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 igen!
Kanske är du mitt i semestern och njuter av sommarvärmen som faktiskt infunnit sig eller så
väntar du till att höstmånaden skall ge ännu bättre utdelning. Lite nyheter tänkte jag att Du
kanske vill ha för att se hur höstens evenemang och program ser ut.
Här kommer lite nyheter……
Gratis konsultation kan du planera in i augusti månad
Vilken succé! Vilken kreativitet det finns ute i landet!
Så många har hört av sig för att få tips och ideér. Jag fortsätter därför att erbjuda en
gratiskonsultation till Dig som har frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och
hur man kan skapa nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter. Välkommen att
ringa, skriva eller maila till susanne.barkvik@flexenita.se Telenr:070-534 90 17
Pict-O-Stat enkätverktyg möter upp nya kvalitetsbestämmelser
Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som används för att göra kvalitetsutvärderingar av
dagligverksamhetsgrupper som bedriver verksamhet enligt LSS. Enkätmetoden ger brukaren
nya möjligheter att kunna besvara och uttrycka hur kvalitén uppfattas, samt att verktyget
kommer att ge ansvariga i organisationer en möjlighet att möta upp de skärpta krav i LSS som
trädde i kraft den 1 juli. Pict-O-Stat utvecklas av Järvsö Vårdinformatik där Flexénita är med
som samarbetspartner. Pict-O-Stat finns inom kort på marknaden. Håll utkik!
Läs mer på www.jvinformatik.com och ladda ner broschyren.
Skärpta krav i LSS lagen från 1 juli
Nya bestämmelser om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt har införts i LSS.
Kvalitetsbestämmelsen anger att verksamheten skall vara god kvalitet och att kvaliteten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det skall göras av den eller de
nämnder som svarar för insatserna enligt LSS. Läs mer på
Tre nya symboler
- Det ska vara enkelt att följa de regler som gäller ute i trafiken. Därför är det extra angeläget
att vi har tydliga vägmärken som är lätta att förstå. Samtidigt är det också viktigt att de är
internationellt gångbara, då många utländska förare färdas på våra svenska vägar, säger
infrastrukturminister Ulrica Messing. Kika här så får ni se vilka vägmärken det är
http://www.regeringen.se/sb/d/2372/a/46803
Arbetsplatsanpassning med Visuella Kassan
I juni månad gjorde Flexénita ännu en arbetsplatsanpassning med Visuell Kassan på Frida´s
kiosk. Frida´s kiosk ligger Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. är beläget i ett servicehus för att
ge alla boende och invånare i dess närhet en möjlighet att smidigt och lätt köpa varor. I
arbetsgruppen arbetar 3-4 personer med kognitiva funktionshinder, några är tvåspråkiga vilket
gör att visuella kassan fyller en viktig funktion. Här har man valt att använda scanner till
kassan då man har en större mängd produkter. I anslutning till cafét har stadsdelsnämnden
övertagit en restaurang som också ska erbjuda personer med kognitiva funktionshinder nya
arbetstillfällen.

Handikappkonferens 2005
Nationell vuxenhabiliteringskonferens, Västerås 22-23 september. Konferensen handlar
om att bygga broar mellan barn- och vuxenvärld och personal från både barn- och
vuxenhabilitering i hela landet samt andra intresserade är välkomna. Fokus ligger på
rörelsehinder och utvecklingsstörning. Läs programmet på
http://www.ltv.se/LTVTemplates/LTVPage.asp?id=20403

Konferens LSS-handläggardagarna, Stockholm,19-20 oktober
Skärpta krav i LSS från den 1 juli 2005 – hur påverkas du?
Ett professionellt bemötande av brukarna och deras anhöriga – så gör du
Uppdatera dig om de senaste domsluten för LSS och lär dig dra slutsatser för ditt fortsatta
arbete. Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder.
Få mer kunskap om hur individuella planer effektiviserar ditt arbete.
Vad innebär det att leva med neuropsykiatriskt funktionshinder såsom ex Asperger
syndrom/högfungerande autism?. Fördjupa din kunskap om gränsdragning mellan LSS och
SoL. Missbruk och funktionshinder – hur hanterar du ärenden där brukaren har denna typ av
dubbeldiagnos. Läs mer på http://www.iir.se/cku/event.php?id=P5123
Brukar du tappa bort dina saker?
Faktum är att det gör vi väll alla lite till mans. Jag har faktiskt beställt denna produkt för jag
ser att jag själv, mina barn, man, svärmor mm är behjälpliga av detta stöd. Kanske ökar
ansvaret hos vissa, tidsbesparingar, minskad irritation kan förebyggas och mycket mer. Läs
mer på http://www.dontloseit.nu/

ID-dagar 19-21 oktober 2005 Nacka Strand
Jag vill ännu en gång 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
Med hopp om en fortsatt skön sommar!
Hälsningar
Susanne Barkvik

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

