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!
Höstmörkret har börjat smyga sig på och man kan börja tända lite ljus för att få mysstämning. I samband
med det kom plötsligt att tänka på när jag i min ungdom satt och skrev en massa brev timme ut och timme in
till en mängd brevvänner över världen, några som jag ännu har kontakt med faktiskt. Fick i somras ett
handskrivet brev av en gammal barndomskamrat och det kändes väldigt lyxigt. Minnet av henne var att jag
också mindes hennes handstil och brevet blev därför ännu mer personligt. När jag själv skriver långa brev
idag får jag nästan skrivkramp i handen. Frågan är om någon känner igen min handstil längre?
Och hur kommer det att se ut i framtiden? Här kan du läsa en artikel om ”Pennan förlorar sin makt”
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.126510
Här kommer lite andra nyheter till Dig……..
Flexénita ställde ut på ID-dagar 10-12 oktober i Nacka Strand
Tack till alla gamla och nya kunder som besökte Flexénitas monter på Id-dagarna i Nacka Strand!
I år fick många möjligheten att prova Visuella Kassan och pröva olika program som kan användas på
arbetsplatsen. Som alltid är det lika trevligt varje år att utbyta tankar och ideér med besökare. Ny ideér
kläcks, människor inspirerar av varandra till utveckling av nya möjligheter. Nya kontakter tas i samarbete
kring produkter ja vad mer kan man begära. Läs invigningstalet av mässan på www.hi.se
FKS föreningen för kognitivt stöd
Då jag även är involverad i FKS så vill jag slå ett slag för föreningens arbete och de kommande
inspirationsdagar vi ha i mars 2008 som i år är förlagd till Stockholm.FKS montern besöktes av många
intresserade besökare. Några av besökarna var från tidningen FöräldraKraft som är en tidning med mycket
spännande läsning. Här kan du läsa om FKS och några andra som fick besök. Läs mer på
http://www.foraldrakraft.se/hjalpmedel/handdatorer-lockade-hjalpmedelsinstitutets-styrelse.html
Memocomai övergår till ny återförsäljare.
Intresset kring mobilbaserade kognitiva hjälpmedel är stort och från och med första Oktober 2007 har
Comai AB tecknat återförsäljaravtal med Falck Igel. Flexénita kommer fortsättningsvis att föreslå
MemoComai som en bland många andra hjälpmedel som en möjlig lösning i brukarens arbetssituation eller
som del i övergripande arbetsplatsanpassning. Läs mer om Memocomai på www.comai.se
Digital Demens
I takt med att vi lagrar telefonnummer, adresser och koder i minnet på mobiler och datorer anstränger vi oss
inte längre att komma ihåg dem. Resultatet blir att vi drabbas av "digital demens". Den mänskliga hjärnan
utvecklar färdigheten att söka, men försämrar minnet i takt med att digitala minnen tar över får sådant vi
förr i tiden lärde oss utantill. Läs mer på http://www.nyteknik.se/art/52871
IT-teknik öppnar nya möjligheter
I en artikel i tidskriften Arbetsterapeuten intervjuas Susanne Barkvik anser att högteknologiska hjälpmedel
ger personer med kognitiva funktionshinder nya möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Läs
om hur tekniska lösningar hjälpte Lena klara jobbet Temanumret är Arbetsvärde 2007/06.
Läs artikeln under rubriken artiklar på http://www.flexenita.se/referenser.html
Dataspel i strokebehandling
En avhandling från Sahlgrenska bekräftar att dataspel kan hjälpa patienter att återfå rörelseförmåga, minne
och känsel efter en stroke. Det hjälper även arbetsterapeuter att bedöma patientens skador och behov.
Läs mer på http://itivarden.idg.se/2.2898/1.123463

Världsanvändbarhetsdagen, 8 november
8 november 2007 är utsedd till World Usability Day av Usability Professionals Association.
Syftet med dagen är att verka för användbarhet och användarcentrerad utveckling. World Usability Day är
ett sätt att öka medvetandet om vikten av att skapa produkter och tjänster som har en hög användbarhet.
Läs mer om de olika aktiviteterna på olika platser i landet. http://www.wud.se/aktiviteter/
Telefoner med hjälp för sviktande minne
Foton i stället för siffror och anpassning till sämre hörsel ska göra livet enklare för äldre hoppas Doro.
Företaget lanserar två nya telefoner, en fjärrkontroll och en ringdosa.
Läs mer på http://www.nyteknik.se/art/52544

Ny bok om varför stannar bussen....
”Varför stannar bussen” är en ny bok skriven av Sven Olof Dahlgren. Hur ska man förstå och hantera
situationer kring barn, ungdomar och vuxna med Autism, Aspergers syndrom och DAMP? I denna bok
diskuteras olika förklaringsmodeller utifrån aktuell forskning och med hjälp av en mängd illustrativa
exempel. Finn boken på http://www.bokrecension.se/914708412X
Tidernas coolaste prylar
När man tittar på de genom åren 100 coolaste tekniska prylarna är det lätt att bli lite nostalgisk. M3 Digital
Word har försökt att sammanställa och göra en historiebeskrivning av prylar som förändrat världen från 80
talet och framåt. Och som världen har förändrats i den digitala revolutionens spår... eller vad säger du?…
Välkommen på en teknisk nostalgitripp och se om du hittar några av dina gamla favoritprylar eller något
som du vet förändrat ditt eller någon annans liv. Läs mer på http://m3.idg.se/2.3450
Mer i Media
En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionshinder. Men det syns sällan i medierna. I TVnyheterna är bilden oftast negativ. Personer med funktionshinder skildras som passiva, hjälplösa och
vårdberoende. Medierna påverkar alla i samhället – våra attityder till varandra och till oss själva. Projektet
Med i medier vill påverka attityder genom att fler personer med funktionshinder medverkar i medier på egna
villkor. Du har 50 Digitala berättelser framför dig. En mångfald av personliga filmer där berättaren
bestämmer allt. Varje film är cirka 2 minuter. Titta på filmerna. Hitta din favorit. Sprid filmerna till fler.
Digitalt berättande är ett enkelt sätt att sprida ett budskap – fortsätt berätta!.
Läs mer på http://www.medimedier.se/default.html
Ny bok presenteras i Flexénitas egen bokhandel på nätet
”100 sidor om hur du vinner mer tid”. Har du tänkt på varför vissa personer får så mycket gjort (och
tjänar mer pengar) än de flesta andra? Jo, De som får saker och ting gjorda vet hur de ska planera och
hantera sin tid. Och dessutom låter de inte någon annan ta kontrollen över vad de gör på dagarna.
Om du också vill få mer gjort på kortare tid med mindre ansträngning – då är den här nya fartfyllda
tipsboken din räddare i nöden. Du finner boken på http://www.redaktionen.se/af/flexenita/vinnatid.html
Skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder
De nya termerna inom det handikappolitiska området har publicerats i Socialstyrelsens termbank. I och med
beslutet har termerna funktionsnedsättning och funktionshinder givits följande definitioner:
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation
till omgivningen. För båda termerna avråds termen handikapp.¨Läs mer på socialstyrelsens
terminologibank. http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx
Ny programserie i tv 8 ”72 Hour Race”
I vår kommer TV8 visa en programserie med tio program där ”vanliga” människor har fått chansen att låta
sina problem och idéer bli en verklig produkt eller tjänst. Med hjälp av Kaj Mickos, Professor i
Innovationsteknik, och hans nätverk av specialister kastas deltagarna in i Kaj’s Innovationsmaskin för att på
72 timmar gå från problemställning till färdig produkt, klar för distribution. Så har du någon idé som ligger i
byrålådan och väntar är det dags att slå till.

Läs mer på http://www.tv8.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=986&Itemid=142
Gratis telefon konsultation i november 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
På Flexénitas hemsida hittar du fler nyheter! www.flexenita.se

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

