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!
Så var det strax dags att njuta av valborgsmässoelden och känna vårdofterna sakta komma smygande.
(kanske inte för dig som är pollenallergiker förståss). Kanske har semesterplanerna redan börjat forma
sig i tanken, och kanske vill du ha lite inspirerande böcker att läsa när tid finns över. Lite längre ner i
brevet hälsar jag därför Dig välkommen in till Flexénitas egen bokhandel. Du får möjligheten att vara
den första som går in och botaniserar bland böckerna. Men först måste du få ta del av lite andra
nyheter också. Här kommer lite nyheter till Dig……..
Nyheter! Påminnelsekalendern Memo Comai är nu ett förskrivningsbart hjälpmedel i
Norra Stockholmsregionen
Hjälpmedelsföretaget Sodexho i Stockholm är först ut i Sverige med att förskriva det kognitiva
mobilbaserade hjälpmedlet MemoComai. Sodexho är även först i Sverige med att förskriva en Memo
Comai som en webb baserad tjänst. Användaren får tillgång till hjälpmedlet via Comais hemsida
www.comai.se och når således hjälpmedlet via en pc med nätuppkoppling. Memocomai är ett
hjälpmedel för personer som är i behov av någon form av påminnelsestöd, planeringsstöd,
uppmärksamhetsstöd, sammanhangsstöd etc. i sitt dagliga liv. Flexénita är återförsäljare av
hjälpmedlet i Stockholmsregionen. Mer information kommer inom kort på www.comai.se och
www.flexenita.se
Ny Rapport om IT-baserade hjälpmedel. Bostadsanpassning och personlig assistans
Hjälpmedelsinstitutet har på uppdrag av LSS-kommittén studerat om IT-hjälpmedel och IT-baserade
hjälpmedel i kombination med bostadsanpassning kan vara alternativa lösningar och komplement till
personlig assistans. Ladda ner och läs mer i rapporten på:
http://www.hi.se/global/pdf/2007/ITbaseradehjalpmedel_07317-pdf.pdf
Designtävlingen i projektet ”Nya bildsymboler för många fler” är avgjord
Grafiska formgivaren John Jacobson, Jacobson Vellinga Design AB i Stockholm vann designtävlingen
Nya bildsymboler för många fler. Priset delades ut, igår 19 april, av kultur- och idrottsborgarrådet
Madeleine Sjöstedt i Kulturhuset i Stockholm. Tävlingen gick ut på att formge symboler för sju viktiga
samhällsfunktioner - vårdcentral, bibliotek, resecentrum, källsortering, lekplats, samlingsplats vid
utrymning och internetcafé. Samhällsfunktioner som inte har några symboler idag. Symbolerna ska
vara begripliga för de flesta människor och följa internationella och nationella krav för standardisering
när det gäller formgivning av symboler för offentlig information. De vinnande bidragen har testats och
utvärderats av en testgrupp. Vinnaren får i uppdrag att formge ytterligare 30 symboler. Avsikten är att
symbolerna ska bli nationell standard enligt SIS klassificering (Swedish Standards Institute).
Läs mer på: http://www.hi.se/templates/Page____2178.aspx
Humanteknik i Karlstad/Nationellt kunskapsnätverk
Flexénita medverkade på Avslutningskonferensen ”Utbildare för utbildare” i Stockholm den 26 april.
Här träffade samtliga utbildade utbildare som kommer från hela landet och med olika professioner.
Utbildningen har drivits som ett projekt av Humanteknik och projektet handlar om att ta tillvara den
kunskap om psykiska funktionshinder och hjälpmedel som framkommit inom projekt HumanTeknik i
Karlstad har Avdelningen för socialpsykiatri inom Karlstads kommun fått i uppdrag av Nationella
Psykiatrisamordningen att skapa ett nationellt kunskapsnätverk med inriktning på psykiska
funktionshinder och hjälpmedel. Projektet genomförs under tiden november 2005 till maj 2007.
Visionen är att kognitiva hjälpmedel ska vara lika självklara och tillgängliga som somatiska
hjälpmedel. Projektets syfte är att öka kunskapen om psykiska funktionshinder och hjälpmedel. Målet
är att skapa en mötesplats där aktörer och verksamheter inom området psykiska funktionshinder och
hjälpmedel kan mötas i olika nätverk. Läs mer om HumanTeknik på:
http://www.humanteknik.se/natverk.htm

2007 års IT-konferens – ”IT för funktionshindrade och äldre, World Trade Center ,
Stockholm den 29 maj.
Syftet med dagen är ge en samlad överblick över utvecklingen inom IT-området när det gäller äldre
och personer med funktionsnedsättning. Några talar under dagen är Bo Bylund
Arbetsmarknadsstyrelsen, Lars Lööw Samhall, Paul Timmer Eu kommissionen mfl. Anmälan och
program finner du på: http://www.hi.se/templates/Page____3520.aspx
Användarnas dag den 30 Maj 2007 i Stockholm
11 spännande nomineringar har lagts fram till 2007 års pris som anordnas av Users Award.
Användarpanelen har granskat alla förslagen och låter dem gå vidare. Bland dessa förslag finns
Intraprenad Hantverkargården, Ljusdal Verksamhet med Pict-O-Stat som var de som först såg
behovet av datoriserade brukarenkäter. Vi håller tummarna att de går vidare till final. Läs mer på
http://www.usersaward.se/home/ua/home.nsf/unidView/778B9EDFE30E2CB6C125726F004FF2F7
Sveapriset - IT-innovationer i vården
SveaPriset är en ny utmärkelse som uppmärksammar IT-innovationer i vården. Så är det någon som
sitter och klämmer på en bra IT-lösning så skicka då in en ansökan. Sista anmälningsdag den 15 maj.
Läs mer på: http://www.skl.se/artikel.asp?C=3485&A=45535
Handifonen- en Handi med telefonfunktion
I mars 2007 lanserades Handifonen som har samma funktionalitet som Handi II plus funktionerna
Telefon och SMS. Funktionen Krisplan innefattar möjlig telefon- och sms kontakt med förvalda
nummer. Dessutom kan aktiviteter och timers larma med vibration istället för ljud. Läs mer på
www.handitek.se
Välkommen in till Flexénitas egen bokhandel på nätet
Att läsa ger mig inspiration, kanske är det så för dig också? För min del läser jag gärna böcker som gör
att jag själv får nya ideér och som jag sedan vill förmedla vidare. Under åren har jag fokuserat in mig
på en samling böcker som i alla fall har gett mig många god skratt och många bra ideér. Böckerna
har varit så bra att jag faktiskt själv vill sälja dem. Dessa böcker vänder sig främst till egenföretagare
men eftersom jag läst dem (nästan alla) vet jag att det finns många smarta saker som man faktiskt kan
använda även om man är anställd för att påverka sin omgivning, för att själv få det bättre.
Ja, här får du ett tips av mig på en bra bok i alla fall…den handlar om 100% Hälsa på jobbet,
som är ett populärt ämne just nu. Har du tänkt på hur arbete framför datorn kan påverka dig? Eller hur
det är för personer du stödjer i deras arbete vid datorn? Vad bör man tänka på och framför allt vad kan
man göra?
Om inte boken faller dig i smaken kan du kika runt i bokhandeln. Du kan klicka på varje bok och där
finner du ännu mer att läsa om böckerna. Välkommen in!
http://www.redaktionen.se/af/flexenita/100halsa.html
Gratis konsultationen i maj och juni 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 mars
och april erbjuder vi gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till
susanne.barkvik@flexenita.se
Ha en skön valborg!
Hälsningar
Susanne Barkvik
Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

