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Mótum framtíð 

Nýting upplýsingartækninnar við þróun og miðlun 
þekkingar 

Samstarf Íslands, Grænlands, Færeyjar og Norður-Noregs 

Ráðstefna á Nordica hóteli 29. – 30. mars 2007
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Norrænt verkefnið sem er:

• Styrkt af NSH  
– Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor eða Norrænn 

samstarfsvettvangur um málefni fatlaðra, sjá heimasíðu: 
http://www.nsh.se

• Félagsmálaráðuneytum þátttökulandanna

• Undirverkefni í verkefninu: 
– “Levevilkår for utviklinghæmmede i Norden” eða Lífssaðstæður 

fólks með þroskahömlun á Norðurlöndum, sjá heimasíðu: 
http://www.nsh.se/udviklinshaemmede.se.

http://www.nsh.se/
http://www.nsh.se/udviklinshaemmede.se
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Þátttakendur

• Ísland - Svæðisskrifstofa 
Austurlands 

• Grænland - Fjölskylduskrifstofan
• Færeyjar – Fjölskylduskrifstofa 
• Norður Noregur – þrjú 

sveitarfélög, Lenvik, Sørreise, 
Bardu

• NST – Nasjonalt senter for 
telemedisin – Tromsø í Norður 
Noregur, heimasíða: 
www.telemed.no

http://www.telemed.no/
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Markmið

• Lýsa hvernig og undir hvaða kringumstæðum 
hægt er að nýta upplýsingatæknina til að: 
– auka þekkingu og getu hjá fjölskyldum og starfsfólki 

fatlaðs fólks

• Greina og ef til vill finna lausnir á 
verkefnum/vandamálum sem upp koma þegar:
– veittar eru leiðbeiningar/haldin námskeið frá 

,,þekkingarumhverfi/þekkingarsetrum” á milli 
landa/svæða
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Skipulagning

• Verkefnið stendur í tvö ár

• Verkefnastjóri: Marianne Smedegaard, 
verkefnastjóri hjá NSH

• Verkefnahópur er skipaður einum fulltrúa frá 
hverju landi/svæði

• Staða verkefnisins: Fyrsti fundur var haldinn 28. 
mars 2007 á Íslandi
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Næsta skref

• Greina 1  - 3 verkefni innan málaflokksins sem 
löndin/svæðin vilja leggja áherslu á

• Finna aðila sem búa yfir þekkingu á því svið sem 
valin eru

• Kortleggja aðgengi að tæknilausnum í löndunum 
eða á svæðunum

• Safna tillögum að þemum fyrir norræna 
videóráðstefnu  
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Áskoranir

• En hvers konar áskoranir standa svæði 
eins og Austurland frammi fyrir?

• Dæmi:  Í stuttu máli saga ungs fatlaðs 
manns sem fæddist árið 1988 í 150 
manna firði á Austurlandi

• Sýnt videómyndband sem hann vann í 
Menntaskólanum á Egilsstöðum 
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