Du kan bidra...
Vi behöver dig!

Vi söker dig som vill delta i en intervju- och testgrupp för ett hjälpmedel för
personer med funktionshinder. Projektet kallas Handy Blue och är ett system för
omgivningskontroll och kommunikation. Du har möjlighet att styra stora delar av
utformningen och bestämma vilka funktioner som ska finnas i systemet.

Om Handy Blue
Handy Blue är ett trådlöst kommunikations- och omgivningskontrollsystem
som är tänkt att ersätta den fysiska handen. Systemet kan användas av
personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Främst är hjälpmedlet till för att ge användaren ökad tillgänglighet i olika miljöer. Med
Handy Blue kommer användaren att kunna styra teknisk utrustning så som telefoner, TV,
bokningssystem och Internet trådlöst. Systemet kommer att styras med hjälp av Bluetooth
och fungera ungefär som en trådlös datormus eller en fjärrkontroll.
Systemet kan styras på valfritt sätt, exempelvis med pekskärm, joystick, sug- och
blåsmunstycke eller gyrostyrd datormus. Handy Blue är inte begränsat till en viss plats utan
fungerar på flertalet platser så som i skolan, på jobbet och i bostaden utan att systemet
behöver installeras på de olika platserna. Systemet kommunicerar med trådlösa standarder
som redan finns i teknisk utrustning. Användaren behöver endast ha med sig en liten bärbar
enhet som kan monteras på rullstol eller bäras i en vanlig väska.
Systemet byggs upp av moduler så att funktionerna ska kunna anpassas efter användarens
behov. Bara de funktioner användaren själv vill använda är aktiverade för att göra systemet
dynamiskt. Den som använder systemet kan alltså själv aktivera och avaktivera funktioner.

Två testgrupper
Användargruppen

Den ena gruppen kallar vi för användargruppen
och den ska bestå av tänkbara användare
av Handy Blue. Till denna grupp söker vi tio
personer. Gruppen kommer att sättas ihop så
att personer med olika funktionsnedsättningar,
åldrar och varierande erfarenheterer blandas.
På det sättet får vi den bästa sammansättningen
av personer och flera utgångspunkter till att
bestämma systemets funktioner.

Kontakt

Den andra gruppen kallar vi expertgruppen,
till den söker vi personer som har
kunskap om hjälpmedel, funktionshinder
och/eller arbetar med personer som
har en funktionsnedsättning. Det
kan vara hjälpmedelsförskrivare,
personer från landsting och kommun,
personliga assistenter, närstående till
funktionshindrade och övriga intressenter.

Vill du vara med? Ska vi kontakta någon du känner?

Har du frågor eller vill du anmäla
ditt intresse? Kontakta oss gärna!
Kontaktperson:

Expertgruppen

Anna Sandberg

E-post: anna.sandberg@motioncontrol.se
Tfn: 021-44 85 000 (växel)
Tfn: 021-44 85 017 (direkt Anna Sandberg)
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