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 igen!
Några kloka ord sades på en konferens om ”IT för funktionshindrade och äldre” som
genomfördes i Stockholm. Det var Bengt Lindkvist ordförande för Hjälpmedelsinstitutet. Han
sade att en förutsättning för att funktionshindrade personer skall vara med i IT världen måste
tre viktiga komponenter finnas med nämligen
Att man har tillgång till rätt utrustning, Att kunskap måste finnas vid inköpstillfället om
produkter, mjukvaror mm samt Att det måste finnas tillgång till support för att kunna få hjälp
när den egna förmågan inte räcker till. Men som vi vet finns allvarliga brister i dessa delar.
Så vilken teknik, metoder och grepp kan vi ta för att bli en naturlig del av IT utvecklingen?
Några av svaren skulle vara att standardiseringsområdet efterlyser resultat och att det
kommersiella, dvs inköp av IT teknik höjer ribban med klara tillgänglighetskrav och att vi
bygger system där vi samarbetar. Det är ett gigantiskt område och vi vet hur snabbt tekniken
utvecklas därför är jag mig extra glad att just arbeta med IT teknik för personer med kognitiva
funktionshinder för att öka delaktigheten och tillgängligheten för här finns mycket att göra.

Här kommer lite nyheter……
Gratis konsultation i Maj och juni månad
Under resten av maj och hela juni månad erbjuder Flexénita en gratiskonsultation till Dig som
har frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och hur man kan skapa nya
arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter. Ring, skriv eller maila för att boka tid.
Telenr: 070-534 90 17 susanne.barkvik@flexenita.se
Handidatorn som ett arbetshjälpmedel
Under senhösten 2004 gjorde Flexénita en arbetsplatsanpassning för ombudsman Conny
Bergqvist på FUB i Stockholm på uppdrag åt AMS. Att vara ombudsman innebär mycket
administrativt arbete allt från att svara på medlemmars frågor till att planera resor ute i landet.
Men svårigheten och frågan Conny ställde till mig var ”Hur gör man för att hålla i ordning på
allt?” Här berättar Conny lite om de problem han hade och hur vi löste dem.
Du finner artikeln under Nyheter - http://www.flexenita.se/svensk/index.htm

IT forskning för framtiden
Den 16 juni arrangerar Strategigruppen tillsammans med Svenska IT-institutet (SITI) en
konferens där man kan möta dagens IT-forskare och framtidens forskningsresultat. ITminister Ulrica Messing medverkar, liksom Strategigruppen i sin helhet.
Varje år, sedan år 2000, visar svensk tillämpad IT-forskning upp det gångna årets
forskningsresultat i en fantastisk utställning och ett spännande seminarium. I år sker
konferensen i samarbete med Regeringens IT-politiska strategigrupp, SSF samt KK-stiftelsen.
Försäkra dig om en plats genom att registrera dig här och nu. Vi bjuder på konferensdagen
den 16 juni men anmälan fordras senast den 6 juni. Här kan du läsa programmet.
http://www.siti.se/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=37
ID-dagar 19-21 oktober 2005 Nacka Strand
Jag vill redan nu slå ett slag för ID-dagarna 2005. Här presenteras Ny, användarvänlig dator
och informationsteknik för människor med olika funktionshinder. Mässan vänder sig till

anställda i kommuner, landsting och statliga myndigheter, företag och produktutvecklare,
skolor och universitet, brukare och anhöriga med flera. Flexénita deltar även i år i monter och
kommer att visa olika program och anpassningar för att göra arbetet tillgängligt. Pictostat
enkätverktyg för utvärdering av daglig verksamhet kommer då att vara klart i sin först del. Så
Du som är intresserad av området informationsteknik och hjälpmedel har här möjligheten att
få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Läs mer på http://www.hi.se/iddagarna/default.shtm
Aktiv med dator- möjligheter för personer med rörelsehinder
En bok om - Möjligheter för personer med rörelsehinder. Här presenteras de många
möjligheter som tekniken erbjuder för personer med rörelsehinder. Boken skall inspirera
yrkesverksamma och personer på kommunal och regional nivå så att fler brukare får tillgång
till datorhjälpmedel. Boken går att beställa på http://www.hi.se/Infoallm/infokat/Detail.asp
FKS Inspirationsdagar 17-18 mars i Uppsala
Inspirationsdagarna blev mycket intressanta och innehållsrika. Många engagerade föreläsare
delade med sig av sina olika ämnesområden. Vill du ta del av några av presentationerna är du
välkommen in på www.fks.org.se . Du finner presentationerna under menyn Dokument och
Aktiviteter.
Pict-O-Stat enkätverktyg
När är Pict-O-Stat färdigt är det många som frågar? Under slutet på maj genomförs en slutlig
"skarp" utvärdering av Pict-O-Stat på ett antal brukargrupper och om inget oförutsett inträffar
så kommer Pict-O-Stat att vara färdigt att teckna abonnemang på i augusti 2005. Mer om
utvärderingen kommer ni att kunna läsa om i nästa nyhetsbrev. Vill du prenumerera och få
fortlöpande information om Pict-O-Stat kan du göra det på www.jvinformatik.com.
Brukarkraft- en konferens om användarnas medverkan i IT-utvecklingen
Tisdag den 24 Maj 2005, City konferens center, Norra Latin, Stockholm.
Användarna är en viktig resurs i IT-utvecklingen. Detta gäller generellt och det gäller då
användaren har ett funktionshinder. Konferensen andordnas av projektet ”Bättre tillsammans”
Målet är att utveckla kunskap om hur funktionshindrade IT-användares delaktighet kan
stärkas och hur synpunkter och önskemål från brukare kan tydliggöras och tas tillvara. Läs
mer på www.hi.se.

Med hopp om en skön sommar!
Hälsningar
Susanne Barkvik
Flexénita
Sunnerstavägen 58
186 70 Brottby
08-512 418 03
070-534 90 17
www.flexenita.se
susanne.barkvik@flexenita.se
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

