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!
Nytt år och nya utmaningar…….. Minns du den där prylen jag skrev om i förra brevet?
Julklappen till mina barn. Ja, helt rätt det var en MP3 spelare. Och de blev så glada så. Men
vem var det som satt och plöjde manualen? Jo, jag. Och inte nog med det. Hälften av
instruktionerna till spelaren saknades. Men de hade inte missat att trycka det resterande utan
de förväntas att man skall lista ut det själv. Så jag gick tillbaka till affären där jag köpte dem
och frågade var jag kunde finna resten av instruktionen. Killen i disken säger att jo men jag
har en likadan och det lärde jag mig på en gång så det är bara att ”grejja” lite så fixar du
nog det. Jag föreslår dem att det skall hängas upp manualer bredvid varje produkt så man själv
kan titta i dem innan man köper produkten. Jo, det har vi faktiskt tänkt på men då kommer
folk att sno manualerna, så det går ju inte. Som om det skulle vara något att ta??? Så en
uppmaning till Dig är att nästa gång du skall köpa en teknisk pryl. Kolla manualen först.
Förstår du inte instruktionerna tänkt då att det är INTE Du som är okunnig utan de som
skriver manualerna. Och tänkt ett steg till köp Inte prylen förrän personalen visat hur den
fungerar. Dags att sätta press på säljare och tillverkare……
Nog om det. Här kommer lite nyheter till Dig……..
Kartläggning av tillgängligheten till bild- och symbolsystem för brukare och
förskrivare
Initierat av Hjälpmedelsinstitutet kommer Susanne Barkvik, Flexénita under våren att arbeta
med att kartlägga tillgängligheten till bild-och symbolsystem för brukare och förskrivare.
Kartläggningen ska beskriva hur det faktiska läget med användarlicenser och därtill hörande
frågor ser ut och även utreda vilka behov hjälpmedelsverksamheten har av förbättrat brukaroch förskrivarstöd när det gäller bilder och symboler. Läs mer nyhetssidan på
www.flexenita.se
Tips på boken GAAK, Grafisk AKK om saker, bilder och symboler
När personer med funktionshinder behöver stöd i sin kommunikationsutveckling prövas ofta
grafiska redskap i form av saker, bilder och symboler. Alla grafiska vägar är inte
ändamålsenliga för en god utveckling. Du finner mer om boken på www.sokcentrum.se
Ny hemsida om Smarta Ting för hemmet
Ett smart ting - enkelt hjälpmedel är en produkt som i första hand är avsedd för personer med
funktionsnedsättning och äldre. Hjälpmedlet kräver ingen särskild träning eller kunskap,
användningen ska upplevas som självklar och används för personlig vård, i hushållet eller
som stöd för minnet. Adressen till hemsidan är http://www.hi.se/smartating/
Rea på Hjälpmedelsinstitutets böcker och filmer
Tillsammans med många andra böcker och filmer kan du Nu bla. köpa Rapporten VISITA
billigt. Till rapporten medföljer en demo av programmet AllTid- Närvaro och
månadsrapportering. Beställning gör du på http://www.hi.se/rea/default.shtm
Pict-O-Stat
Flera utbildningar har nu dragit i gång ute i landet. För dig som inte provat möjligheten att
testa enkätverktyget kan göra det på JVInformatiks hemsida.
http://www.jvinformatik.com/pos.start.php

FKS Inspirationsdagar 16-17 Mars i Uppsala
FKS vill samla en bredd av erfarenheter både i form av forskningsarbete och i form av praktik
inom området Kognition. Vi vill också ta del av kognitivt stöd för olika typer av
funktionshinder. Vi lär av varandra! Programmet finns nu tillgängligt på hemsidan.
Boka in dessa dagar! www.fks.org.se
Vitalis 2006 15 -17 Mars
På Svenska Mässan i Göteborg träffas Alla som vill förändra och förbättra IT-användningen
på sin arbetsplats. Och de letar nya, kreativa redskap för att i sin tur kunna erbjuda effektivare
vård och omsorg. I år har Vitalis en extra dragningskraft på kommunernas ansvariga inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade. Mer information på
http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageSection____1211.aspx
Nationell Konferens, Supported Employment, 24- 25 April 2006 Nässjö
Temat för konferensen i år är neuropsykiatriska funktionshinder. Metodarbetet med Supported
Employment ger möjlighet till att lära mer om vägen för att komma till arbete för personer
med neuropsykiatriska funktionshinder Mer information finns på http://www.sfse.se
KOM AN mässan 3- 4 Maj 2006
Inriktningen på mässan kommer att vara data kommunikationshjälpmedel, i vid bemärkelse,
för funktionshindrade. Målgruppen när det gäller besökare är förskrivare, skolpersonal, övrigt
berörda personalkategorier, anhöriga och brukare. Mässan kombineras med
seminarier som betalande besökare kan ta del av. Själva mässan kommer att ha fri entré.
Läs mer på www.daks.nu
Gratis konsultationen i februari månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, våra produkter, dataprogram etc.och hur
man kan skapa nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa
frågor. Under februari erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig.
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

Ha det gott
Hälsningar
Susanne Barkvik

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

