom landsting där vissa
hjälpmedel förskrivs och andra inte. Han talar också om att beroendet av IT kommer att öka
men vem ansvarar för den personliga betjäningen som behövs. Har bankerna något ansvar för
när man drar in kassaservice och tvingar oss till att sköta våra bankaffärer på internet? Skulle
vissa IT-produkter t ex. kunna ingå i hyran? Här menar han att intresseorganisationer
kommuner, landsting och staten har en stor utmaning.
o Hur begränsningar vänds till resurser- IT konsulter med Asperger syndrom. Charlotte
Larsen från företaget Specialisterna i Danmark berättade om företagets vision, uppbyggnad,
användning av metoder och erfarenheter i deras arbete med personer med Asperger syndrom.
Mer om dem kan du läsa på www.specialisterne.dk
Användarvänlighet och flexibilitet gav Användarnas IT pris
Användarnas IT pris 2007 vanns av företaget Smurfit Kappa i Eslöv med det egenutvecklade ITsystemet Poppe. Juryn föll for systemets flexibilitet och användarorienterade funktioner. Priset delades
ut på Användarnas Dag som arrangerades 30 maj i Norra Latin, Stockholm.
Hederspriset gick till Hantverkargården i Ljusdal med det egenutvecklade systemet Pict-O-Stat. Det
används som stöd för funktionshindrades kommunikation med omgivningen och har rönt stort intresse
hos många kommuner i Sverige. Läs mer på http://www.usersaward.se/
Möjligheterna är stora- men det finns risker
Det finns en risk att en övertro på tekniska lösningar gör att man glömmer bort behovet av mänsklig
kontakt och värme i demensvården säger Clara Hjulström , ordförande i demensförbundet. Om detta
kan du läsa mer i artikeln Brukarorganisationerna om teknik och demens”. Här kan du läsa hela
artikeln. http://www.hi.se/global/Dokument/Teknik%20och%20demens/artikel_6.pdf
Tips till vuxna om barn/ungdomar och mobiltelefoner
Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och
barns och ungas mediesituation med syfte att minska riskerna för skadlig påverkan. Den här guiden vill
uppmuntra dig som förälder/vuxen att prata med barnet/ungdomar om mobiltelefonen, och om den
information som tas emot och skickas iväg. Även om barnet/ungdomen kan mer om teknik och nya
medier än du själv är det ändå du som vet mest om livet, om normer, glädjeämnen och faror. Gör det
därför till en vana att prata med barnet/ungdomen om mobilen och om vad som händer på Internet.
Här kan du ladda ner broschyren.
http://www.medieradet.se/upload/Broschyrer/TipsMobiltelefoner07.pdf
Ny bok presenteras i Flexénitas egen bokhandel på nätet
Att söka projektpengar är något man emellanåt i ett arbetsliv kan bli inblandad i. För egen del har
några sådana varit aktuella för min del där jag också nått mitt mål dvs. där pengar har sökts, beviljats
för att kunna genomföra olika projekt. Men vissa har inte tagit sig igenom den djungel man ibland kan
uppleva att det är. Från mitt bibliotek kan jag presentera en bok som kan vara en praktisk konkret hjälp
på vägen. Boken heter ”100 sidor om hur du framgångsrikt söker EU pengar” - Det här är boken som
visar dig vägen till en framgångsrik ansökan, men inte bara det - du får en komplett vägledning till var
pengarna finns av ett proffs på området.
Och förståss Om inte boken faller dig i smaken kan du kika runt i bokhandeln. Du kan klicka på varje
bok och där finner du ännu mer att läsa om böckerna. Välkommen in!
http://www.redaktionen.se/af/flexenita/eu.html

Sommartipset! En elektronisk myggbortstötare
Den använder en avancerad myggfrånstötande teknologi som gör uteaktiviteter lite trevligare utan
irriterande myggor! Den skyddar dig när du t.ex fiskar, grillar, campar, golfar eller bara sitter och fikar
på altanen! Den har även röd ficklampsfunktion! Liten och behändig med nyckelring! Läs mer på
http://www.teknikcompaniet.se/product_info.php?products_id=59&language=se
Gratis konsultationen i juni och juli och augusti 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 mars
och april erbjuder vi gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till
susanne.barkvik@flexenita.se
Ha en riktigt skön sommar!
Hälsningar
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

