
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 
Umsókn um þátttöku á grunn- og framhaldsnámskeiði 

 

Almennar upplýsingar 

Nafn umsækjanda  Símanúmer 

   

Netfang  Sveitarfélag 

   

Nafn umsýsluaðila  Kennitala umsýsluaðila 

   

Dagsetning umsóknar   

   

Umsækjandi er 

☐ Notandi 

☐ Aðstoðaraðili 

☐ Aðstoðarverkstjórnandi 

☐ Umsýsluaðili 

Námskeið sem sótt er um 

☐ Grunnnámskeið 4       

☐ Framhaldsnámskeið 4       

☐ Umsýslunámskeið 2       

☐ Umsýslunámskeið 3       

Upplýsingar um námskeiðin 

Upplýsingar um tímasetningar og fyrirkomulag námskeiðanna er að finna í námskeiðsáætlun og námskrá NPA 
námskeiða. 

Námskeiðin eru haldin í Heilsuborg, Bíldshöfða 9, 110 Reykjavík. 

Innsending umsókna 

Senda skal útfylltar umsóknir á netfangið frn@frn.is 

Ábendingar og/eða spurningar varðandi NPA námskeiðin skulu berast á sama netfang.  

Táknmálstúlkun 

☐ Þörf er á táknmálstúlkun 

Haft skal samband við Samskiptamiðstöð heyrnalausra og heyrnaskertra ef þörf er á táknmálstúlkun. Kostnaður við 
túlkaþjónustu er greiddur að fullu af félagsmálaráðuneytinu. 

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=ca9c3fef-de0f-4ce0-96de-5bc7378b75d2
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=ca9c3fef-de0f-4ce0-96de-5bc7378b75d2
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=ca9c3fef-de0f-4ce0-96de-5bc7378b75d2
mailto:frn@frn.is


Persónuvernd 

Þegar sótt er um grunn- og framhaldsnámskeið um NPA aflar félagsmálaráðuneytið upplýsinga um umsækjendur þegar 
þeir fylla út umsóknareyðublað, það er upplýsingum um nafn, símanúmer, sveitarfélag, netfang, nafn umsýsluaðila, 
kennitölu umsýsluaðila og hvort viðkomandi sé notandi, aðstoðaraðili, aðstoðarverkstjórnandi eða umsýsluaðili. 
Tilgangurinn með því er að hafa nægar upplýsingar til að boða fólk á námskeið sbr. 11. gr. reglugerðar um notendastýrða 
persónulega aðstoð og geta staðfest þátttöku þess á námskeið ásamt því að hafa upplýsingar um umsýsluaðila sem 
greiða fyrir hlutdeild í námskeiðunum. Auk þess er haldin mætingarlisti yfir þátttakendur til þess að geta vottað 
námskeiðsþátttöku og gefið út staðfestingu á að viðkomandi hafi lokið námskeiði. Samkvæmt ákvæðum reglugerðar um 
notendastýrða persónulega aðstoð ber ráðuneytinu að skipuleggja grunnnámskeið fyrir þá sem starfa við NPA og aðra. Er 
þess vegna nauðsynlegt fyrir ráðuneytið að safna þessum upplýsingum. Þá er notendum, aðstoðarverkstjórnendum, 
aðstoðarfólki og umsýsluaðilum skylt að sækja þessi námskeið og því nauðsynlegt að halda utan um mætingu. Þar sem 
ráðuneytið er ríkisstofnun er henni óheimilt að eyða upplýsingunum sem það safnar um þátttakendur í NPA námskeiðum 
og eru upplýsingarnar því varðveittar í málaskrá þess þar til þeim er að lokum skilað til Þjóðskjalasafns Íslands. Gætt er að 
því að óviðkomandi hafi ekki aðgang að upplýsingunum. 

Finna má upplýsingar um réttindi þátttakenda vegna þessarar vinnslu í persónuverndarstefnu Stjórnarráðs Íslands: 
https://www.stjornarradid.is/medferd_personuupplysinga. Hafir þú einhverjar athugasemdir eða spurningar vegna 
vinnslu persónuupplýsinga þinna getur þú haft samband við persónuverndarfulltrúa Stjórnarráðs Íslands, 
personuverndarfulltrui@stjornarradid.is 
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