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
Flexénita garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk.

Hej vintermörkret!
Nu i juletider är man uppfylld av allt som skall göras innan julafton så det är lätt att man inte
är uppmärksam ordentligt. Höll på att bli lurad häromdagen. Jag blev uppringd av en
advokatfirma som sa sig jobba på uppdrag av en kund som ville ha Flexénitas com adress
(eftersom jag själv inte registrerat den). Av välvilja så ville de tala om detta för mig. Det
berättades också att om jag inte registrerade denna kunde det ställa till en del problem för min
del. Men…. advokatfirman kunde mot en kostnad av 1900 kr registrera com adressen åt mig
genast så jag slapp detta problem. Jag sa att jag önskade vänta till morgondagen men se det
gick inte för det var bråttom. Jag bad att få ringa tillbaka inom en timme vilket godkändes och
kontaktade mitt webbhotell. Där registrerade jag min adress för 69 kr. Webbhotellet hade haft
ett liknande samtal förra veckan. Bevis för om det verkligen var ett annat företag som ville ha
adressen förtäljer inte historien men jag kom i alla fall billigare undan.
Tänk att man kan tjäna pengar på det mesta!!!!
Sitter i skrivande stund och funderar och summerar året som gått. Mycket har hänt på IT –
fronten för personer med funktionshinder och för oss alla. Blickar vi tillbaka är det svårt att
komma ihåg hur vi klarade oss utan alla denna teknik.
Här kommer några tips på julläsning om det är så att du får en stund över.

Om funktionshinder och internet
Surfa utan hinder heter en hemsida som är framtagen av Hjälpmedelsintituet med stöd av
Allmänna arvsfonden.
De som har en funktionsnedsättning och har varit utestängda från information och tjänster har
genom Internet fått nya möjligheter. Läsa tidningen, sköta bankärenden eller handla skivor
kan många för första gången göra självständigt.
Läs mer om hur du gör hemsidor tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
http://www.hi.se/surfautanhinder/default.htm
AllTid fleranvändarlicenser
Det är nu ett antal kommuner som valt att investera i programmet Alltid –Närvaro och
Månadsrapportering på alla deras enheter inom daglig verksamhet. Detta som ett led i att
skapa nya arbetstillfällen men också för att utveckla olika arbetsområden för personer med
funktionsnedsättningar.
Det är glädjande att se denna utveckling framför allt för alla användare som nu får utöka sitt
arbete med en betydelsefull arbetsuppgift.
Vill Du veta mer hur fleranvändarlicenser kan användas är du välkommen med frågor till
susanne.barkvik@flexenita.se

Brukaren som resurs
Heter en rapport som är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

För att kunna ta fram IT-produkter som blir omtyckta och användbara är det viktigt att utgå
ifrån användarens behov, krav och önskemål. Fler och fler ser vinsterna med att föra in ett
användarperspektiv i utvecklingsprocessen och användarorienterad teknikutveckling blir allt
vanligare……så beskriver Lina Gauffin, Hjälpmedelsinstitutet förordet i rapporten som är
författad av Kerstin Göransson på stiftelsen ALA. Rapporten är intressant och sammanfattar
hur utvecklingen har gått under åren och vad vi kan se om framtiden.
Avslutningsvis ställs frågan ”Hur går man till väga för att personer med utvecklingsstörning
ska kunna uttrycka sina drömmar och önskningar”?
En egen reflektion är att det är viktigt att dessa personer får göra sin röst hörd och att man får
känna sig delaktig i det som berör en.
Här vill jag lotsa dig vidare till artikeln om Tommy i detta nyhetsbrev. Det finns många
personer med funktionsnedsättningar som är fulla av kreativitet som vi måste ta till vara och
samarbeta med.
De är viktiga nyckelpersoner i utvecklingen av tekniska möjligheter.
Rapporten kan du ladda ner som pdf-fil från
http://www.hi.se/tillsammans/Rapporter/Brukaren%20som%20resurs.pdf

Artikel i Svenska Dagbladet

”Färgstarkt program gav Tommy ett jobb”
För några år sedan var det nära att Tommy Mäkelä gav upp, trots att han då bara var 19 år.
Försöken att komma ut på arbetsmarknaden lyckades inte. Han var öppen med sin diagnos,
Asperger syndrom, men väl ute på några arbetsplatser fungerade det inte. Besviken och ledsen
tänkte han att förtidspension kanske var nödvändig – en lösning för många andra han känner
med liknande funktionshinder. Men för ett drygt år sedan vände allt. Ett specialdesignat
datorprogram och en handledare gör att han arbetar halvtid. Visserligen med lönebidrag, men
målet är att få ”riktig” lön som han kallar det.
Här kan du läsa hela artikeln http://svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_8740751.asp
AT-forum 2005
Den 21-22 April 2005 i Stockholm är en mötesplats för arbetsterapeuter men också för andra
yrkesgrupper. Flexénita kommer att delta med ett abstract som heter "Pict-O-Stat- ett
datoriserat enkätverktyg för kvalitetsutvärdering av daglig verksamhet AT-forum samarbetar
med Rekryteringsgruppen och samtidigt pågår Vårdförbundets Vårdstämma och
vård.expo.05. Här kan du ladda ner program för AT-forum
http://www.fsa.akademikerhuset.se/www/fsa/fsawebny.nsf/objectsload/atforumprog2005/$file
/atforumprog2005.pdf.
Tack för det gångna året till Dig, gammal som ny kund, samt till dig som prenumerant av
nyhetsbrevet. Det är mycket givande att få dela med sig av nyheter till Dig samtidigt som jag i
gengäld har fått många nya spännande kontakter som inspirerat till nya projekt, tankar och
ideér. Jag hoppas också att år 2005 skall bli än mer spännande..

God jul och Gott Nytt År önskar
Susanne Barkvik
Flexénita

