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Atriði til umfjöllunnar  

 
 Inngangur – hvernig varð verkefnið til? 
 Lykilspurningar. 
 Tækifæri og áskoranir. 
 Hvað er velferðartækni. 
 Samspil í nýsköpun og tækni. 
 Framtíðaráherslur í nýsköpun og tækni. 

 Undirbúningur -áherslusvið 1. 
 Þekking og færni -áherslusvið 2. 
 Lausnir - áherslusvið 3. 
Miðlun og mat - áherslusvið 4. 
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Lykilspurningar    

» Í stefnunni er leitast við  að svara þremur lykilspurningum 
og leiða svörin til aðgerða í áætlun. Spurningarnar eru 
eftirfarandi: 

» Hvernig er hægt að auka þekkingu og styrkja samstöðu í 
þágu nýsköpunar og tækni í velferðarþjónustu?   

» Hvernig er hægt að þróa nýjar þjónustuleiðir og lausnir með 
nýrri tækni, þekkingu, aðferðum og breytingum á skipulagi?  

» Hvernig er hægt að styrkja rannsóknir, nýsköpun og 
þróunarstarf í velferðarþjónustu?  
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Tækifæri og áskoranir   

» Hin nýja kynslóð eldri borgara. 
» Breyting á aldurssamsetningu. 
» Þjónusta þvert á kynslóðir. 
» Staða aðstandenda í nútíð og framtíð. 
» Skyldur hver gagnvart öðrum.  
» Fjölbreytileiki. 
» Krafan um að njóta lífsins í heilbrigði. 
» Gæðin í tengslum fólks. 
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Svið velferðartækni  

» Velferðartækni er skipt upp í fjögur meginsvið: 
 Öryggistækni sem ætlað er að skapa öruggja umgjörð um 

líf einstaklingsins og eigin heilbrigði t.d. öryggishnappur.  
 Tækni til að bæta fyrir missi og styðja við bætta líðan t.d. 

minnistap - skert hreyfifærni – umhverfistjórn á heimili. 
 Tækni til félagslegra samskipta við aðra, t.d. 

upplýsingatækni af ýmsu tagi.  
 Tækni til þjálfunar og eigin umönnunar. 

 
» Velferðartækni getur nýst sem verkfæri í þeirri viðleitni að 

færa þjónustuna nær notendum (nærþjónusta) þar sem 
samvinna er milli sveitarfélaga, frjálsra félagasamtaka, 
nærsamfélags og aðstandenda.  
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Samspil í nýsköpun og tækni  

 Áhersla á heildstæðar lausnir þar sem fyrirbyggjandi aðgerðir, 
snemmtæk íhlutun, greining, meðferð og eftirfylgd verða lykilþættir í 
árangri.  Til að ná þeim árangri er stefnt er nýsköpun lykilþáttur. 
Styrkja nýsköpun innan opinberrar þjónustu.  

 Það kallar á samspil:  
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Framtíðaráherslur í nýsköpun og tækni 

 Nærþjónusta taki mið af aðstæðum á vettvangi.  
 Fyrirbyggja í stað þess að bregðast við. 
  Íhlutun sé snemmtæk. 
 Auka samstarf aðila á vettvangi.  
 Auka samstarf við sveitarfélög við framkvæmd verkefna. 
 Styrkja samstarf sérfræðinga, fagfólks og notenda. 
 Styrkja þátttöku notanda við mótun og framkvæmd stefnu 

og áætlana. 
 Styrkja samvinnu ríkis og sveitarfélaga við atvinnulífið um 

velferðarlausnir af ýmsu tagi.   
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 Áherslusvið 1. Undirbúningur 
 Endurskoðun á laga og reglugerðaumhverfi. 
 Stuðningur við nýsköpun á sveitarfélagstiginu. 
 Almennar áherslur á nýsköpun. 
 Nýsköpunaráætlanir hjá sveitarfélögunum. 
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Framtíðaráherslur í nýsköpun og tækni 
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 Áherslusvið 2. Þekking og færni 
 Styrking þekkingar og færni í sveitarfélögunum. 
 Stuðningur á nám á vettvangi sveitarfélaga. 
 Nám/námskeið á ýmsum skólastigum. 
 Samstarf ríkisins, sveitarfélaga og frumkvöðla. 
 Upplýsingagátt. 
 Þekkingaruppsprettur. 
 Góðar fyrirmyndir 
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 Áherslusvið 3. Lausnir    
 Öryggi á heimili. 
 Stuðningur við færni. 
 Stuðningur við félagsleg samskipti. 
 Stuðningur á heimilum þar sem starfrækt er þjónusta allan 

sólarhringinn. 
 Aðgengilegar lausnir. 
 Þróun og samstarf á sviði félagsþjónustu. 
 Þróun lausna í fjölbýli. 
 Aukin virkni á vinnumarkaði. 
Menntun og virkni. 
 Aðgengi að samfélaginu. 
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 



1. desember 2015 

14 

Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 Áherslusvið 4. Miðlun og mat á lausnum og framvindu. 
 Sýningar- og þjálfunarstaðir. 
 Erlent samstarf. 
 Samráð ráðuneyta og undirstofnana. 
 Úttektir og fjármögnun velferðarlausna. 
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Fjögur áherslusvið stefnu í nýsköpun og tækni  

 



1. desember 2015 

16 

Skipulag samvinnunnar við þróun stefnunnar og 
áætlunar  

 

Verkefnis- 
stjórn 

Undir-
búningur 

Þekking 
og 

færni 

Lausnir  

Mat og 
miðlun 
framv. 

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  

Vinnu-  
Hópur  
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Verklag við útfærslu stefnu og áætlunar  

 Verklag við útfærslu verkefna.  
Hugmyndaleit. 
Raunhæfni hugmynda. 
  IMC Tool. 
Verkefnastjórnun.  

 Hópar  
Fjórir til sex í hverjum hóp en eiga aðgang að bakhópi.  

 Stöðumat á þriggja til sex mánaða fresti.  
 Afurð er útfærð tillaga að framkvæmd, tillaga í gangi og „verkefni 

lokið“ 
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Vinnustofur við rýni á stefnu og áætlun   

 Vinnustofur – fyrri hluti.  60 mín.  
 Þátttakendur á hverju borði  koma með ábendingar um 

fyrirliggjandi stefnu og áætlun.  
 Unnið með eitt áherslusvið á hverju borði.   
 Verklag: 

Hópstjóri kynnir sig og aðrir kynna sig.  3. min. 
Hópstjóri gefur hópnum 3 – 5 mín til að lesa aftur yfir verkefnin á 

viðkomandi málasviði.  
Hópstjóri opnar fyrir umræður. Tveir umræðuhringir. 

  Ábendingar um það hvað gæti styrkt fyrirliggjandi stefnu og 
áætlun.15 – 20 mín. 
  Ein til þrjár ábendingar frá hverjum og einum á miða þar sem 

hugmyndin er kynnt.  
 Hópurinn velur þrjár til fimm hugmyndir til að koma á framfæri.  

  Umfjöllun um styrk tillagnanna. 15 – 20 mín út frá eftirfarandi 
atriðum. 
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Vinnustofur við rýni á stefnu og áætlun   

 Verklag: 
Hópstjóri kynnir sig og aðrir kynna sig.  3. min. 
Hópstjóri gefur hópnum 3 – 5 mín til að lesa aftur yfir verkefnin 

á viðkomandi málasviði.  
Hópstjóri opnar fyrir umræður.  
Tveir umræðuhringir. 

 Fyrri hringur: 
Ábendingar um það hvað gæti styrkt fyrirliggjandi stefnu 

og áætlun.15 – 20 mín. 
 Ein til þrjár ábendingar frá hverjum og einum á miða 

þar sem hugmyndin er kynnt.  
Hópurinn velur þrjár til fimm hugmyndir til að koma á 

framfæri.  
 Umfjöllun um styrk tillagnanna. 15 – 20 mín út frá eftirfarandi 

atriðum. 
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Vinnustofur við rýni á stefnu og áætlun   

 Seinni hringur: 
Hugmyndir um ný verkefni.15 – 20 mín. 

 Ein til þrjár tillögur um ný verkefni frá hverjum og 
einum á miða sem er kynnt.  

Hópurinn velur þrjár til fimm hugmyndir til að koma á 
framfæri.  
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Vinnustofur Hópavinna við rýni á stefnu og áætlun   

 Vinnustofur - örkynningar    
Hópstjórar í völdum hópum á áherslusviðum kynna: 
Ábendingar um stefnuna. 
Nýjar tillögur.   
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