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Augnstýrð Tobii tölva og raddstýrður 
öryggishnappur 
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Öðruvísi samskipti 

 
 Heilalömun (CP) 

 
 Mál- og hreyfihömlun 

 
 Tákn og svipbrigði 

 
 Augnsamband 

 
 Bliss tafla (bæði spjald og 

tölva)   
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Tæknin opnar ýmsar dyr 

 
 Að sofa einn í eigin íbúð 

– Öryggishnappurinn 
 

 Að tala milliliðaðlaust við annað fólk 
– Tölvan 

 
 Auknir möguleikar á einveru og sjálfstæði 

– Tölvan og öryggishnappurinn 
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Lífsgæði í einverunni? 

 „Sú staðreynd að þurfa sífellt að hafa 
einhvern yfir sér sé mun frekar íþyngjandi en 
það hvernig einstaka aðstoð er útfærð, svo 
sem við böðun, hreinlæti og slíkt. Hann sé 
eiginlega aldrei einn með sjálfum sér og í 
ákveðnum skilningi skorti því á hefðbundið 
einkalíf.“ 

        (Úr verkefni í Fötlunarfræðinámi við HÍ, KÞ/Ló, 2012) 
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Breytir tölvan miklu?  

 

Síður háður aðstoðarmanni 

Milliliðalaus samskipti 

Fundir / fyrirlestrar / kaffihús / partí 

Kunnátta (bliss-taflan) nýtt á nýjan hátt 

Ókannaðar slóðir? 
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Öryggishnappurinn 
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Kalltækið við rúm 

Móðurstöð 



Já, tæknin opnar ýmsar dyr ... 

 
 Hlutir sem öðrum þykja sjálfsagðir, eins og að sofa ein(n) í eigin 

íbúð 
 

 „Sem barn og unglingur sá ég ekki fyrir mér að ég gæti sofið 
einn í eigin íbúð.“ Kalli25 
 

 Tæknin (raddstýrður hnappur) hefur opnað þann möguleika 
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Helstu vankantar 

 
 Sérhæfð þekking og þjónusta 

– Hvernig sköpum við þekkingu þegar notendur má 
telja á fingrum annarrar handar? 

– Hver greiðir fyrir sérhæfða þjónustu? 
 

 Það er frábært að fá tækin 
– En eftirfylgni og ráðgjöf skortir 

 
 
 

9 



Ókannaðar slóðir... 

 
 Umhverfisstjórnun 

 
 Atvinnumöguleikar 

 
 Myndlistin 
 
 Internetið / afþreying 
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