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
Flexénita garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk. info@flexenita.se

Hej!
Ett gott skratt förlänger livet….Läste häromdagen en kul insändare på ett diskussionsforum
där det efterlyses en Enkel-Tråkig-Ful mobil. En mobil där man kan ringa på och svara på
samtal men INGA andra funktioner. Den ska vara tråkig och ful för att inte vara stöldbegärlig,
strålvänligt konstruerad, stora knappar, tåla regn och att bli tappad i golvet…..
Ja, det ligger någonting i det faktiskt. Enkelhet visst är det att föredra. Min gamla svärmor
fick en mobil för två år sedan. Varje gång vi träffas tar hon fram den för att hon vill repetera
hur det var man gjorde. Hon ser inte heller så bra och där kommer genast problemet. Ja hon
behöver nog en sådan telefon som efterlyses. Längre ner i brevet hittar du länken till
fortsättningen på historien. Tro det eller ej men nog kan man hitta en sådan telefon.

Årets ID-dagar 2004 blev en succé
Den 13-15 oktober fylldes Factory i Nacka Strand, Stockholm med massor med spännande
seminarier, utställningar, produkter mm. Kvalitetsarbete är något som vi under dessa tre
dagar konstaterade pågår på i stort sett varje arbetsplats, verksamhet, boende, skola,
myndighet mm i vårt avlånga land. Likaså besökare från våra grannländer gav oss bevis för
detta. Det viktigt att få göra sin röst hörd men många beskrev just svårigheten att utforma bra
enkäter för bla. personer med kognitiva funktionsnedsättningar som kan ha svårigheter att läsa
skriven text.
Vi tackar alla Er som tittade in i montern och delade med er av en massa bra tips och förslag
från era olika arbetsplatser. På sikt så är det faktiskt Ni som kommer bidra till utvecklingen av
Pict-O-Stat då det är just Era frågeställningar som kommer att fyllas på i frågebanken.
För Er som missade vårt seminarie och vår monter ska jag fatta mig kort om vad Pict-O-Stat
är. Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som skall användas för att göra
kvalitetsutvärderingar av dagligverksamhetsgrupper som bedriver verksamhet enligt LSS.
Pict-O-Stat använder sig av grafiska Pictogramsymboler och fotografier för att ställa frågor av
varierande svårighetsgrad till personer med olika former av begåvningshandikapp. Till
verktyget hör ett utförligt fråge- och symbolbibliotek som används för att snabbt kunna sätta
samman och genomföra enkäter. Flexénita visade hur verktyget kan användas tillsammans
med Flexiboard för de personer som har svårigheter att använda datorn på vanligt sätt.
För dig som vill veta mer om Pict-O-Stat kan anmäla ditt intresse på Jvinformatiks
hemsida www.jvinformatik.com
Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS mm
Regeringen föreslår att det i LSS skall anges att verksamheten skall vara av god kvalitet och
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras.
Avsikten är att garantera kvaliteten i den verksamhet som bedrivs. Innebörden av att
verksamheten skall utvecklas och säkras är att uppföljning och utvärdering av denna skall
göras av den eller de nämnder som svarar för insatserna enligt LSS.
Här kan du ladda ner propositionen
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/28/62/1986c3ad.pdf

IT Politiska strategigruppen
Flexénita närvarade vid IT-politiska strategigruppens seminarium om
”IT för funktionshindrade” den 29 oktober.
Här presenterades en rad intressanta pågående och avslutade projekt, utredningar mm.
Här får Du ta del av några intressanta länkar som nämndes:
-

Bättre tillsammans”- ett projekt om användarmedverkan
http://www.hi.se/tillsammans/default.shtm
- Nationellt centrum för Flexibelt lärande http://www.cfl.se/
- Samlingsplats för teckenspråk http://www.teckenwebben.se/
- Riksförbundet för neuropsykiatriska funktionshinder http://www.attention-riks.nu/
- Från patient till medborgare Handlingsplan 199200:79 SOU
http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/28/2f8cb5c1.pdf
- PTS (Post och Telestyrelsens) arbete för personer med funktionshinder
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Faktablad_funktionshindrade_PTS_F_2004_2.pdf
Pressmeddelanden från Socialdepartementet
- Nytt förslag om särskilt personligt stöd till funktionshindrade
Här kan du läsa vad regeringens särskilde utredare, riksdagsledamoten Catherine Persson (s)
skriver, i betänkandet (SOU 2004:103) LSS Särskilt personligt stöd som nu har överlämnats
till socialminister Berit Andnor.
http://www.regeringen.se/sb/d/4609/a/33211
- LSS särskilt personligt stöd SOU 2004:103,
”Det är angeläget att särskilt personligt stöd blir en flexibel insats som kan kompletteras dels
efter individuella behov, dels efter förändrade förutsättningar beroende på teknikutveckling
och annan kunskaps- och kompetensutveckling……”
Här kan du läsa utredningens olika delar http://www.regeringen.se/sb/d/189/a/33152
-Nya förutsättningar genom utvecklingen av IT och digital teknik
Här kan du ladda ner betänkandet som handlar om IT www.regeringen.se/sb/d/108/a/28243
Comai
Gotländska företaget Comai är ett av GIP´s inkubatorföretag som är på frammarsch.
Tillsammans med Flexénita framfördes vid Drottningseminariet vid
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) den 16 september en mix av företagens olika tjänster för
att bla beskriva hur tiden för återgång till ett arbete efter en olycka kan förkortas. Men också
visa hur mobiltelefonitjänster kan fungera som ett tankestöd i en specifik arbetssituation. Läs
mer om Comai i artikeln.
http://www.gotlandinteractive.com/servlet/GetDoc?meta_id=1640

Ett gott skratt förlänger livet
”Enkel-Tråkig-Ful mobil sökes. Finns det?”
Här kan du läsa hela inlägget.
http://se.pricerunner.com/forum/viewtopic.php?t=7658
Vill Du berätta om något intressant i Flexénitas nyhetsbrev?
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@flexenita.se

Jag tackar dig för att du vill prenumerera på nyhetsbrevet, det hjälper mig att hålla koll på vad
som händer på området.
Hälsningar
Susanne Barkvik

