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!
Blev så glad häromdagen då jag fick ett mail som sa att jag vunnit 10 böcker som handlar om hur man
får utvecklar sitt företagande. Så lätt att göra bara med ett klick på en hemsida…..men också så lätt att
trycka på fel knapp. Hur Du kan få chansen att vinna böcker därifrån kan du läsa om längre ner i brevet
Förutom det så är första delen av året fyllt med en rad med spännande konferenser och föreläsningar i
olika delar av landet. Så det är bara att boka in sig och låta sig inspireras.
Här kommer lite nyheter till Dig……..
Projekt Unik Sär – enkät nu genomförd
Projekt Unik Sär IUP handlar om moderna verktyg för individuella utvecklingsplaner (IUP) via internet.
Idén är få med särskolans kreativitet och kompetens kring individanpassning och ergonomi när vi nu
formar en ny generation verktyg för alla elever i skolan. Enkäten är en del av projekt Unik IUP Sär, och
genomförs av Unikum - Unikt lärande för unika barn AB . Projektet stöds av Hjälpmedelsinstitutet och i
referensgruppen finns Lars-Åke Larsson vid Specialpedagogiska Institutet och Susanne Barkvik från
Flexénita. Första steget var att skicka ut en rikstäckande enkät om IUP via internet i särskolan är nu
avslutad . Nu genomförs och belyses det som deltagarna pekar på som viktigt. Vi börjar med IUP
eftersom det blev obligatoriskt i grundskolan 2006, och går därefter vidare med portfolio, lärblogg,
kunskapskartor och levande kursplaner. Enkäten är nu genomförd och inom kort kommer en rapport
med resultatet. Läs mer på http://www.unikum.net/unik/uniksar
FKS inspirationsdagar 15-16 mars 2007 i Uppsala
Det blir sjätte gången FKS ordnar Inspirationsdagar så en tradition har inletts. Programmets
teman kommer denna gång främst vara kognitivt stöd i arbete och skola, men också hur man kan
informera barn och ungdom om kognitivt stöd. Många intressanta föreläsningar och visning av
produkter i minimässan kommer att erbjudas. OBS! Sista dag för anmälan är 28 februari!
Anmäl dig här www.fks.org.se
Föreningen Attensions rikskonerens NPF-forum 15-16 mars 2007, Älvsjömässan,
Stockholm Årets tema: Tillgångar och möjligheter. En konferens för dig som vill hänga med i
utvecklingen inom det neuropsykiatriska området. Vi vänder oss både till dig som arbetar inom t ex
skola, habilitering, psykiatri och kriminalvård och till dig som representerar våra medlemsgrupper.
Syftet med dessa dagar är att lyfta fram tillgångar och möjligheter. Läs mer på http://www.attentionriks.se/site/konferens2007.phtml
Hjälpmedelsmässa i Gävle den 27 och 28 mars 2007
Mässan anordnas av Hjälpmedel SAM. Temat för i år är ”Kommunikation och Kognition”. Inbjudan
går till brukare, anhöriga, förskrivare, inom och utanför landstinget. Anna-Karin Bergius, Comai
ställer ut med Memocomai tillsammans med en rad olika utställare. För info om mässan kontakta
kerstin.olden@lg.se Eller telefon: 026-153511. Läs mer på
http://www.opassistans.se/files/1/56/PVq7Q1kiJJ1AT3bJRP4BRDLrqvoOlssm.pdf
Vitalis på Svenska mässan i Göteborg 28-30 mars 2007
Tre dagar med fokus på verksamhetsnytta. För dig som möter vårdtagare och patienter inom landsting
och kommuner och privata vård och omsorgsgivare. Och för dig som fattar beslut om investeringar och
väljer lösningar som kommer att påverka utvecklingen av verksamheten inom svensk hälso och
sjukvård samt kommunal omsorg. Årets konferensprogram innehåller namnkunniga talare från politik,
näringsliv och akademi. I samband med vårt femårsjubileum 2007 har fler internationella föreläsare
bjudits in. Läs mer på http://nemonet.swefair.se/templates/Page____4402.aspx

Teknikstöd som åtgärd - uppföljning av teknikstöd för personer med demens
En rapport som redovisar erfarenheter och betydelsen av att använda teknikstöd/hjälpmedel som stöd
för kognitiva funktionsnedsättningar. I rapporten beskrivs åtta personer och närståendes erfarenheter
av teknikstöd/hjälpmedel. Rapporten finns att ladda ner från
http://www.hi.se/shopping/ShowItem____2686.aspx
EU-projektet MonAMI (Mainstreaming on Ambient Intelligence)
Ska utveckla och prova den nya tidens elektroniska tjänster som kan användas via digital-TV,
mobiltelefon eller Internet. Fokus kommer att ligga på tillgängliga tjänster som stödjer ökad trygghet,
självständighet och livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Många tidigare
försök med den här typen av tjänster har gjorts, men tyvärr har dessa oftast stannat i mindre
utvecklingsmiljöer. Med MonAMI ska de föras ut i stor skala. Paket med olika tjänster kommer att
väljas ut och utvecklas med ”Design-för-alla”-lösningar. Tjänsterna kommer så att provas i stora
provnings- och utvärderingsmiljöer. Hundratals användare kommer att vara med och prova ut de nya
tjänsterna i sina hem på olika platser runt om i Europa. Tjänsterna ska täcka områdena:• hälsa
• trygghet• kommunikation och information • aktivitetsplanering• välbefinnande. Läs mer på
http://www.hi.se/templates/Page____2339.aspx
Nya grepp tas i kommuner för att utveckla arbetsmöjligheter för personer med
kognitiva funktionshinder
Ett flertal Stockholmskommuner med omnejd har under det senaste året valt att skapa nya
arbetsmöjligheter för deras brukare genom att utöka arbetsuppgifter som innebär att man sköter
kassahanteringen med Visuella Kassan som del i ett arbete. De arbetsplatser som har skapat dessa
möjligheter har inriktningen caféer, kiosker, lunchrestauranger och affärer. Svårigheten att sköta en
”vanlig kassaparat” kan bli ett nog så stort hinder om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Det
som är svårast är att kunna räkna och ge tillbaka rätt mängd pengar. Flertalet brukare får nu
möjligheten att mer självständigt sköta hela arbetsprocessen från att kunden väljer en produkt och ska
betala till att ta betalt och lämna tillbaka rätt mängd pengar. Förutom att stå i kassan utökas en rad
andra arbetsuppgifter. Det kan vara att göra etiketter med streckkoder till produkter, märka upp
produkter, ta del av bokföring där man ser allt från dagsförsäljning till månadsförsäljning mm. Som en
brukare sa ” Nu känns det som jag står i en riktig affär, nästa steg ska bli IKEA för mig”
Läs mer om visuella kassan på http://www.flexenita.se/produkter.html
Redaktionen- Kreativ affärslitteratur för dig
Här kan du se de allra senaste böckerna ur Redaktionens sortimentet. Vi älskar affärslitteratur men
bara om den är konkret och visar hur man gör något bättre. Böckerna ska vara verktyg för din
framgång. Var med i månadstävlingen på
http://www.redaktionen.se/rekommendera.php?typ=manadstavlingen
Månadens tips på hemsida
Denna sajt är tänkt som en mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är
intresserade av funktionshinder. Hit välkomnar man personer med egna erfarenheter kring olika
funktionshinder, anhöriga, personal samt alla andra som är intresserade av diskussionerna.
Läs mer på http://www.funktionshinder.se/
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 vi gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till
susanne.barkvik@flexenita.se
Hälsningar
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

