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!
När det gäller IT teknik har vi alla människor olika behov och önskemål och ju fler lösningar
vi har att välja på desto större chans är att vi finner det som underlättar vår vardag och som
passar oss bäst. På ID-dagsmässan i Nacka Strand visades en mängd olika möjligheter på hur
IT teknik kan användas i olika sammanhang. Flexénita hade vid mässan också glädjen att
presentera ytterligare en produkt med tillhörande tjänster till vårt ”smörgåsbord” av
möjligheter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Tack till Alla ni som tittade in
i vår monter! Det är alltid lika roligt att prata och höra era synpunkter. Och till Er jag inte fick
tid att ägna en stund åt hoppas jag att ni hör av er om ni har frågor. Och till Er som inte kunde
komma, satsa på ett besök nästa år. Här kommer lite nyheter till Dig……..
Flexénita återförsäljare av Memo Comai
Flexénita har nu tecknat partneravtal med företaget Comai för försäljning och utbildning av
hjälpmedlet Memo Comai. Memo Comai är ett mobilt tankestöd för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Memo Comai är en interaktiv och anpassningsbar mobiltelefonitjänst
som hjälpmedel. Hjälpmedlet är till för personer som är i behov av någon form av
påminnelsestöd, planeringsstöd, uppmärksamhetsstöd, sammanhangsstöd etc. i sitt dagliga liv.
Läs mer på http://www.comai.se/produkter_memo_comai.html
Designtävling - Bildsymboler för många fler
Hjälpmedelsinstitutet och Svensk Form inbjuder till tävling om nya bildsymboler
Utmaningen är att formge sju nya grafiska symboler för att göra den offentliga miljön mer
tillgänglig för medborgarna. Det finns idag ett uttalat behov av enhetliga och tydliga
bildsymboler inte minst av personer med funktionsnedsättningar, barn, turister med flera.
Avsikten är att symbolerna ska bli en SIS-standard. Tävlingen ingår som en del i projektet
Bildsymboler för många fler, som är ett nationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt
utifrån konceptet Design för alla. Läs mer på: http://www.hi.se/templates/Page____2178.aspx
Test av befintliga bildsymboler
De flesta av dagens symboler är otydliga och svåra att förstå. Nya symboler bör testas och
utvecklas med en användarcentrerad utvecklingsprocess där de blivande användarna testar om
de förstår symbolerna innan de börjar användas i samhället. Rapporten ”Test av befintliga
bildsymboler” redovisar resultat från en undersökning av hur bildsymboler uppfattas av olika
grupper. I studien deltog personer som representerar ”normalbefolkningen”, personer med
synnedsättning samt personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Här kan du ladda ned
rapporten http://www.hi.se/templates/Page____2811.aspx
Ny teknik gör det möjligt att styra TV:n med tankekraft
Snart kan det vara möjligt att öppna mail, byta kanal på teven och spela enklare dataspel med
hjälp av att bara tänka en tanke. I framtiden ska handikappade personer och kanske också
andra som rör sig normalt kunna styra sin omgivning med några slags trådar som opereras in i
hjärnan. I USA håller forskare på att testa en ny utrustning som kallas Brain Gate. Den ska
hjälpa personer som inte kan röra sig att kunna göra enklare saker. Läs mer på
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=623768&printerfriendly=true
IT-politiska strategigruppen
IT-strategigruppen ska vara rådgivande till regeringen och en pådrivande kraft för att uppnå
det IT-politiska målet om ett informationssamhälle för alla. Läs senaste nytt från deras arbete
på http://www.sweden.gov.se/sb/d/2495
Här kan du läsa om Hjälpmedelsinstitutets yttrande om IT och Funktionshinder vid

IT strategigruppens hearing den 16 september.
http://www.hi.se/global/Dokument/Remissvar/2006/Hearing%20HI%202006.pdf
Projekt Unik Sär
Flexénita medverkar som referensperson i projekt Unik Sär, som handlar om IUP via internet
i Särskolan (Individuell UtvecklingsPlan) 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
Skolforum
Mötesplatsen för skolan den 30 oktober till 1 november på Älvsjömässan i Stockholm. Nye
skolministern Jan Björklund invigningstalar vid årets skolforum. Här träffas lärare, pedagoger
mfl från hela landet för att utbyta idéer och lyssna på intressanta seminarier. Läs mer på . Vill
du veta mer om projekt Unik Sär (se ovan) besök då monter C20: 40
http://www.skolforum.com/
ID-dagarna 2006
Ny användarvänlig IT för människor med funktionshinder. För dig som inte kunde besöka IDdagarna i Nacka strand kan du här se lite bilder från mässan. Ett tips är att satsa på ett besök
nästa år! Läs mer på http://www.hi.se/templates/Page____2694.aspx
Handifon en ny telefon
Är en ny spännande telefon, en Handi med inbyggd telefon och SMS. Handifon har alla de
vanliga Handi-funktionerna, klicka här för att få en beskrivning. Handifon ger möjlighet att
ringa väldigt enkelt, tryck på en bild och personen rings upp. När man blir uppringd syns
tydligt vem som ringer. Handifon har dessutom de flesta av de ”vanliga” telefonfunktioner
”sista uppringda nummer”, ”missade samtal” osv. Läs mer på www.handitek.se
Activas Rikskonferens I Örebro
Den 27 och 28 November på Örebro Slott anordnar Stiftelsen Activa en konferens på temat
Arbetsliv och funktionshinder, människor och egenmakt, rapportering kring forskning, jag här
finns egentligen allt. Kanske finns det platser kvar…
Här kan du läsa program www.s-activa.se
Gratis konsultationen i november 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 november erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig.
Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se
Snart är Flexénitas nya hemsida klar…håll utkik
Ända sedan i somras har arbetet pågått med att förnya designen av vår hemsida. Det tar sin tid
men är väldigt roligt och nu börjar den snart bli klar. Har ni nyheter om en ny produkt eller
annat intressant som har med IT och funktionshinder och som ni gärna vill berätta om? Hör då
av er till mig så presenterar jag det gärna.
Läs mer på www.flexenita.se
Höstlika Hälsningar
från Susanne Barkvik

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

