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. .Vill du
inte ha detta nyhetsbrev går det bra att meddela detta till flexenita@swipnet.se

Nu kommer vårens första nyhetsbrev från Flexénita.
Året har startat med nya tag. Jag har själv gjort en rivstart på året med att börja studera på nätet.
Ett spännande och nytt sätt vill jag säga och än så länge har tekniken faktiskt fungerat riktigt bra.
Jag går en utbildning som heter ”Rehabiliteringsteknik – IT och lärande”, en utbildning vid
Certec , Tekniska högskolan i Lund. Utbildningen är spännande så för er som är intresserade av
att se vad den kursen har att erbjuda kan läsa mer på www.certec.lth.se
Nedan finner Du också andra nyheter som artiklar, föreläsningar mm.
Ny artikel i Dagens Nyheter från Tvättligans Björnservice
I Dagens Nyheter bilaga den 19 februari fanns en artikel med från Tvättligans Björnservice
tillsammans med olika artiklar inom ramen för Hjälpmedelsinstitutets områden. Här kan du läsa
artikeln.
http://www.inpress.com/webbilaga/hi/artikel15.shtml
Programmet AllTid- Närvaro och Månadsrapportering
Många av våra kunder har skrivit och berättat hur de använder programmet i sina verksamheter,
det tycker jag är roligt. Det kan på så sätt spridas ideér och praktiska erfarenheter till olika
arbetsplatser. Ni som använder programmet och vill berätta något eller om du behöver mer tips,
så är du välkommen att höra av dig
Programmet Kunder och Tvätteri
En spännande sak som har hänt är att just nu testar ett tvätteri på Gottland programmet Kunder
och Tvätteri. Där är det visserligen ingen funktionshindrad person som arbetar men de
eftersträvar ändå en enkel, tydlig och konkret metod för att sköta de administrativa
arbetsuppgifterna. Detta visar att det finns en önskan att kunna utföra arbetsuppgifter vid datorn
på ett enkelt sätt för att i det här fallet få tid över till huvudarbetsuppgiften som är att tvätta.
Programmet Visuell Lagerhantering
Har satt ny fart. Många har upptäckt möjligheterna att hantera produkter i lager på ett smidigt
sätt. Det används också för att registrera produkter som lånas ut för en speciell tid. Hör av dig om
du vill ha mer tips på produktområden.
Mer information om programmen kan du läsa på http://home.swipnet.se
LSS- och hjälpmedelsutredningens hemsida, LSS -utredningen (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) pågår just nu och skall vara klar i höst. Flexénita deltog
tillsammans med andra branschfolk vid en hearing i Riksdagen i början på mars som handlade
om utvecklingsfrågor inom området IT och funktionshindrade. En av dessa frågor rör de
förändrade förutsättningar på hjälpmedelsområdet genom utvecklingen inom informations och

kommunikationsteknologi och digitalteknik. Där diskuterade vi bla.. IT-baserade produkter och
tjänster för funktionshindrade och dess möjligheter att komma brukaren till del.
Här finner du aktuell information om det arbete som pågår.
http://www.sou.gov.se/lss_hjalpmedel/dettaar.htm
Handikappåret 2003, är just nu i full gång med olika aktiviteter runt om i landet. Här kan du
läsa mer om de aktiviteter och projekt som pågår under detta år.
Läs mer på Handikappåret.
Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS
Föreningen fortsätter att växa och är nu uppe i ca 120 medlemmar, vilket vi i styrelsen tycker är
roligt och som visar på att det finns ett stort intresse kring kognition. FKS hade sin årliga
konferens den 20-21 mars med olika föreläsare inom området kognition. Här samlades
yrkesverksamma inom området både från psykiatrin, habiliteringen, särskolan, företag,
Hjälpmedelsinstitutet, Demens, Forskare m fl. Två innehållsrika konferensdagar som kommer att
återkomma varje år.
Under våren arbetar föreningen med att framställa en egen hemsida för medlemmar och andra
intressenter.
Bildvisaren
Programmet Bildvisaren är framtaget av Handitek AB och är ett mycket enkelt program för att
visa bilder, video och spela upp ljudfiler. Bildvisaren gör det möjligt att enkelt sätt titta på foton
som man tagit med digitalkamera. Man kan titta på bilderna både på skolan/dagcentret och ta
hem för att visa familjen. Via bildvisaren kan man oxkså enkelt skriva ut sina bilder.Programmet
finns att ladda ner gratis från http://www.handitek.se/text/bildvisa.htm
Certec gör nu programvaran Isaac fritt tillgänglig
Isaac är till för att göra det lätt att hålla ordning på bild, ljud och text och kombinera dem till
meningsfulla och ständigt nya sekvenser. Isaac har utvecklats som ett hjälpmedel för människor
som talar mer med bilder än med ord.
Programmet finns att ladda ner gratis från www.isaac.certec.lth.se
Inbjudan till konferens
Funktionshinder & IT: Erfarenheter av användarmedverkan
Hjälpmedelsinstitutet & Nationellt IT-användarcentrum
Torsdagen den 15 maj kl. 13.00 – 16.00
Den snabba IT-utvecklingen ger oss många nya verktyg och hjälpmedel. För människor med
funktionsnedsättning har informationsteknik en särskild betydelse. Rätt utformad kan IT
kompensera en nedsatt förmåga och bidra till ökad självständighet och större tillgänglighet till
samhället.
Workshopen är kostnadsfri. Anmäld som inte kommer debiteras 250 kronor.
Anmälan görs senast 9 maj 2003 till info@nita.uu.se
Antalet platser är begränsat
Inbjudan till seminarie
Välkommen till seminariet Design för Alla i ett konsumentperspektiv!

Det äger rum den 26 maj på CID, KTH i Stockholm.
Seminariet vänder sig främst till personer som är intresserade av att ingå i arbetet med Design för
Alla.
Mer information och anmälan görs till: Iréne Hörngren (e-post: irene.horngren@hi.se, tele: 08620 17 00
Inbjudan till konferens
Den 25 augusti 2003 sammanfattar vi på en konferens med namnet Att skriva för morgondagens
läsare! mycket av den kunskap som framkommit under arbetet med projektet Språka loss. Vi har
lyckats samla många intressanta föreläsare under denna dag och hoppas att Du har möjlighet att
deltaga.
Mer om konferensen finner du på www.fmls.nu/sprakaloss

Avslutningsvis vill jag önska er en härlig vår
Vi hörs snart igen
Hälsningar
Susanne Barkvik

”Var inte rädd för det långsamma framåtskridandet, var bara rädd för stillaståendet.”
Kina

