
Endurgjöf og rýni 

Hugmyndir, ábendingar, hvað vekur athygli, hvað ykkur þykir 
merkilegt að því sem fram fer, glósur ykkar. 
 

1. Skrifa á laus blöð í möppum og skila í kassa við útganginn 
seinni daginn. 

2. Sendið inn TÍST á Tvitter - #veltek2014 
– Til hvers: verður notað til úrvinnslu á áframhaldandi stefnumótun og 

áherslur. 



Hvert stefnir?  
Ráðherrar félags- og heilbrigðismála leggja línurnar. 
• Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra og  
• Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra 

 
• Hvert stefnir? 



Fyrsta erindi 

Nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu á Norðurlöndunum 
– Hvaðan blása ferskir vindar? 
Dennis C. Søndergård, Project Manager, Nordic Centre for 

Welfare and Social Issues. 



Annað erindi 

Stefna og áætlun í velferðartækni í Noregi.  
Hvar er uppsprettan og hvaða gæðaviðmið eru mikilvæg? 

Hvernig má ná árangri með miðlægum aðgerðum? 
 
Kristine Brevik, seniorrådgiver, Norwegian National Welfare 

Tecnhology Programme. 



Næstu erindi 
Fjórar  lausnir sem vísa veginn. Kynntar verða lausnir sem hver á sinn 

hátt sýna hvernig ný þekking, nýtt samstarf og ný tækni geta 
stuðlað að bættri velferð. Kynntar lausnir:                                                          

     Rauntímaárangursvísar á bráðadeild.                                                                                                     
Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Bráðasviðs LSH.                                                        
Þjónusta í nærumhverfi.                                                                                                                   
Huld Magnúsdóttir, forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar 
fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda.                                                                               
Um tæknina og lífsgæðin.                                                                        
Karl Guðmundsson, notandi.                                                                             
Vegvísir í hinu íslenska heilbrigðiskerfi - heilsulínan 117.                                          
Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri lækninga hjá 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands.  

 



Loks – kaffi og kynningar 

„Lausnargallerí – fyrsti hluti“.  
Ráðstefnugestir eiga hraðstefnumót við fulltrúa notenda, 

sveitarfélaga,  atvinnu- og þjónustufyrirtækja, 
frumkvöðla,hugmyndasmiði og fulltrúa fyrirtækja sem bjóða 
mögulegar velferðarlausnir af ýmsu tagi. 

Fyrirkomulag: Fá sér kaffi – velja sér bás – hlusta á örkynningu 
og spyrja – færa sig á næsta bás þegar bjallan hringir. 

   AF HVERJU : til að sem flestir fá möguleika á að komast að 
sýnendum 



Og áfram 

• Nýsköpun í velferðarmálum á Íslandi. Getur Ísland orðið 
fyrirmynd? 
Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 



Fyrri hluti. 
Síðari hluti. 



Byrjum aftur 

• Uppbygging þekkingar og færni í nýsköpun á vettvangi 
sveitarfélaga, skólastofnana og almennings. 
Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 



Síðasta erindi dagsins 

• Uppbygging þekkingar og færni í nýsköpun á vettvangi 
sveitarfélaga, skólastofnana og almennings. 
Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 



Samvera og gleði 

• Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri ávarpar 
ráðstefnugesti 
 

• Samvera – tónlist – skemmtun. Þátttökugestum gefst tækifæri 
til að mynda ný tengsl og skoða betur það sem kynnt er á 
ráðstefnunni. 
 



Hvar liggja möguleikarnir? 

Ráðstefna um  
Nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu 

í Hofi, Akureyri 4. og 5. júní 2014 



Fyrsta erindið í dag 

• Öryggi á heimilinu – Nýjar lausnir. 
Björk Pálsdóttir, sviðsstjóri Hjálpartækjamiðstöðvar 
Sjúkratrygginga Íslands.  



Næst er það 

Nýsköpun og tækni í velferð fjallar fyrst og fremst um fólk. Tækni 
til stuðnings fólki með skerta færni. Tækni-Miðlun-Færni. 
Sigrún Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri TMF Tölvumiðstöðvar. 



Svo er það heimafólkið 

Nýsköpun og tækni í þjálfun og umönnun. 
Ester Einarsdóttir og Dagný Linda Kristjánsdóttir, iðjuþjálfar 
við Öldrunarheimili Akureyrar. 



Nú er – kaffi, ávextir og kynningar 

„Lausnargallerí – síðari hluti“.  
Ráðstefnugestir eiga hraðstefnumót við fulltrúa notenda, 

sveitarfélaga,  atvinnu- og þjónustufyrirtækja, 
frumkvöðla,hugmyndasmiði og fulltrúa fyrirtækja sem bjóða 
mögulegar velferðarlausnir af ýmsu tagi. 

Fyrirkomulag: Fá sér kaffi – velja sér bás – hlusta á örkynningu 
og spyrja – færa sig á næsta bás þegar bjallan hringir. 

   AF HVERJU : til að sem flestir fá möguleika á að komast að 
sýnendum 



Fjórða innlegg dagsins 

Algild hönnun – Aðgengilegt samfélag fyrir alla? 
Snæfríður Þóra Egilson, iðjuþjálfi og prófessor við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands.  



Stefna og framkvæmdaáætlun í nýsköpun og tækni í 
félagsþjónustu. 
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra. 

  
12.30 – 12.45 Næstu skref? 
Getum við orðið samferða, samstíga í vinna að breytingum og 

nýsköpun í velferðarþjónustunni?  
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