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!
Vilken sommar….. såååå mycket sol och värme, åtminstone mer än det brukar vara. Sverige
har liksom stått stilla känns det som. De flesta har verkligen varit lediga, mailen har varit
färre, posten tunnare i brevlådan. Men på badplatser har det varit desto mer människor,
glasskiosker har haft sina gyllene tider. Själv har jag nog gjort allt det goda en sommar kan
erbjuda och den mest använda tekniska pryl jag använt i sommar är nog den elektriska grillen.
Nu är i alla fall mina batterier laddade inför hösten, hoppas att dina också är det.
Här kommer lite nyheter till Dig……..
Kartläggning av tillgänglighet till bild- och symbolsystem för brukare och
förskrivare
Susanne Barkvik, Flexénita har precis färdigställt kartläggningen av tillgänglighet till bildoch symbolsystem för brukare och förskrivare. Kartläggningen kommer först att presenteras
på Kognets nätverksträff på Djurö i augusti där hjälpmedelskonsulenter och förskrivare från
olika delar av landet deltar. Kartläggningen kommer sedan att finnas tillgänglig att ladda ned
från Hjälpmedelsinstitutets hemsida samt på Flexénitas hemsida.
Utbildning för anställda i Stockholms stad
En inspirerande dag kring kognitivt stöd för dig som tidigare har gått Mediotekets
distansutbildning i Stockholm i pedagogiskt IKT-stöd eller AKK-utbildning, alternativ
kommunikation, digital bild och ljud. Flexénita deltar och berättar om Pict-O-Stat
enkätverktyg. Läs mer på:
http://kompf.marksoft.se/kompf/funktionshinder/medioteket/inspirationsdag$kring$kognition/
Lägg in ICE kontakter i din mobil
– Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombination ICE i
din mobils telefonbok få avgörande betydelse, säger Anders Klarström, presstalesman på SOS
Alarm. På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmaste anhörig och få viktiga besked
om medicinering eller om den skadade lider av någon sjukdom. ICE har den senaste tiden fått
mer och mer uppmärksamhet i Sverige. Du lägger in kontaktpersonen ”ICE” i din telefon med
telefonnumret till en nära anhörig som behöver bli kontaktad om du råkar ut för en olycka och
inte är kontaktbar. Om det finns plats bör man även skriva sin relation till kontaktpersonen
och dennes namn, till exempel ”ICE wife Ylva Persson”. Det är viktigt att lägga till
utlandsprefix (+46 för Sverige följt av numret utan den inledande nollan) och att skriva på
engelska, så att telefonnummer och information fungerar även i utlandet. Glöm inte att
meddela dem du lagt in som ICE-kontakter. Om du vill lägga in fler kontaktpersoner kan du
använda ICE1, ICE2 etc. SOS Alarm ser att användningen av ICE-konceptet ökar även i
Sverige. Ett smart och enkelt koncept – en slags försäkring som man i bästa fall aldrig
behöver utnyttja. Men om något allvarligt händer så har man förberett sig för att öka sin
trygghet. – Informera dina vänner så att ICE sprids i hela Sverige!
Voice mail
Skicka e-post med ljud och bild. – En person med dyslexi måste inte skriva mejl till sina
kompisar utan han kan tala in det. Personer med begränsad rörlighet kan snabba upp sitt
mejlande radikalt med denna lösning. Man kan också skicka ett ljudbrev om mottagaren har
svårt att läsa. Och givetvis sjunga också. Voice Mail Compressor kan laddas ner gratis från
www.lagolento.com. Det enda som krävs utöver programmet är en mikrofon. Dahjm har lagt
en manual på Internet som gör det enkelt att komma igång, den kan du ladda ner här
http://www.dahjm.se/Lathund/Mail/Voicemail.pdfhttp://www.dahjm.se/Lathund/Mail/Voicem
ail.pdf

Projekt Unik Sär
Under hösten sätter vi igång projekt Unik Sär, som handlar om IUP via internet i Särskolan.
Projektet är en förstudie som skall ta reda på om och i så fall hur IUP via internet kan fungera
i särskolan, och hur verktyg skall utformas för att fungera väl här.Ett 20-tal skolor runt om i
landet har redan anmält intresse att medverka, och redan nu är ju särskolor i Lerum,
Sundsvall, Orust och Uddevalla igång med IUP via internet i projekt Unik. Mer information
om projektet kan läsas här http://www.unikum.net/forum/thread.jspa?threadID=45&tstart=0
ID-dagarna 2006
Boka redan nu in 11 – 13 oktober, årets mässa! Årets invigningstalare är Thomas Fogdö,
föreläsare och f.d. alpin skidåkare. Under mässan samlas alla som är intresserade av området
informationsteknik och hjälpmedel för att få ny kunskap, informera sig om produktnyheter
och byta erfarenheter. Även i år ställer Flexénita ut tillsammans med Järvsö Vårdinformatik
Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____1425.aspx
Certec Infromerar
!8 oktober 2006. I år med temat Möjligheter. Halvdagen fungerar som vanligt som en
mötesplats. Den är gratis, innefattar ett stort antal seminarier, en myllrande utställning och en
avslutande föreläsning: "Hit och dit är olika långt". Dagen är ett samarrangemang med Region
Skåne och Institutionen för designvetenskaper. Här hittar du program och anmälningssidan.
http://www.certec.lth.se/infodag/
StayFriends
På 30-års klassfesten jag var på i somras kom vi att snacka en hel del om webbplatsen Stay
Friends. Webben sammanförde inte bara datorer utan också människor. Tanken att webben
kunde sammanföra människor, som inte har setts sedan skoltiden, är förbluffande och
fascinerande på samma gång. Tills idag! I Sverige har över 500 000 människor blivit tagna av
denna fascination. Dina gamla klasskompisar är bara ett klick ifrån dig – tack vare
StayFriends. Detta är en stor succé på nätet. Välkommen in och se om du finner någon
gammal klasskompis. Webbplatsen är lättnavigerad.
http://www.stayfriends.se/?Einladung=1335381-1056310493
Gratis konsultationen i september 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 september 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

Soliga sensommarhälsningar
Susanne Barkvik

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

