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. Vill du inte ha detta nyhetsbrev går det bra att meddela detta till
info@flexenita.se
Hej!
Midnatt råder tyst det är i husen………….Ja, det är väl ett önsketänkande i alla fall för min
del. Mitt i den nalkande julruschen önskar jag att jag redan hade handlat klart alla julklappar. I
vår familj diskuterar vi just nu mobiltelefoner, för tänk vad reklam kan påverka barn. ”En
julklapp du aldrig sett….” Ja och en julklapp du inte heller får pröva någonstans. Känna på ett
skal går bra men att få prova den i verkligheten är svårare, ja i stort sett omöjligt. Men hur ska
jag veta vilken modell jag ska köpa om jag inte får pröva den? När jag fick läsa en av
manualerna insåg jag att här behöver man också göra information mer användarvänlig så att
det är enkelt att förstå.
Vilken telefon det blir återstår att se……..det är ju ändå några dagar kvar till jul…….
Tips och idéer
Många har önskat att se hur utskrifterna till våra program ser ut och därför finns det nu en
tipssida där du kan ladda ner de olika utskrifterna till programmen Alltid – Närvaro och
månadsrapportering samt Kunder och Tvätteri i pdf filer.
Nu kan du/ni som använder en Flexiboard i skolan eller på arbetsplatsen direkt ladda ner en
serie med exempelöverlägg till programmet Närvaro och Månadsrapportering från vår
hemsida. För att ladda ner dem direkt till din Flexiboard behöver du den senaste versionen
som är Flexiladdaren 4. Genom denna anpassning skapas möjligheten för både vana och
ovana användare att sköta närvaro och månadsrapportering som en arbetsuppgift. Läs mer på
www.flexenita.se
Tydliga och konkreta verksamhetsmål- en väg mot ökad möjlighet till
meningsfull sysselsättning
Under våren och hösten 2003 har jag arbetat i ett spännande projekt i en Stockholmskommun.
Arbetet handlade om att tydliggöra och konkretisera verksamhetsmål för funktionshindrade
personer och att stödja brukarens egna resurser för att skapa ökad möjlighet till meningsfull
sysselsättning. Arbetet som genomfördes inom daglig verksamhet har resulterat i en
arbetsmodell som handlar om att ta fram tydliga måldokument, men också att omsätta dem
konkret i verkligheten. Att tillvarata brukarens och personalens resurser och motivera till
vidare utveckling och kunskap är en viktig del, att kvalitetssäkra det man gör, att se över
tekniska lösningar och hjälpmedel som stödjer kognitiva funktionsnedsättningar, men också
att göra arbetsplatser tillgängliga och att man som funktionshindrad får ökad delaktighet i
vardagen. Och inte minst att hitta nya samarbetsformer mellan olika parter.
En rapport är på gång. För mer info info@flexenita.se.
Sammanfattning från ID-dagar 2003, på Factory i Nacka Strand, Stockholm
Jag vill passa på att tacka alla Ni som tittade in i vår monter under dessa dagar. Att få möta så
många trevliga entusiastiska människor med så många bra tips, frågor, intressanta
projekttankar, synpunkter mm. Gamla som nya kunder, vänner och kollegor, Ni ger mig ännu
mer inspiration till nya möjligheter.

För er som inte fick möjlighet att ta del av dessa dagar får här en kort sammanfattning från
Årets ID-dagar , www.trollreda.vgregion.se/np/lista.cfm
Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS
Som styrelsemedlem i föreningen FKS kan jag meddela att vi nu har en ny hemsida att
presentera för dig som är intresserad och arbetar med personer med kognitiva funktionshinder.
Jag kan också passa på att ”flagga” för nästa års Inspirationsdagar den 24-25 mars 2004 i
Uppsala. Båda dagarna kommer att koncentrera sig på Tid och Planering. Dagarna kommer
att beskriva problemområden, praktiska exempel, forskningsredovisningar med mera. Många
intressant föreläsare kommer att delta, som Mats Granlund, Anna Levén, Gunnel Janeslätt,
Kerstin Gatu, Birgitta Magnusson med flera. Inspirationsdagarna är öppna för alla, så känner
du kollegor eller andra intresserade, så är de välkomna också.
Läs mer på www.fks.org.se.
Teknik och etik i samverkan – ett seminarium om teknikstöd i boendet
”Att kunna leva ett självständigt liv är en självklarhet för många men ett starkt önskemål för
andra”…..
.Hjälpmedelsinstitutet inbjuder den 22 januari 2004 till ett seminarium som tar upp teknikstöd
i boendet och etiska aspekter kring detta. Tekniken blir allt mer en del av vår vardag. Med ny
teknik skapas många nya möjligheter. Det är viktigt att den kan användas av så många som
möjligt. Att skapa tekniska möjligheter för att kunna bidra till ett ökat självständigt boende är
en viktig del.
Platsen är på Hjälpmedelsinstitutet i Vällingby. Anmälan och förfrågning görs till Irené
Hörngren irene.horngren@hi.se . För program och frågor ring 08-620 17 00.
IT för funktionshindrade och äldre 12 februari 2004, Word Trade Center i Stockholm.
Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till den årliga uppföljningskonferensen inom IT-området.
Pågående och planerade IT-aktiviteter på regerings och myndighetsnivå presenteras, en
internationell utblick ges av Eu kommissionens arbete och Ericsson ger sin syn på möjligheter
att utnyttja IT-teknik inom vård-sektorn. Dessutom kommer pågående LSS utredning att
presentera sitt arbete.
För mer info irene.horngren@hi.se
Särskolans Rikskonferens 24-25 Mars 2004 i Folkets Hus, Galaxen i Borlänge.
Temat är ”Lilla vän, finns det plats för dig? Var går gränsen och vem sätter den?
Många spännande föreläsningar. Debatt ledare Ingela Agardh ställer frågan ”Hur bereder vi
plats för personer med utvecklingsstörning och andra funktionshinder i arbetslivet idag och
hur kommer framtiden att gestalta sig för dessa grupper? Mer info kommer framöver i detta
nyhetsblad.
Har du något Du vill att jag tar med i nyhetsbrevet?
Vill Du berätta om något spännande kring IT och funktionshinder och som du tror många
personer kan tycka är intressant att få veta får du gärna maila det till mig så skall jag ta med i
kommande nyhetsbrev. Maila då till info@flexeneita.se
Jag tackar dig för att du vill prenumerera på nyhetsbrevet, det hjälper mig att hålla koll på vad
som händer på området.

På tal om att inte förstå sig på telefoner så passar i alla fall detta citat in på mig

”Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap” sagt av Benjamin Disraeli
God jul och Gott Nytt År!
Bästa hälsningar
Susanne Barkvik

