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Velferðartækni
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar skal nýta 
velferðartækni til að auðvelda fólki að búa 
á eigin heimili við betri lífsgæði, þrátt 
fyrir öldrun, fötlun eða veikindi og gera því 
jafnframt kleift að vera virkari 
þáttakendur í samfélaginu.

Stefna velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á 
sviði velferðartækni 2018 - 2022



Velferðartæknismiðja Reykjavíkurborgar var sett á 
laggirnar 2018

Markmið og viðfangsefni velferðartækni eru 
skilgreind út frá þremur megináherslum:

Velferðartæknismiðja



Borgarbúinn
Markmið með notkun velferðartækni er að 

o vera skilvirk og í samræmi við raunverulegar þarfir

o rjúfa félagslega einangrun og auðvelda samskipti

o auðvelda fólki sjálfstætt líf og auka samfélagsvirkni

Velferðartæknismiðjan mun

o eiga virkt samtal við borgarbúa, greina áskoranir og 
horfa til framtíðar

o gera prófanir í raunaðstæðum í samvinnu við 
borgarbúa og fá samþykki þeirra við innleiðingu

o stuðla að þekkingu borgarbúa á nýjum möguleikum 
með notkun velferðartækni



Markmið með notkun velferðartækni er að

o skapa skilvirkt vinnuumhverfi með notendavænni tækni 

o stuðla markvisst að bættum aðstæðum og aukinni 
vinnuvernd

o bæta skipulag og vinnuferla með sveigjanleika í 
fyrirrúmi

Velferðartæknismiðjan mun

o vera vettvangur til að ræða áskoranir í starfi og 
uppspretta nýrra hugmynda

o innleiða skýrt verklag fyrir innleiðingu velferðartækni í 
samvinnu við starfsfólk 

o stuðla að aukinni fræðslu og kveikja áhuga starfsfólks á 
notkun velferðartækni

Starfsfólkið



Úrræðin
Markmið með notkun velferðartækni er að

o veita aukin úrræði í samræmi við samfélagsbreytingar

o stuðla að jafnvægi milli fjárhagslegra ávinninga, 
auknum lífsgæðum og bættu vinnuumhverfi

Velferðartæknismiðjan mun

o vera í virku samtali við einstaklinga, frumkvöðla, 
fyrirtæki og nýsköpunar- og vísindasamfélagið

o taka þátt í samstarfi við hagsmunaaðila, t.d. 
ríkisstofnanir, félagasamtök, önnur sveitarfélög og 
erlenda sérfræðinga

o meta virði nýrra tæknilausna og kynna niðurstöður 
prófana skilmerkilega til að aðstoða við ákvörðunarferli 
fjárfestinga og reksturs



Velferðarsvið Reykjavíkurborgar

Höfðatorg, Borgartún 12-14

105 Reykjavík

Sími 411 1111

www.reykjavik.is/velferd

www.facebook.com/velferdarsvid


