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Med detta brev vill vi berätta vad som händer i projektet Handy Blue. Det är några
månader sedan projektet startade i slutet av november 2010 och nu har våren kommit
igång utanför fönstren. Tulpaner, Påskliljor och Vintergäck står i full blom. Även
projektet har tagit fart med en massa saker på gång!

Vad har hänt sedan sist?
Under våren skickade vi ut förfrågningar där deltagare söktes till två testgrupper för
hjälpmedlet Handy blue. Personer som ville vara med och utveckla och testa hjälpmedlet
efterfrågades till en “användargrupp” och en “expertgrupp”.
Utskicket gick ut till div. organisationer, föreningar, assistansföretag, kommuner och
landstinget Västmanland. Det resulterade i att åtta personer anmälde sig till att delta i
användargruppen och fyra personer anmälde intresse att delta i expertgruppen.
Under våren har personliga intervjuer med deltagarna i användargruppen påbörjats. Vi i
projektgruppen vill få fram funktioner som användaren tycker är nödvändiga i systemet
Handy Blue. En tydlig trend bland svaren vi fått är att användaren vill ha ett system som
fungerar inom flertalet områden. De vill kunna byta ut alla sina fjärrkontroller till endast en
kontroll. Att systemet ska vara mobilt och kunna användas i flera miljöer anses vilktigt.
Utifrån svaren vi fått in så skapar vi en kravlista för Handy Blue. Snart börjar vi jobba med en
första modul, en fjärrkontrollsfunktion som kan styra TV. Vi bygger sedan ut med fler valbara
moduler som användaren kan välja in i sin Handy Blue-enhet.
I slutet av april är etapp 1 i projektet slutförd och projektgruppen ska besöka
kommunikationsmyndigheten PTS för ett möte där projektets första fas ska redovisas.
Under maj kommer intervjuerna med personerna i expertgruppen påbörjas. Till denna
grupp behöver vi fler deltagare och vi söker personer som har kunskap om hjälpmedel,
funktionshinder och/eller arbetar med personer som har en funktionsnedsättning. Hör av er
om ni undrar över något eller har förslag på personer som vi bör kontakta.
Under denna etapp har vi i projektgruppen deltagit i div. seminarier, möten och mässor för
att vidga våra vyer och lära oss mer om hjälpmedel, funktionsnedsättningar och teknik.
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Kontaktperson:

Post- och telestyrelsen

Vi har flyttat! Ny adress och nytt telefonnummer!
Anna Sandberg

Adress: Ängsgärdsgatan 10
721 30 Västerås

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

Motion Control utvecklar och konstruerar innovativ högteknologisk elektronik.
Sedan starten 1993 har vi levererat professionella elektronikkonsulttjänster
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