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!
Tänk att hösten alltid är så hektisk, massor med mässor, konferenser och föredrag som man
vill delta i. Förmodligen har även Du lika mycket att göra så därför tänker jag att jag dela med
mig lite av det som händer, har hänt, och kommer att hända inom området IT och
funktionshinder.
Här kommer lite nyheter……
Missade du ID-dagarna i Nacka Strand?
Här får du se några axplock från mässan samt läsa mer om intressanta föreläsningar. Läs mer
på http://www.hi.se/info/press/default.shtm
Pict-O-Stat
Id-dagarna blev åter en succé med visning av Pict-O-Stat samt de olika möjligheter som finns
att utöka data- arbetsuppgifter för personer som arbetar i daglig verksamhet med bla.
programmet AllTid- Närvaro och Månadsrapport.
Vi besöktes av flera brukare från dagliga verksamheter som testade programmen och som
genast kände att de ville fortsätta att svara på frågor om deras arbetsmiljö. Några chefer såg
möjligheter att använda enkätverktyget för att just möta upp de nya bestämmelser i LSS där
kvalitetsbestämmelsen anger att verksamheten skall vara god kvalitet och att kvaliteten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Någon såg möjligheten att kunna
utvärdera hur tillgängliga webbplatser uppfattas av brukare som just har svårigheter att
tillgodogöra sig skriven text. Möjligheterna är oändliga och passar således in på alla platser
där man vill ställa frågor till personer som har svårt att tillgodogöra sig skriven text och där
man på något sätt vill vidareutveckla eller utvärdera befintlig verksamhet. För dig som
missade möjligheten att prova enkätverktyget kan göra det på JVInformatiks hemsida
http://www.jvinformatik.com/pos.start.php
Flexénita nu återförsäljare av Visuella Kassan
Flexénita är nu återförsäljare av Visuella Kassan i Stockholmsregionen och kan erbjuda
utbildning och anpassning på plats i verksamheter. Visuella kassan kan skapa utökade
möjligheter till arbetsuppgifter för personer med kognitiva funktionshinder. Är du intresserad
av hur olika val av lösningar kan se ut kan du skicka ett mail till
susanne.barkvik@flexenita.se eller ringa 070-5349017. Du kan se bilder på olika kassa
alternativ på företaget Ledens hemsida www.leden.com
Första steget mot ett interaktivt museum. Stockholms Stadsmuseum testar
digital stadsvandring i Gamla Stan.
I mitt förberedande arbete som moderator inför en utbildning i ”tillgängliga museer för
personer med kognitiva funktionshinder” fick jag möjligheten att pröva en handdator där jag
fick vandra från Stockholms Stadsmuseum till Slottet guidad av en handdator med ljud och
bild. Här visualiseras det som inte syns eller inte längre finns. Hur ser Svartbrödraklostrets
källare ut? Hur såg Kristinaslussen ut? Med handdatorn som sällskap kan du uppleva
Stockholm på ett nytt sätt i din egen takt. Tillgänglig information på ett visuell och auditiv sätt
ser jag även som en möjlighet för personer med kognitiva funktionshinder att uppleva och ta
del av kulturen på ett helt nytt sätt. Läs mer på
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/press/pressmeddelanden/digitala%20guiden.htm

Memo Comai®
Förra året deltog Flexénita tillsammans med företaget Comai vid Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) Drottningsymposium på temat ”Frigör tid inom arbete
och rehabilitering”. Vid årets Tekniska Mässa tilldelades Anna-Karin Bergius och Memo
Comai ett hedrande tredje pris vid utdelningen av SKAPA-priset. Grattis, Grattis! Läs mer på
http://www.comai.se/aktuellt.html
Ett Lysande handtag
Ett kul exempel på formgivning i vardagen, och som i förlängningen rör användbarhet, är
dörrhandtag. Som till exempel handtag och lås till toaletter. Företaget Brighthandle föreslår
en rak men elegant lösning, med handtag som ändrar färg från grönt till rött. Lösningen
fungerar troligen bättre än den roterande röd-vita skivan i vanliga låsvred. Kanske skulle detta
fungera för att tydliggöra ”upptaget situationen” där man slipper stressen av personer som
hela tiden rycker i handtaget. Vad tror du? http://brighthandle.com/
Senaste nytt från Regeringens IT-strategigrupp
Här kan du läsa sista nyhetsbrevet http://www.regeringen.se/sb/d/3815/a/52589
Här kan Du också läsa strategigruppens presentationsmaterial från Internetdagarna den 24-25
oktober 2005, som heter ”Vad innebär IT-propositioen”
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/89/c1f71218.pdf
Begåvningshjälpmedel i särskolan- en väg till självständighet
Här kan du läsa en ny skrift skriven av Eva Malmberg och Ingegerd Nicolaou om
begåvningshjälpmedel i särskolan. Ett kapitel beskriver IT-kunskap och dess olika möjligheter
med tekniska hjälpmedel. Läs hela skriften på http://www.hi.se/butik/pdf/05312.pdf
En Informationsportal om Arbetshjälpmedel
På Hjälpmedelsinstitutets hemsida finns en ny informationsportal med syfte att öka kunskapen
om arbetshjälpmedel både för handläggare på AMS, Försäkringskassa mm. Men portalen är
även intressant för personer med funktionshinder, anhöriga och arbetsgivare Läs mer på:
http://www.hi.se/arbetshjalpmedel/index.html
Gratis konsultationen till Dig som prenumerera på Flexénitas nyhetsbrev
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och hur man kan skapa
nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa frågor.
Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se
Nyheter på Flexénitas hemsida
Logga in på Flexénitas nyhetssida. Där uppdateras aktuella konferenser och en rad andra
nyheter som dyker upp mellan nyhetsbreven. Välkommen in på www.flexenita.se

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

