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Ágrip 
 

Í þessu verkefni kannaði ég hvernig og við hvaða aðstæður hægt væri, 

með aðstoð upplýsingatækni, að styðja betur fjölskyldur fatlaðra barna í 

dreifðum byggðum og auka þekkingu hjá starfsmönnum sem veita þeim 

þjónustu. Markmiðið var að kanna hvort hægt væri að bæta þjónustu við 

þennan hóp og  koma leiðbeiningum og ráðgjöf frá sérfræðingum og 

ráðgjafaraðilum á framfæri á nútímalegan og skilvirkan hátt.  

Niðurstöður benda til þess að upplýsingatæknin geti komið til móts við 

ýmsar þarfir fjölskyldna fatlaðra barna. Má þar helst nefna að nýta megi þá 

tækni sem völ er á, á sviði samskiptalausna til að auka og bæta samhæfingu 

þjónustunnar svo og ráðgjöf, fræðslu og stuðning á ýmsa vegu. Einnig er þörf 

á að leita leiða, með hjálp upplýsingatækninnar, til að  auka möguleika 

foreldra á Austurlandi til að vera í meiri samskiptum við aðra foreldra fatlaðra 

barna og foreldrafélög á Höfuðborgarsvæðinu. 
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Formáli 
 

Tildrög þessa verkefnis voru þau að Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 

á Austurlandi ásamt Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð ríkisins eru þátttakandi í 

vestnorrænu þróunarverkefni en félagsmálaráðuneytið fékk í það styrk frá 

Nordisk Atlantsamarbejde. Markmið þróunarverkefnisins er að lýsa hvernig og 

við hvaða aðstæður hægt er, með aðstoð upplýsingatækni, að styðja betur 

fjölskyldur fatlaðra barna í dreifðum byggðum og auka þekkingu hjá 

starfsmönnum sem veita þeim þjónustu. Ég ákvað því að gera greiningu á 

stöðunni á þessu sviði á Austurlandi og er það von mín að niðurstöður mínar 

og tillögur geti komið að góðum notum við framkvæmd norræna verkefnisins 

hér á landi.  

 Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Hróbjartur Árnason, lektor við 

Kennaraháskóla Íslands. Honum færi ég innilegar þakkir fyrir samvinnuna, 

svo og góðar og lærdómsríkar leiðbeiningar. Viðmælendum mínum þakka ég 

aðstoðina svo og Hjalta Jóni Sveinssyni sem las yfir verkefnið, leiðrétti það og 

gaf gagnlegar ábendingar. 
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Inngangur  
Í stefnu stjórnvalda um upplýsingasamfélagið er litið svo á að með 

upplýsingatækninni megi auka lífsgæði fyrir alla landsmenn og 

samfélagshópa. Í þessu lokaverkefni til B.A – prófs kannaði ég hvernig og við 

hvaða aðstæður hægt er, með aðstoð upplýsingatækni, að styðja betur 

fjölskyldur fatlaðra barna í dreifðum byggðum og auka þekkingu hjá 

starfsmönnum sem veita þeim þjónustu.  

Tilgangurinn er að skoða á hvern hátt hægt er að auka öryggi  þeirra, 

kunnáttu og getu, með því að nýta þá tækni sem völ er á á sviði nútíma 

samskiptalausna, til að koma fræðslu, leiðbeiningum og ráðgjöf til þeirra frá 

sérfræðingum og ráðgjafaraðilum. Vann ég greiningu á aðstæðum á 

Austurlandi í þessum efnum. Kannaði ég rétt fjölskyldna fatlaðra barna til 

þjónustu samkvæmt lögum og reglugerðum, stefnu félags- og 

tryggingarráðuneytisins, stefnu, hlutverk og þjónustu Greiningar- og 

ráðgjafarmiðstöðvar ríkisins (GRR) og Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á 

Austurlandi (SAust). Framantalið bar ég saman við hvaða þjónusta er veitt til 

fjölskyldna fatlaðra barna, kannaði hverjar þarfirnar eru og hvort miðlun 

þekkingar með upplýsingatækninni geti komið til móts við einhverjar þessara 

þarfa. Til að fá gleggri sýn á viðfangsefnið kynnti ég mér stefnu ríkisstjórnar 

Íslands í upplýsingasamfélaginu og kannaði stefnu félags- og 

tryggingarmálaráðuneytisins annars vegar og menntamálaráðuneytisins hins 

vegar. Þar sem upplýsingatæknin gegnir lykilhlutverki í dreifnámi kynnti ég 

mér reynslu af  fjarnámi á Íslandi. Einnig kynnti ég mér starfsemi Nasjonalt 

senter for telemedisin (NST) en stofnunin hefur mikla reynslu af að byggja 

upp þekkingu með aðstoð upplýsingatækninnar í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu í dreifðum byggðum í Norður Noregi.   

Að lokum geri ég samantekt og varpa fram tillögum um á hvern hátt 

hægt er að nýta upplýsingatæknina betur í þjónustu við fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra.  
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1. Upplýsingasamfélagið 

 Við lifum í upplýsingasamfélagi þar sem þjónusta, samskipti og 

upplýsingar eru ráðandi þættir í atvinnulífi jafnt sem einkalífi fólks. Ör þróun er 

á sviði upplýsingatækninnar (UT), en með hugtakinu er átt við þegar tölvu-, 

fjarskipta- og rafeindatækni er beitt við gagnavinnslu og hvers kyns samskipti. 

Möguleikarnir, sem eru óþrjótandi, kalla á réttan hugbúnað og tækjakost en 

ekki síst þekkingu á sviðinu, aðgang að háhraðaneti og öruggri fjarskipta-

þjónustu á viðráðanlegu verði. Helsta einkenni upplýsingasamfélagsins er að 

almenningi opnast aðgangur að gríðarlegu magni af upplýsingum og þjónustu 

sem eiga sér engin takmörk.  

Í dag nýtir flest fólk sér möguleika upplýsingatækninnar á einn eða 

annan hátt og þeir sem ekki hafa aðgang að henni fara á mis við ákveðin 

lífsgæði sem felast t.d. í aðgangi að ótakmörkuðu magni upplýsinga og hvers 

kyns þekkingu og þjónustu. Unga fólkið sem hefur alist upp við tölvur og 

veraldarvefinn er  óneitanlega opnara en þeir sem eldri eru fyrir öllum þeim 

nýjungum sem upplýsingatæknin býður upp á. Það hefur tileinkað sér 

tæknina og nýtir hana í miklum mæli til samskipta, upplýsinga- og 

þekkingaröflunar og ekki síst til afþreyingar. Upplýsingatæknin og nýting 

hennar er og mun verða lykillinn að framþróun, jafnt einstaklinga sem 

samfélaga.  

Að mínu mati er mikilvægt að fötluðum börnum gefist tækifæri til að 

taka þátt í þeirri þróun. Í því sambandi tel ég að það sé ákveðin forsenda að 

bæði foreldrar þeirra og starfsfólk sem veita þeim þjónustu sé opið fyrir 

nýtingu tækninnar og hafi þekkingu á möguleikum hennar og geti nýtt sér þá. 

Þannig getur það opnað þennan heim fyrir börnunum. Viðfangsefni þessa 

verkefnis er að kanna á hvern hátt nýta megi UT til að miðla þekkingu til 

dreifðra byggða frá sérfæðingum og þekkingarmiðstöðvum til að: 

• styðja betur fjölskyldur fatlaðra barna   

• auka þekkingu hjá starfsmönnum sem veita fötluðum börnum og 

fjölskyldum þeirra þjónustu.  
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Í þeim tilgangi verður stefna ríkisstjórnar Íslands í upplýsingatækni 

(UT) skoðuð. Stefna félags- og tryggingarmálaráðuneytisins á þessu sviði 

verður könnuð. Svo og stefna menntamálaráðuneytisins og skýrslur með 

úttektum ráðuneytisins af fjarnámi hérlendis. Einnig verður fjallað um 

Þekkingarnet Austurlands og Nasjonalt senter for telemedisin í Noregi. 

1.1. Stefna ríkisstjórnar Íslands í upplýsingatækni (UT)  

Á vegum ríkisstjórnar Íslands er nú unnið að mótun nýrrar stefnu fyrir 

upplýsingasamfélagið 2008 – 2011. Starfandi er stefnumótunarnefnd sem 

ætlað er að vinna stefnu og framkvæmdaáætlun þar sem verkefnum er 

forgangsraðað og mælanleg markmið sett. Á kynningarfundi nefndarinnar 

sem haldinn var fyrir ráðuneyti í byrjun árs 2008, var lagður fram eftirfarandi 

stefnurammi sem meðal annars var útbúinn með hliðsjón af stefnu 

ríkisstjórnarinnar: 

Íslendingar verði fremstir þjóða þegar litið er til lífskjara og 

samkeppnisstöðu atvinnulífs. Lykilatriði til að svo geti orðið er að 

nýta upplýsingatæknina til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og 

einfalda og nútímavæða stjórnsýsluna. 

Leiðarljós: Vera fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og nýtingu 

upplýsingatækni. (Forsætisráðuneytið, UT vefurinn 2008)  

  
Stefnuramminn byggist á þremur stoðum eða þjónustu, skilvirkni og 

framþróun og er markmið hans meðal annars að afmarka það svið sem 

stefnan á að ná til og vera sameiginlegur grunnur í stefnumótunarferli allra 

ráðuneyta. Stefnan verður kynnt á Degi upplýsingatækninnar í byrjun maí 

2008 og verður þetta þá í þriðja sinn sem ríkisstjórnin leggur fram stefnu um 

upplýsingasamfélagið. (Forsætisráðuneytið UT vefurinn 2008)   

Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið er 

fyrsta stefnan sem birt var og kom hún út haustið 2008. Með henni var leitast 

við að tryggja öllum landsmönnum jafnan aðgang að nýjungum og valkostum 

á sviði samskiptatækni og upplýsingamiðlunar. Þannig væri hún best nýtt til 
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að tryggja vaxandi hagsæld í landinu í þeim tilgangi að halda uppi 

velferðarkerfi og háu menningarstigi. (Ríkisstjórn Íslands 1996). 

Næsta stefna var birt í byrjun árs 2004 undir heitinu Auðlindir í allra 

þágu, stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004 – 2007. 

Leiðarljós þeirrar stefnu var einstaklingurinn, tækifæri hans og velferð í 

samfélaginu. Áhersla var lögð á þá möguleika sem upplýsingatæknin veitir 

einstaklingum, atvinnulífi og opinberri þjónustu til að nýta sér þær auðlindir 

sem felast í upplýsingum, þekkingu og nýsköpun.  Sérstök áhersla var á 

mikilvægi þekkingar í upplýsingasamfélaginu og að næsta skref væri þróun í 

átt til þekkingarsamfélagsins.  Þungamiðjan og sú framtíðarsýn sem markmið 

og framkvæmd stefnunnar byggðist á, var eftirfarandi:  

Einstaklingar búi við fjölbreytt tækifæri í lýðræðissamfélagi 

sem er í fararbroddi í nýtingu upplýsinga og þekkingar. 

Svigrúm verði fyrir alla til að þroskast, öðlast aukin lífsgæði og 

axla ábyrgð. [...](Forsætisráðuneytið, UT vefurinn, 2004) 

Framtíðarsýnin byggðist síðan á fjórum lykilatriðum eða tækifærum, ábyrgð, 

öryggi og lífsgæðum.  

 Ríkisstjórn Íslands  hefur eins og sjá má haft í meira en áratug skýra 

stefnu um upplýsingasamfélagið og lagt áherslu á nýtingu 

upplýsingatækninnar sem grundvöll fyrir hvers kyns þróun og lífsgæðum. 

Þessi stefna hefur skilað sér út í samfélagið en í Hagtíðindum (2007) er kynnt 

rannsókn um notkun heimila og einstaklinga á tæknibúnaði og 

veraldarvefnum. Þar kemur fram að tölvur voru á 89% heimila á Íslandi, þar af 

gátu 84% þeirra tengst vefnum. Nærri níu af hverjum tíu nettengdum 

heimilum höfðu aðgang að ADSL sem er háhraðasamband sem er mikilvæg 

forsenda þess að hægt sé að nýta sér upplýsingatæknina. Einungis 7% 

nettengdra heimila notuðu hefðbundna ISDN upphringitengingu sem er 

hægvirkt samband og rofnar oft fyrirvarlaust. Þar kom einnig fram að níu af 

hverjum tíu Íslendingum á aldrinum 16 – 74 ára notuðu tölvu eða 

veraldarvefinn til samskipta eða upplýsingaleitar.  
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Stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið er rammi sem 

ráðuneyti og stofnanir ríkisins eiga að byggja á. Hafa ráðuneyti og stofnanir 

nýtt sér upplýsingatæknina til að þróa og bæta þjónustu við borgarana?  Í 

næsta kafla verður stefnu félags- og tryggingamálaráðuneytisins á þessu 

sviði  könnuð.  

1.2. Stefna félags- og tryggingamálaráðuneytisins í UT 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur ekki markað sér sérstaka 

stefnu á grundvelli stefnu ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið en fyrir 

liggja drög að stefnumótun ráðuneytisins í þjónustu við fötluð börn og 

fullorðna frá árinu 2007 – 2016.  

Meginmarkmiðið í þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er að 

þjónustan skuli sniðin að þörfum notenda, samkvæmt mati í kjölfar greiningar. 

Hún skal byggja á heildstæðri þjónustuáætlun sem miðar að þörfum hvers 

einstaklings, þannig verði sveigjanleiki tryggður, svo og réttur barna til þess 

að alast upp hjá fjölskyldum sínum. Skal stuðningurinn við fjölskylduna miðast 

við að foreldrar geti stundað nám eða gegnt starfi og notið frístunda. Ábyrgð á 

þjónustunni skal samhæfð hjá einum þjónustuaðila í heimabyggð í samráði 

við fjölskylduna. Í stefnunni er að finna nokkur starfsmarkmið sem gera ráð 

fyrir að upplýsingatæknin muni hafa hlutverki að gegna við framkvæmd 

stefnunnar.  

Í starfsmarkmiði 3, undir meginmarkmiðinu um þjónustu við fötluð börn 

og fjölskyldur þeirra, kemur fram að fagleg þekking greiningar- og 

ráðgjafaraðlia skuli tryggð á öllum þjónustustigum og þjónustusvæðum. Hún 

skuli byggja á nýjustu upplýsingum og niðurstöðum rannsókna. Þar sem 

fámennið kann að standa í vegi fyrir sérhæfðri þjónustu skal aðgangur 

starfsfólks að sérfræðiráðgjöf og handleiðslu tryggður. Í því skyni skal þróa 

frekar nýtingu tölvu- og fjarfundabúnaðar til samskipta.  

Í 7. starfsmarkmiði er kveðið á um jafnan rétt barna og fjölskyldna til 

aðgangs að upplýsingum og um rétt þeirra til stuðnings og þjónustu. Fram 

kemur að tryggt verði gott aðgengi að rafrænum upplýsinga- og 
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þekkingarbrunnum í þessum efnum í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar 

um upplýsingasamfélagið 2004-2007.  

Í 10. starfsmarkmiðinu er kveðið á um að byggt verði upp samstarf við 

önnur lönd um þróun þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra í þeim 

tilgangi að afla upplýsinga og/eða koma á framfæri nýjungum um það sem 

efst er á baugi og best hefur tekist í þeim efnum. (Félagsmálaráðuneytið 

2006a). 

Stefnan var kynnt sem drög á árinu 2006 en ekki liggur fyrir hvort og 

þá hvenær hún kemst í framkvæmd. Drögin gera ráð fyrir nýtingu 

samskiptalausna sem upplýsingatæknin býður upp á við að byggja upp 

fagþekkingu í dreifðum byggðum, aðgengi að rafrænum upplýsinga- og 

þekkingarbrunnum og að byggt verði upp samstarf við önnur lönd. Þar sem 

ekki er mikil reynsla innan málaflokks fatlaðra af miðlun þekkingar með 

upplýsingatækninni er að mínu mati vænlegt til árangurs að byggja á reynslu 

annarra í þessum efnum.  

Menntamálaráðuneytið hefur frá árinu 1996 haft skýra stefnu á þessu 

sviði eða allt frá því að Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið var lögð fram í fyrsta sinn. Menntmálaráðuneytið og 

undirstofnanir þess hafa því meira en áratugar reynslu af nýtingu 

upplýsingatækninnar við miðlun þekkingar. Í næsta kafla verður stefna þess í 

upplýsingartækni könnuð svo og reynsla menntastofnana af fjarnámi.   

1.3. Stefna menntamálaráðuneytisins í UT 

Menntamálaráðuneytið hefur þrisvar sinnum sett fram stefnu um 

upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum. Árið 1996 var sú fyrsta 

gefin út undir heitinu „Í krafti upplýsinga”, næsta kom út árið 2001 með titilinn 

„Forskot til framtíðar”, sú þriðja „Áræðni með ábyrgð”, sem hér verður til 

umfjöllunar, var gefin út árið 2005 og gildir hún út þetta ár. Eins og fram hefur 

komið er aðgangur að háhraðasambandi mikilvæg forsenda þess að hægt sé 

að nýta sér upplýsingatæknina til öflunar þekkingar. Til að tryggja framgang 

stefnunnar um upplýsingatækni hefur Menntamálaráðuneytið frá 2002 rekið 
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svokallað FS-net sem er háhraðanet fyrir framhaldsskólana og 

símenntunarmiðstöðvar á Íslandi. FS – netið er hraðvirkt gagnaflutninganet 

sem tengir saman alla framhaldsskóla, háskóla og símenntunarstöðvar á 

landinu og útibú þeirra. Netið skapar nútímalega upplýsingahraðbraut milli 

menntastofnana sem nýtist meðal annars við fjarkennslu og fjarnám. (FS-net 

[án árs]). 

Í stefnunni „Áræðni með ábyrgð” kemur fram að hún feli í sér að allir fái 

tækifæri til að tileinka sér nauðsynlega færni og taka þátt í 

upplýsingasamfélaginu á eigin forsendum. Jafnframt að mennta- og 

menningarstofnanir verði í fararbroddi í nýtingu háhraðafjarskipta og 

tölvutækni og að Íslendingar eigi völ á stafrænu efni á sviði menntunar, 

menningar og vísinda. Að skólar, menningar- og vísindastofnanir nýti 

upplýsingatæknina til að vinna markvisst að nýsköpun og lagi starfshætti sína 

að möguleikum upplýsingatækninnar í þeim tilgangi að bæta þjónustu. 

Jafnframt að íslensk ungmenni nýti tölvutækni og Netið á ábyrgan og öruggan 

hátt. Stefnan er sett fram í fimm málefnaflokkum og nær til:  

• Aðgangs að upplýsingasamfélaginu þar sem m.a. er lögð áhersla á að 

upplýsingatæknin verði nýtt til að fjölga valkostum fatlaðra til menntunar 

og þátttöku í menningarlífinu.   

• Tækni og fjarskipta meðal annars með áherslu á að skólar nýti 

upplýsingatæknina á virkan hátt í starfsgreinum og einnig í ríkari mæli 

þann búnað sem nemendur hafa undir höndum svo sem farsíma, far- og 

handtölvur, til miðlunar og upplýsinga og til samskipta.  

• Stafræns námsefnis sem meðal annars verði nýtt á virkan hátt á öllum 

skólastigum og að virk nýsköpun eigi sér stað í gerð  stafræns námsefnis.   

• Nýrra tækifæra með breyttum starfsháttum, meðal annars með auknu 

samstarfi mennta- menningar- og vísindastofnana og fyrirtækja um 

nýtingu upplýsingatækni í þágu bættrar þjónustu við almenning.  

• Siðferði og öryggi þar sem meðal annars er lögð áhersla á að íslenskir 

skólar hafi í fyrirrúmi ábyrga og örugga notkun barna á Netinu. 

(Áræðni með ábyrgð [án árs]) 
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Hér hafa bara verið tekin út örfá af þeim metnaðarfullu stefnumiðum 

sem menntamálaráðuneytið hefur sett sér. Í þeim er að finna ýmis ákvæði 

sem hafa þýðingu fyrir fatlaða nemendur og foreldra þeirra og er mikilvægt að 

þeim gefist tækifæri til að taka þátt í þessari mikilvægu þróun. Það gerir aftur 

kröfu um að þeir sem starfa í þeirra þjónustu hafi til að bera upplýsingalæsi, 

þ.e. geti nýtt sér tölvur og upplýsingatækni bæði til að afla sér þekkingar og til 

að geta aðstoðað nemandann við að tileinka sér möguleikana.   

Menntamálaráðuneytið hefur haft ákveðna forystu um framkvæmd 

stefnu ríkisstjórnarninnar til að þróa og bæta þjónustu í skólum landsins með 

aðstoð upplýsingatækninnar. Framkvæmdin hefur skilað sér inn í grunnskóla, 

framhaldsskóla og háskóla á öllu landinu. Hjá menntastofnunum á Íslandi 

liggur nú ákveðin reynsla af því að miðla þekkingu með aðstoð 

upplýsingtækninnar meðal annars í dreifðum byggðum landsins.  Þessi 

reynsla getur að mínu mati nýst öðrum og í næsta kafla verður fjallað um 

niðurstöður úr nokkrum skýrslum sem hafa verið unnar um fjarkennslu, 

fjarnám og dreifmenntun.    

1.3.1. Fjarnám, fjarkennsla, dreifmenntun  

Menntamálaráðuneytið hefur látið gera nokkrar skýrslur með úttektum 

á fjarnámi, fjarkennslu og dreifnámi en það eru þau hugtök sem notuð eru í 

skýrslunum. Ná úttektirnar til dreifnáms í grunnskólum – Dreifmenntun í 

grunnskólum V-Barðastrandarsýslu, fjarkennslu í framhaldsskóla – Úttekt á 

fjarkennslu við Verkmenntaskólann á Akureyri og fjarnáms í háskólum,  – 

Fjarnám við íslenska háskóla. 

Í umfjölluninni hér verða öll hugtökin notuð en þau eiga það 

sameiginlegt að vísa til náms þar sem stuðst er við tölvu– og upplýsingatækni 

og nemendur og kennarar eru landfræðilega aðskildir. (Trausti Þorsteinsson, 

Tryggvi Guðjón Ingason, Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir 2006). 

Úttektin á dreifmenntun í grunnskólum í V-Barðarstrandasýslu kom út í 

nóvember árið 2006 og náði til skólaáranna 2003 – 2006. Verkefnið var til 

komið vegna þess að illa hafði gengið að fá kennara með réttindi í 
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kennarastöður við grunnskólana í sýslunni. Helstu niðurstöður úttektarinnar 

voru meðal annars þær að umtalsverður ávinningur hafi orðið af 

dreifmenntunarverkefninu. Það stuðlaði að auknu sjálfstæði nemenda í námi, 

kennarar öðluðust aukna færni í notkun tölvu- og kennsluforrita, 

kennsluaðferðir í skólunum urðu fjölbreyttari og samskipti kennara á svæðinu 

jukust. Vandamál komu fram við notkun tæknibúnaðar en jákvæð þróun varð 

á því sviði þann tíma sem verkefnið stóð yfir. Niðurstöðurnar benda til að 

fjarkennsla sé ekki einungis tæknilega og kennslufræðilega möguleg heldur 

sé hún einnig vænleg leið til að styrkja starf skóla í dreifðum byggðum. 

(Trausti Þorsteinsson, Tryggvi Guðjón Ingason, Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir 

2006). 

Úttekt á fjarkennslu við Verkmenntaskólann á Akureyri náði til þriggja 

ára en fjarnám  við skólann hafði þá verið í mótun frá árinu 1994. Helstu 

niðurstöður úttektarinnar voru meðal annars jákvæð viðhorf fjarkennara, 

stjórnenda og fjarnemenda til fjarnámsins. Fjarkennarar voru farnir að nýta 

sér Netið meira með notkun á vefsíðum og kennslukerfum við störf sín. Fram 

kom að brýnustu verkefnin framundan væru að þróa kennsluhætti og efla 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni. Í samantekt skýrslunnar kemur fram 

að fjarnám á framhaldsskólastigi sé mikilvægur kostur fyrir nemendur og 

tryggi að þeir hafi greiðan og jafnan aðgang að viðurkenndri menntun og að 

fjarnám dragi úr þeim hindrunum sem búseta getur verið. (Ásrún 

Matthíasdóttir, Unnar Hermannsson 2003). 

Úttekt á fjarnámi við íslenska háskóla kom út í byrjun janúar árið 2007 

og var markmið skýrslunnar að vinna stöðugreiningu og úttekt á uppbyggingu, 

skipulagi og framboði fjarkennslu á háskólastigi. Í inngangi skýrslunnar kemur 

fram að kallað er eftir auknu framboði náms á háskólastigi til að hækka 

menntunastig, sporna við byggðaflótta og efla atvinnulíf. Helstu niðurstöður 

skýrslunnar eru að íslensku háskólarnir bjóði upp á fjarnám í mismiklum mæli, 

að hver háskóli fari sínar eigin leiðir við þróun námsins og að skólarnir notist 

við mismunandi upplýsingakerfi. Bent er á þörf á stefnumörkun fjarnáms á 

Íslandi bæði innan háskólanna sjálfra svo og heildarstefnumótun fyrir 
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háskólastigið. Fram kemur að tilgangur fjarnámsins sé að auðvelda aðgengi 

að námi og auka þannig jafnrétti einstaklinga til náms óháð búsetu, efnahag 

eða persónulegum aðstæðum, s.s. fötlun. Fjarnám hafi vaxið mjög á síðustu 

áratugi og væntanlega muni sú þróun halda áfram. Bent er á að á 

undanförnum árum hafi verið lögð áhersla á að þróa hina tæknilegu hlið 

fjarnámsins en nú sé aukin áhersla á að rannsaka og þróa hinn 

kennslufræðilega þátt. Fjallað er um mikilvægi netháskóla/samstarfnets sem 

hefði t.d. það hlutverk að þróa áfram kennsluaðferðir í fjarkennslu, þróa tækni 

og vefkerfi fjarkennslu til framdráttar og koma á námskeiðum fyrir kennara í 

fjarkennslu. Bent er á að slíkt samstarf myndi auðvelda háskólunum að koma 

til móts við þarfir, jafnt atvinnulífsins sem einstaklinga, um háskólamenntun 

og símenntun hverskonar. Að lokum er bent á mikilvægi þess að taka þátt í 

erlendu samstarfi. (Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, Erla Þrándardóttir, 

Rögnvaldur Ólafsson 2007). 

Eins og sjá má að framantöldum samantektum hefur upplýsingatæknin 

nýst á öllum skólastigum til að styrkja starf í skólum landsins og draga úr 

hindrunum sem búseta getur verið. Möguleikar upplýsingatækninnar eru nýttir 

á árangursríkan hátt til kennslu og náms m.a. í dreifðum byggðum. Markmiðið 

er að styrkja byggðir og koma til móts við atvinnulífið jafnt sem einstaklinga. 

Mikil reynsla liggur hjá menntastofnunum og á sér stað stöðug þróun á 

þessum vettvangi. Að mínu mati getur þessi reynsla nýst í öðrum 

málaflokkum eins og í þjónustu við fatlað fólk.  

Þar sem þetta verkefni snýr að nýtingu upplýsingatækninnar við miðlun 

þekkingar í dreifðum byggðum verður í næsta kafla fjallað um Þekkingarnet 

Austurlands sem gegnir mikilvægu hlutverki í miðlun fjarnáms og símenntunar 

á Austurlandi.  

1.3.2. Þekkingarnet Austurlands 

Til þess að unnt sé að nýta upplýsingatæknina til miðlunar þekkingar 

er aðgangur að háhraðasambandi nauðsynlegur. Á Austurlandi eru allir stærri 

þéttbýlisstaðir komnir með háhraðasamband en vandamál er í minnstu 
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þéttbýlisstöðunum og sveitum fjórðungsins þar sem fólk þarf  ennþá að notast 

við ISDN-nettengingar. Þetta ætti þó að standa til bóta í náinni framtíð því í 

markmiðum Fjarskiptaáætlunar fyrir árin 2005 – 2010 er gert ráð fyrir að á 

tímabilinu hafi allir landsmenn sem þess óska aðgang að háhraðateningu.  

Þekkingarnet Austurlands (ÞNA) er samstarfsvettvangur 

fræðslustofnana, atvinnulífs og sveitarfélaga á Austurlandi. Starfsvæðið er allt 

Austurland og er meginmarkmið með starfi ÞNA að styrkja jákvæða 

byggðaþróun með því að bæta aðgengi íbúa Austurlands að háskólanámi og 

símenntun.  

ÞNA er tengiliður á milli þeirra aðila sem sinna formlegu háskólanámi 

og þeirra sem bjóða upp á símenntun og fullorðinsfræðslu annars vegar og 

hins vegar einstaklinga, fyrirtækja og stofnana á Austurlandi. Í samstafi við 

framhaldsskóla og sveitarfélögin rekur það námsver á nokkrum stöðum á 

Austurlandi, auk þess sem það rekur Háskólasetur á Egilsstöðum samkvæmt 

sérstökum samningi við menntamálaráðuneytið. Námsver ÞNA og 

samstarfsaðila eru vel tækjum búin, þau eru með öfluga nettengingu um FS 

netið, svo og myndfundabúnað. ÞNA kynnir, miðlar og skipuleggur nám fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki eftir óskum og útbýr valin námskeið fyrir faghópa 

sem vilja bæta við þekkingu sína. (Þekkingarnet Austurlands [án árs])  

ÞNA tekur þátt í þróunarverkefnum með samstarfsaðilum og hefur 

SAust átt samstarf við þá um skipulagningu námskeiða fyrir starfsfólk sitt. Auk 

þess sem starfsfólk SAust hefur fengið aðstöðu hjá ÞNA til að sækja norræna 

videófyrirlestra, svo og ráðstefnur og fundi hérlendis í gegnum 

fjarfundarbúnað. ÞNA gæti því orðið mikilvægur samstarfsaðili við 

framkvæmd verkefnis eins og hér er til umfjöllunar. 

1.4. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) 

Í Tromsø í Norður Noregi er rekin miðstöð fjarlækninga í Noregi. 

Miðstöðin sem heitir Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er rannsóknar- og 

þekkingarmiðstöð. NST beitir nútímalegum samkiptalausnum við miðlun 

þekkingar með hjálp upplýsingatækninnar. Þótt meginhlutverk NST sé að 
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safna, framleiða og miðla þekkingu um fjarlækningar, bæði innan og utan 

Noregs, þá rekur stofnuninn einnig námsvef, www.helsekompetanse.no. 

Megintilgangur hans er að  stuðla að að aukinni nýtingu upplýsingatækninnar 

við þekkingarmiðlun og auknu þverfaglegu samstarfi sérfræðinga og fagfólks 

innan heilsbrigðis- og félagsþjónustunnar. NST er einskonar hlekkur á milli 

þeirra sem hafa þörf fyrir þekkingu á ákveðnu sviði og þeirra sem bjóða 

þekkingu á mismunandi sviðum.  Á námsvefnum er hægt að sækja námskeið, 

myndráðstefnur (videokonferanse), verið þátttakandi í faghópi auk þess sem 

hægt er að nálgast ýmsa fræðilega fyrirlestra á vefsíðunni. 

NST beitir sér fyrir því að upplýsingatæknin nýtist til að auka og bæta 

heilbrigðis- og félagsþjónustu, meðal annars í dreifðum byggðum. NST sem 

hefur starfað í rúman áratug heyrir undir Háskólasjúkrahús Norður-Noregs 

sem hefur aðsetur í Tromsø. Starfsvæðið er allur Norður-Noregur þar sem 

byggð er dreifð og vegalengdir langar líkt og á Íslandi. NST starfar einnig á 

alþjóðavísu en frá árinu 2002 hefur stofnunin haft samstarfssamning við 

Alþjóða heilbrigðisstofnunina WHO um að koma á, fylgja eftir og meta 

þróunarverkefni og þjónustu á sviði fjarlækninga. (Nasjonalt senter for 

telemedisin [án árs]). 

Hjá NST liggur áratuga reynsla af því að byggja upp þekkingu í 

dreifðum byggðum með aðstoð upplýsingatækninnar. Þar liggur þekking og 

reynsla sem að mínu mati getur nýst hér á landi við að þróa leiðir til að koma 

fræðslu og leiðbeiningum frá þekkingarmiðstöðvum og sérfræðingum til 

starfsfólks í þjónustu við fötluð börn.   
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2. Þjónusta við fjölskyldur fatlaðra barna 

Þjónusta við fatlað fólk fer fram samkvæmt lögum um málefni fatlaðra 

nr. 59/1992. Markmið er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör 

við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þar er 

einnig kveðið á um að við framkvæmd á markmiðum laganna skuli 

heildarsamtökum fatlaðra og aðildarfélögum þeirra tryggð áhrif á stefnu-

mörkun og ákvarðair er varða málefni fatlaðra.  

Félags- og tryggingamálaráðherra, sem fer með yfirstjórn málefna 

fatlaðra, annast stefnumótun, gerð heildaráætlana og hefur eftirlit með 

framkvæmd laganna.  Í lögunum er kveðið á um rétt fatlaðs fólks til almennrar 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga og að ávallt skuli leitast við að veita fötluðum 

þjónustu skv. lögum á sviði menntunar-, heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Reynist þjónustuþörf fatlaðs fólks meiri en svo að henni verði fullnægt innan 

almennrar þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðra. (1. og 7. grein laga um málefni fatlaðra 1992). 

Í þessu verkefni er tilgangurinn að skoða á hvern hátt hægt er að auka 

þekkingu starfsfólks sem veitir fötluðum börnum þjónustu með því að nýta þá 

tækni sem völ er á til að koma fræðslu, leiðbeiningum og ráðgjöf til þeirra. 

Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð ríkisins (GRR) sér um greiningar á fötluðum 

börnum á Íslandi og veitir ráðgjöf til foreldra og þeirra sem veita börnum 

þjónustu. Svæðisskrifstofur eru samstarfsaðili GRR í héraði og sér einnig um 

að veita ráðgjöf og leiðbeiningu til foreldra og þjónustuaðila. Í þessum kafla 

verður kannaður réttur fjölskyldna fatlaðra til þjónustu samkvæmt lögum og 

reglugerðum og borinn saman við þá þjónustu sem GRR og Svæðisskrifstofa 

málefna fatlaðra á Austurlandi  (SAust) veitir.    

2.1. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð (GRR) ríkisins, sem staðsett er á 

höfuðborgarsvæðinu, þjónar öllu landinu og gilda sérstök lög um starfsemi 
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hennar. Markmið þeirra er að tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir 

sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða að 

því að draga úr afleiðingum röskunarinnar, ennfremur að tryggja öflun, 

viðhald og miðlun fræðilegrar þekkingar á þessu sviði. (1. grein laga um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2003). 

Áður en til tilvísunar til GRR kemur skal hafa farið fram frumgreining en 

hún á sér einkum stað á barnadeildum sjúkrahúsa, í tengslum við 

sérfræðiþjónustu grunnskóla, ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu leikskóla, 

Sjónstöð, hjá sérfræðingum svæðisskrifstofa, greiningarteymum 

heilbrigðisstofnana, Heyrnar- og talmeinastöð og ýmsum öðrum sér-

fræðingum. (3. grein laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2003). Árið 

2007 var 288 börnum vísað til greiningar á GRR þar af voru 16 tilvísanir af 

Austurlandi. 

Stofnunin þjónar  börnum og  unglingum á aldrinum 0–18 ára og skal 

hún hafa samráð við aðra aðila um þjónustu, kennslu og rannsóknir á sviði 

fatlana og þroskaraskana, t.d. svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra, 

sveitarfélög sem tekið hafa að sér þjónustu við fatlaða, félagsþjónustu 

sveitarfélaga, sérfræðiþjónustu grunnskóla, ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu 

leikskóla, heilbrigðisstofnanir, háskólastofnanir, landlækni, stjórnarnefnd um 

málefni fatlaðra, svæðisráð málefna fatlaðra og hagsmunasamtök fatlaðra. (4. 

grein laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2003).   

Á heimasíðu GRR segir meðal annars  um framtíðarsýn 

stofnunarinnar: „Á Greiningarstöð verði veitt þjónusta byggð á bestu þekkingu 

sem til er á hverjum tíma með því að tengja þjónustuna við rannsóknir og 

miðla henni með fræðslu". GRR er ætlað viðamikið hlutverk í þjónustu við 

fötluð börn og fjölskyldur þeirra og í næsta kafla verður fjallað um það. 

2.1.1. Hlutverk  

Hlutverk GRR er að annast greiningu, ráðgjöf og fræðslu til 

einstaklingsins, foreldra eða annarra aðstandenda og þjónustuaðila varðandi 

viðeigandi meðferð, þjálfun og önnur úrræði sem þörf er á. Veitir GRR 
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langtímaeftirfylgd vegna þeirra einstaklinga sem búa við óvenju flóknar eða 

sjaldgæfar þroskaraskanir svo og að veita lagalega aðstoð og ráðgjöf til 

samstarfsaðila, sbr. 3. mgr., t.d. varðandi: a)uppbyggingu og starfrækslu 

greiningar- og ráðgjafarþjónustu, b) menntun og þjálfun starfsfólks, c) 

sérhæfðan tækjabúnað og aðgengi fatlaðra, d) kannanir á högum og þörfum 

fatlaðra, e) umsögn um þjónustu og vistun. Stofnunin annast öflun og miðlun 

þekkingar um fatlanir og alvarlegar þroskaraskanir, m.a. með því að fylgjast 

með nýjungum á alþjóðavettvangi. Hún sinnir þróun, rannsóknum og dreifingu 

á aðferðum og gögnum til greiningar á fötlunum og þroskaröskunum og á 

mismunandi meðferðaraðferðum. GRR sinnir fræðilegum rannsóknum á sviði 

áunninna og meðfæddra fatlana og þroskaraskana og þátttöku í alþjóðastarfi, 

m.a. á sviði fátíðra fatlana. Að lokum annast GRR fræðslu á sviði fatlana og 

þroskaraskana og útgáfu fræðsluefnis. (4. grein laga um Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins). 

2.1.2. Fræðsla 

Samkvæmt lögum um GRR gegnir stofnunin umfangsmiklu hlutverki 

hvað varðar öflun og miðlun þekkingar um fatlanir og alvarlegar 

þroskaraskanir svo og ráðgjöf bæði til einstaklinga og samstarfsaðila.  

Til að fá gleggri upplýsingar um umfang þessa þáttar í starfsemi GRR 

leitaði ég eftir nánari upplýsingum hjá stofnuninni um hvernig þessari fræðslu 

er háttað þ.e. hvað varðar ráðstefnur, einstök námskeið, heimasíða o.s.frv. Í 

svörum stofnunarinnar kom fram að á árinu 2007 voru haldin 69 mismunandi 

námskeið á vegum stofnunarinnar og var fjöldi þátttakanda samtals 1.758 

manns og skiptust þau á eftirfarandi hátt: 

• Almenn og opin námskeið og ráðstefnur haldnar í Reykjavík, samtals 18 

og voru þátttakendur tæplega 1000. 

• Almenn opin námskeið haldin úti á landi, samtals 7 og voru þátttakendur 

um 160.  

• Námskeið fyrir einstaka skóla um allt land, samtals 16 og voru 

þátttakendur um 350. 
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• Námskeið eingöngu ætluð foreldrum, samtals 8 og voru þátttakendur 95. 

• Einstaklingsmiðuð námskeið, samtals 20 og voru þátttakendur 170.  

Fram kom að til viðbótar þessum námskeiðum voru haldnar fjölmargar 

einstaklingsmiðaðir kynningar- og fræðslufundir og að slíkar kynningar væru 

m.a. boðnar leik- og grunnskólum barna með þroskaraskanir sem hafa nýlega 

fengið greiningu, eða njóta reglubundinnar þjónustu á GRR. (Margrét 

Valdimarsdóttir 2008a).  

Í næsta kafla verður fjallað um í hve miklum mæli GRR nýtir 

upplýsingatæknina til að framfylgja þessu viðamikla hlutverki sínu. 

2.1.3. Nýting UT og tækjabúnaður GRR  

Til að fá gleggri upplýsingar um á hvern hátt GRR nýtir 

upplýsingatæknina til að miðla þekkingu og fræðslu spurðist ég fyrir hjá 

stofnuninni um hvaða tækjakostur væri til staðar, hvað skorti, hvort og þá 

hvaða hugmyndir væru uppi hjá stofnuninni um nýtingu upplýsingatækninnar 

til að framfylgja hlutverki sínu.  

GRR nýtir upplýsingatækni með því að miðla þekkingu með 

fjarfundum, fjarfræðslu/námskeiðum og ráðgjöf í gegnum fjarfundarbúnað.  

Haldnir eru símafundir og veitt er ráðgjöf í gegnum síma og fræðslu er einnig 

miðlað frá heimasíðu stofnunarinnar www.greining.is. Fram kom að ekki er til 

staðar fjarfundabúnaður á stofnuninni sjálfri þannig að GRR kaupir aðgang að 

sliku hjá Miðstöð símenntunar í Hafnarfirði. Stofnunina skortir því  

aðgengilegan búnað til fjarfunda og til að veita ráðgjöf og fræðslu. Jafnframt 

kom fram að á stofnuninni er starfandi þriggja manna nefnd sem hefur það 

hlutverk að skoða möguleika á nýtingu upplýsingatækni í starfseminni. 

Nefndin er enn að störfum og hefur ekki skilað niðurstöðum en almennt má 

segja að jákvæðni og vilji sé fyrir því að nýta alla mögulega tækni sem gæti 

aukið gæði starfseminnar. (Margrét Valdimarsdóttir 2008b).  

GRR hefur mikilvægu hlutverki að gegna í sérfræðiþjónustu við fötluð 

börn á Íslandi svo og við fræðslu, þróun og miðlun þekkingar þessu sviði. Á 

GRR eru starfandi helstu sérfræðingar landsins á sviði fatlana. Stofnunin er 
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því að mínu mati kjörinn vettvangur til að vinna þróunarverkefni á sviði 

upplýsingatækni og þarf að vera búin nauðsynlegum tækjabúnaði í því skyni.  

2.2. Svæðisskrifstofa Austurlands (SAust) 

Í þessum kafla verður fjallað um stefnu og starfsemi SAust, aðstæður á 

Austurlandi og þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Austurlandi (SAust) starfar 

samkvæmt lögum um málefni fatlaðra, nr. 59/1992 og reglugerðum sem undir 

þau heyra.  Lögin taka til velferðarþjónustu við fatlað fólk sem ekki er tryggð 

samkvæmt öðrum lögum.  Markmið laganna er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti 

og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til 

að lifa eðlilegu lífi (1. grein laga um málefni fatlaðra 1992). Rétt á þjónustu 

SAust á fólk með þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjónskerðingu og 

heyrnarskerðingu, þegar almenn félagsleg þjónusta samfélagsins dugir ekki til 

vegna sérþarfa einstaklingsins (2. og 7. grein laga um málefni fatlaðra 1992).  

SAust starfar í umboði félags- og tryggingamálaráðuneytisins og er 

hlutverk hennar að annast rekstur og stjórnun og bera fjárhagslega og faglega 

ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk í Suður- og Norður Múlasýslu. SAust skal 

stuðla að því að fatlað fólk og fjölskyldur þeirra fái notið stuðnings og 

ráðgjafar, auk almenns réttar til þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Jafnframt skal 

SAust eiga samvinnu og hafa samráð við hlutaðeigandi aðila varðandi 

þjónustu við fatlað fólk og fjölskyldur þess. (12. grein laga um málefni fatlaðra 

1992).  

Starfsvæði Svæðisskrifstofu Austurlands nær frá Vopnafirði í norðri til 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar í suðri en það tók við þjónustu við fatlaða árið 

1997 en sé þess óskað veitir SAust þangað faglega ráðgjöf við framkvæmd 

þjónustunnar. Starfsvæðið er stórt, byggð er dreifð og einkennist af litlum 

bæjarsamfélögum, með sveitum í kring, yfirleitt umgirt háum fjallgörðum.  

Á Austurlandi búa um 13.913 manns í 9 sveitarfélögum. Fjöldi fatlaðs 

fólks sem er á skrá hjá Saust var 1. janúar árið 2008 um 124 einstaklingar, 
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búsettir í öllum sveitarfélögum 9 á Austurlandi, þar af eru 32 börn. SAust veitir 

þjónustu á nánast öllu starfssvæðinu en aðalskrifstofan, þar sem stjórnendur 

og flestir ráðgjafar hafa aðsetur, er staðsett á Egilsstöðum. Tekur um eina til 

tvær klukkustundir að aka þaðan í þau byggðarlög sem fjærst eru. Miklar 

fjarlægðir á milli staða eru ákveðin hindrun og á veturna geta samgöngur  

valdið erfiðleikum við framkvæmd þjónustunnar.  

Í næsta kafla verður fjallað um stefna SAust hvað varðar þjónustu við 

fötluð börn.     

2.3. Stefna 

Stefna SAust byggir á lögum um málefni fatlaðra og hugmyndafræði 

þeirra um nærþjónustu, eðlilegt líf og þátttöku í samfélaginu og stefnu félags- 

og tryggingamálaráðuneytisins, Mótum framtíð.  

Stefna SAust er að fatlað fólk njóti jafnréttis og sambærilegra lífskjara á 

við aðra þjóðfélagsþegna og hafa möguleika á því að taka þátt í samfélaginu 

til jafns við aðra, að fötluðu fólki og fjölskyldum þeirra standi til boða þjónusta í 

heimabyggð í samræmi við óskir og þarfir, að tryggja árangur, gæði og þróun 

til framtíðar með miðlun, nýtingu og aðgengi að upplýsingum, öflugu faglegu 

starfi og stjórnun, að notandinn sé virkur þátttakandi í mótun þjónustunnar og 

hafi áhrif á hvernig hún er veitt, að skapa  lífsskilyrði sem auka virkni fatlaðs 

fólks og efla hvern einstakling til ákvarðanatöku um eigið líf, að hafa í 

þjónustu sinni fyrirmyndarstarfsfólk með góða menntun og þekkingu og skapa 

því gott starfsumhverfi svo hæfileikar þess nýtist notendum þjónustunnar sem 

best.  

Stefna SAust í þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er að: 

Þjónustan taki mið af þörfum barnanna og fjölskyldna þeirra, styrkja foreldra 

fatlaðra barna í uppeldishlutverki sínu og sjá til þess að börnin njóti 

lögbundinnar almennrar þjónustu, fötluð börn séu virt og viðurkennd í 

samfélagi sínu og hafi að því greiðan aðgang. (Handbók, 2007) 
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StefnaSAust er að hafa í starfi áhugasamt starfsfólk með góða 

þekkingu og menntun og á síðustu árum hefur starfsfólk sótt menntun og 

fræðslu bæði innanlands og erlendis með aðstoð upplýsingatækninnar. 

Myndfundarbúnaður hefur þá helst verið notaður en á síðustu árum hefur 

starfsfólk í auknum mæli sótt ráðstefnur og/eða fyrirlestra sem settir hafa 

verið inn á Netið, þar sem hægt er að nálgast þá hvenær sem er. Jafnframt 

hefur fagfólk Svæðisskrifstofu tekið að sér fræðslu og eða kennslu á 

námskeiðum fyrir starfsfólk í þjónustu við fatlað fólk, bæði á Austurlandi og 

víðar á Íslandi. Námskeiðin sem Þekkingarnet Austurlands hefur skipulagt 

hafa farið fram í gegnum myndfundarbúnað.  Það liggur því fyrir ákveðin 

þekking og reynsla af nýtingu upplýsingatækninnar hjá starfsfólk SAust sem 

hægt er að byggja á.    

SAust hefur ekki mótað sér sérstaka stefnu á sviði upplýsinga-

tækninnar en stefnan stofnunarinnar miðar að þjónustu í heimabyggð, að 

árangur sé tryggður, svo og þróun til framtíðar með miðlun, nýtingu og 

aðgengi að upplýsingum og öflugu faglegu starfi. Fram hefur komið að 

starfsvæði SAust er stór og byggð dreifð en í framkvæmd hafa möguleikar 

upplýsingatækninnar ekki verið notaðir á markvissan hátt. Þar liggja að mínu 

mati ákveðin ónýtt tækifæri. Í næsta kafla verður fjallað um þjónustu við 

fötluðu börn á Austurlandi.  

2.4. Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur á Austurlandi 

Í þessum kafla verður fjallað um fötluð börn og fjölskyldur þeirra á 

Austurlandi, skoðað verður hver réttur þeirra er samkvæmt lögum og 

reglugerðum og borið sama við framkvæmd.   

Í samræmi við lög og stefnur búa fötluð börn á Austurlandi hjá 

foreldrum sínum eða öðrum forráðamönnum. Þau njóta þjónustu almenna 

kerfisins en fá auk þess sértæka þjónustu á vegum SAust. Fjöldi fatlaðra 

barna sem er í þjónustu hjá SAust eru 32, búsett á öllu starfssvæðinu.  

Þegar barn greinist fatlað sendir GRR tilkynningu til svæðisskrifstofa 

og á SAust er framkvæmdin sú að ráðgjafi mælir sér mót við foreldra 
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barnsins, kynnir sér aðstæður fjölskyldunnar, kynnir SAust og rétt 

fjölskyldunnar til þjónustu. Áhersla er lögð á mikilvægi þess að fyrstu kynni 

séu jákvæð og myndi þannig traustan grunn fyrir áframhaldandi samskipti 

fjölskyldu og ráðgjafa. Felst það meðal annars í því að virða margbreytileika 

fjölskyldna og að öll þjónusta sem boðin er þurfi að virka sem stuðningur við 

barnið og fjölskylduna. Unnið er eftir sérstökum gátlista þannig að tryggt sé 

að fjölskyldan fái viðeigandi upplýsingar og aðstoð til að takast á við það 

hlutverk að ala upp og annast um fatlað barn.  (Þorbjörg Garðarsdóttir 2008). 

2.4.1. Almenn þjónusta 

 Með almennri þjónustu er átt við þjónustu sem veitt er af 

félagsþjónustu sveitarfélaga vegna framkvæmdar á lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga (nr. 40/1991). Samkvæmt þeim skal félagsþjónustan meðal 

annars sjá til þess að börn fái notið hollra og þroskavænlegra 

uppvaxtarskilyrða og vinna að því að fötluðu fólki sé tryggð sambærileg 

lífskjör og jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og sköpuð skilyrði til að lifa 

sem eðlilegustu lífi miðað við getu hvers og eins. Þá geta fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra átt t.d. rétt á félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslegri 

heimaþjónustu og aðstoð við húsnæðismál sín. (16., 19., 25., 30.,  42., 45. 

grein laga um félagsþjónustu, 1991). Samkvæmt lögum um málefni fatlaðra 

skulu sveitarfélög gefa fötluðum kost á liðveislu til að rjúfa félagslega 

einangrun og ferðaþjónustu til að gera þeim sem ekki geta nýtt sér 

almenningsfarartæki meðal annars kleift að stunda nám og njóta tómstunda. 

(24. og 35. grein laga um málefni fatlaðra, 1992, 24). Algengt er að fötluð 

börn njóti liðveislu og á það sérstaklega við í skólafríum.  Fötluðu börnin 

ganga í leik- og grunnskóla sem sveitarfélögin reka og fá sérstakan stuðning 

eftir eðli og umfangi fötlunarinnar.    

 Undir almenna þjónustu fellur líka þjónusta Heilbrigðisstofnanir á 

Austurlandi vegna framkvæmda á lögum um heilbrigðisþjónustu, sérstaklega 

vegna þjónustu heilsugæslustöðva. (Lög um heilbrigðisþjónustu, 2007). Auk 

almennra lækna- og hjúkrunarþjónustu veita heilsugæslustöðvar á 
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Austurlandi ýmsa þjónustu sem fötluð börn og fjölskyldur nýta s.s. 

sálfræðiþjónustu, næringarráðgjöf, iðju- og sjúkraþjálfun. (Reglugerð um 

heilsugæslustöðvar, 2007). 

 Sveitarfélög hafa talsverða ábyrgð í þjónustu við fötluð börn og 

fjölskyldna þeirra enda er reglulegt samstarf á milli SAust og félagsþjónusta 

sveitarfélaga um framkvæmd þjónustunnar. Heilbrigðisþjónustan tekur þátt í 

því samstarfi eftir því sem við á. Í næsta kafla sem fjallar um sértæka 

þjónustu og framkvæmd hennar.  

2.4.2. Sértæk þjónusta  

 Um sértæka þjónustu Saust er kveðið á um í lögum um málefni 

fatlaðra og er þar átt við ýmiskonar stoðþjónustu vegna þarfa fatlaðra barna 

fyrir umönnun og þjálfun ásamt nauðsynlegri aðstoð við fjölskyldur þeirra svo 

að þær geti búið börnunum örugg og þroskavænleg uppeldisskilyrði. Kveðið 

er á um rétt fatlaðra barna fyrir leikfangasafna, að fjölskyldur fatlaðra barna 

skuli eiga kost á þjónustu stuðningsfjölskyldna og skammtímavistun og að 

stuðla skuli að því að fötluð börn eigi kost á sumardvöl. (8., 20., 21., 22., 23. 

grein laga um málefni fatlaðra, 1992). Í reglugerð um þjónustu við fötluð börn 

og fjölskyldur fatlaðra (nr. 155/1995) er nánari útlistun á þessari sértæku 

þjónustu sem stendur þeim til boða og svæðisskrifstofur veita:  

 Fagleg þjónusta, ráðgjöf og leiðbeiningar til fjölskyldna fatlaðra 

barna. Þar er jafnframt kveðið á um að svæðisskrifstofur skuli vera 

samræmingaraðili í þjónustu við fötluð börn á svæðinu og að ávallt skuli 

leitast við að fötluð börn njóti almennrar þjónustu ríkis og sveitarfélaga. 

Leikfangasöfn er einn þáttur í faglegri þjónustu svæðisskrifstofa, þar sem veitt 

er þroska- og leikþjálfun, tekin þroskmöt á börnunum og veitt uppeldisleg 

ráðgjöf til foreldra og þeirra sem veita börnunum þjónustu. Söfnin skulu vera 

búið sérhæfðum þjálfunargögnum til útlans. Á síðustu árum hefur hlutverk 

þeirra breyst frá því að veita fötluðum börnum þjálfun sem yfirleitt fór fram á 

leikfangasöfnum yfir í að vera hreyfanlega ráðgjafarþjónusta sem fram fer í 

heimabyggð barnsins.  SAust veitir faglega þjónustu og ráðgjöf varðandi 
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uppeldi og þjálfun til fjölskyldna og þjónustuaðila barnsins ásamt upplýsingum 

um ýmis réttindi. SAust hefur sérhæfð þjálfunargögn til útlána bæði til 

fjölskyldna og þjónustuaðila barnsins og veitir ráðgjöf varðandi notkun þeirra. 

Öll börn sem eru í þjónustu hjá SAust njóta þessara þjónustu í mismiklum 

mæli þó.   

 Stuðningsfjölskyldur sem fjölskyldur fatlaðra barna skulu eiga kost 

á en hlutverk þeirra er að taka fatlað barn í umsjá sína í skamman tíma í þeim 

tilgangi að létta álagi af fjölskyldum þess. Á Austurlandi eru 10 börn með 

þessa þjónustu og eru þau flest með 3 sólarhringa á mánuði en í 

undantekningatilfellum er veittir 5 sólarhringar. SAust annast samningagerð 

og veitir stuðningsfjölskyldum ráðgjöf og sinnir annarri eftirfylgni eftir þörfum.  

 Skammtímavistun en fjölskyldur fatlaðra skulu eiga kost á því að 

börn þeirra njóti þar tímabundinnar dvalar þegar þörf krefur. Tilgangur 

þjónustunnar er að létta álagi af fjölskyldu fatlaðra barna og stuðla þannig að 

því að börnin geti búið sem lengst í heimahúsum og veita börnunum 

tilbreytingu. Á Austurlandi er skammtímavistun í boði í þeim tilvikum sem 

þjónusta stuðningsfjölskyldu nægir ekki. Tvö skammtímavistunarrými eru á 

Austurlandi, ætluð börnum og fullorðnum, og eru fötluð börn að nýta þau 

samtals í fimmtán daga.  

Sumardvöl er rekin af félagssamtökum eða einstaklingum og er 

heimilt að greiða framlag úr ríkissjóði vegna umframkostnaðar sem þjónustan 

við hefur í för með sér. Foreldrar eða umönnunaraðilar geta sótt um stuðning í 

fríum. Á Austurlandi er veittur stuðningur við fötluð börn eftir því sem þörf 

krefur.  

Í þessum kafla hefur verið leitast við að gera þjónustu við fötluðu börn 

og fjölskyldur þeirra sem best skil, rétti barnanna samkvæmt lögum og 

reglugerðum svo og framkvæmd þjónustunnar á Austurlandi. Byggð á 

Austurlandi er dreifð og búa fötluð börn og foreldrar þeirra á öllu 

starfsvæðinu. Þau njóta margháttaðrar almennrar þjónustu sveitarfélaga, auk 

ýmiskonar stoðþjónustu hjá SAust.  
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 Aðstæður á Austurlandi gefa tilefni til að skoða frekar hvort hægt sé 

að bæta og styrkja þjónustuna með nýtingu upplýsingatækninnar. Í næsta 

kafla verður fræðileg umfjöllun um þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur 

þeirra fléttuð inn í viðtöl við tvo viðmælendur, notanda og veitenda 

þjónustunnar.  
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3. Viðtöl og fræðileg umfjöllun 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort upplýsingatæknin 

geti nýst til að styðja betur fjölskyldur fatlaðra barna í dreifðum byggðum og 

aukið þekkingu og færni starfsfólks. Í þeim tilgangi að fá betri innsýn í 

framkvæmd þjónustunnar og hverjar væru þarfirnar og hvort hægt væri að 

mæta einhverjum þeirra með hjálp upplýsingatækninnar tók ég tvö viðtöl. 

Fjallað verður um niðurstöður þeirra hér, þau skoðuð í fræðilegu ljósi og borin 

saman við stefnu SAust og framkvæmd þjónustunnar.    

3.1. Viðtölin 

Til að fá gleggri sýn á viðfangsefnið tók ég opin viðtöl við tvo aðila, 

annað við móður barns sem er að ljúka námi í grunnskóla í vor. Fjölskyldan 

býr í litlu þorpi í talsverðri fjarlægð frá Egilsstöðum þar sem Svæðisskrifstofa 

er með aðsetur. Fjölskyldan hefur gengið í gegnum þá reynslu að ala upp og 

annast um fatlað barn í sinni heimabyggð, hún hefur reynslu af samskiptum 

við GRR, SAust, almennan leik- og grunnskóla svo og félagsþjónustu 

sveitarfélagsins. Hitt viðtalið var við ráðgjafa á SAust sem hefur áratuga 

reynslu af því að veita fötluðum börnum á Austurlandi og fjölskyldum þeirra 

þjónustu, svo og af samstarfi við leik-, grunn- og framhaldsskóla þar sem 

fötluð börn fá þjónustu. Viðtölin sem tóku um það bil klukkustund hvort, voru 

tekin upp á segulband, afrituð, greining gerð á þeim og dregnir fram þeir 

þættir sem féllu undir markmið rannsóknarinnar. Hljóðritun og afritun hefur nú 

verið eytt. Viðtalið við móðurina fór fram á heimili hennar en viðtalið við 

ráðgjafann fór fram á vinnustað hennar.  

Í viðtölunum komu fram margar gagnlegar upplýsingar sem nýtast mér 

við úrvinnslu verkefnisins. Það getur þó haft áhrif að ég hef starfað sem 

framkvæmdastjóri málefna fatlaðra í tæpa tvo áratugi. En þrátt fyrir að ég 

þekki framkvæmd þjónustunnar ágætlega er ég ekki í beinum samskiptum við 

foreldra fatlaðra barna og hef þess vegna ekki sömu innsýn í þjónustuna og 

ráðgjafinn og móðirin.   Til að gæta fyllsta trúnaðar verður ekki getið hvort 
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barnið er drengur eða stúlka og nöfn viðmælenda minna verða ekki birt heldur 

talað um móður og ráðgjafa. 

3.2. Samhæfing þjónustunnar 

 Fötluð börn hafa víðtækar og flóknar þjónustuþarfir og þurfa 

margháttaða aðstoð oft frá ólíkum opinberum þjónustukerfum. Um getur verið 

að ræða þjónustu frá skólum, félags- og heilbrigðisstofnunum,  auk réttar til 

margskonar stuðnings frá almannatryggingum, s.s. fjárhagsstuðningi.  

 Rannsóknir sýna að foreldrar fatlaðra barna upplifa oft mörg 

vandamál og finna fyrir mikilli streitu vegna skorts á samhæfingu og samstarfi 

þjónustukerfanna í kringum barnið. Mikill tími fer hjá foreldrum fatlaðra barna í 

að skipleggja og samhæfa þjónustuna sem börnin fá. Það eyðir bæði tíma og 

orku og er viðbótarálag fyrir fjölskylduna (Askheim, Andersen, Eriksen 2003).  

Í stefnu félagsmálaráðuneytisins og SAust kemur fram að fötluð börn 

skuli búa hjá foreldrum sínum og njóta almennrar þjónustu og að hún skuli 

vera heildstæð og samhæfð hjá einum þjónustuaðila í heimabyggð. 

Fjölskyldur fatlaðra barna á Íslandi eiga rétt á margháttaðri þjónustu og getur 

verið erfitt fyrir foreldra að hafa yfirsýn yfir rétt sinn og halda utan um 

þjónustuna við fatlaða barnið. Við framkvæmd þjónustunnar leggur SAust 

áherslu á að vera í góðri samvinnu við fjölskylduna í þeim tilgangi að létta 

þeirri vinnu af foreldrum að þurfa að samhæfa þjónustuna við fatlaða barnið. 

Hún beitir sér fyrir samvinnu á milli starfsfólks SAust og þeirrar almennu 

þjónustu sem fatlaða barnið nýtur. Þeir aðilar sem koma að þjónustu við 

barnið, ásamt foreldri/foreldrum þess halda svokallaða teymisfundi en 

tilgangur þeirra er að samræma vinnubrögð, veita yfirsýn, skapa aðhald og 

öryggi og ýta undir upplýsingaflæði milli fagfólks, foreldra og stofnana. 

Markmiðið með samstarfinu er að stuðla að sem bestum árangri, framförum 

og lífsgleði barnsins með því að taka mið af styrkleikum og áhugasviði þess. 

Teymisfundunum er einnig ætlað að vera stuðningur og hvatning fyrir foreldra 

og fagmenn. 
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Í viðtalinu við ráðgjafann kom fram að stundum væri erfitt að sinna 

þessu samhæfingarhlutverki, sérstaklega ef barnið notaði þjónustu frá 

mörgum kerfum eða væri í efri bekkjum grunnskólans og hefði marga 

kennara. Einnig gætu landfræðilegar aðstæður á Austurlandi verið hindrun við 

framkvæmdina og taldi hún að SAust veitti betri þjónustu til þeirra sem bjuggu 

í nálægð við aðalskrifstofu SAust.  

Í viðtalinu við móðurina kom fram að henni fannst brýnt að þurfa ekki 

að leita til margra aðila innan þjónustukerfanna heldur að fjölskyldan hefði 

einn tengilið sem myndi sjá um að samhæfa þjónustuna og grípa inn í ef 

eitthvað kæmi upp á. Fannst henni mikilvægt fyrir sig að hafa einhvern 

ráðgjafa og sérfræðing fyrir utan almenna kerfið sem hún gæti leitað til og 

fengið aðstoð ef upp kæmu vandamál. Hún hafði stundum lent í ágreiningi við 

starfsfólk t.d. leik- eða grunnskóla um hvernig ætti að koma til móts við 

sérþarfir barnsins. Þegar þessar aðstæður komu upp hafði hún leitað 

aðstoðar hjá ráðgjafa SAust við úrlausn málsins. Jafnframt koma fram í máli 

hennar að þörf væri á að fylgja betur eftir niðurstöðum teymisfundanna.  

Það bendir því allt til þess að þörf sé á að SAust bæti þann þátt í 

starfsemi sinni sem snýr að því hlutverki sínu að samhæfa þjónustu og auka 

samstarf þeirra sem veita fötluðum börnum á Austurlandi þjónustu.  

3.3. Stuðningur frá öðrum foreldrum 

Í rannsóknum þar sem foreldrar fatlaðra barna lýsa reynslu sinni við að 

takast á við daglegt líf og ala upp og annast um barnið telja þeir samband við 

aðra foreldra í sömu aðstæðum mikilvægt. Þeir fá oft mikilvægar upplýsingar 

frá öðrum foreldrum um rétt sinn til stuðnings og þjónustu. Þar fyrir utan finnst 

foreldrum mikilvægt að hlusta á reynslu annarra foreldar og geta deilt sinni 

reynslu með þeim. Foreldrar þessara barna upplifa sig oft eina með sín 

vandamál og í veikri stöðu gagnvart samfélaginu. Með því að deila reynslu 

sinni og átta sig á að vandamál þeirra eru ekki einstök, heldur að margir séu í 

sömu aðstæðum, eflast þeir og eru betur í stakk búnir til að mæta 

þjónustukerfinu.   (Askheim, Andersen, Eriksen 2003). Foreldrar sem eignast 
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fötluð börn standa frammi fyrir nýjum og erfiðum aðstæðum. Í Íslenskri 

rannsókn meðal foreldra fatlaðra barna kom fram að aðstoð og skilningur 

hinna nánustu væri mikilvægastur en þar á eftir kæmi stuðningu frá öðrum 

foreldrum. Að skynja skilning og samkennd, frá öðrum sem væru í svipuðum 

sporum. (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003).  

Foreldrar á Austurlandi búa mjög dreift á svæðinu og því getur þeim 

reynst erfitt að hafa með sér samstarf. Kom fram í viðtalinu við móðurina að 

það væri mjög lítið samband á milli þeirra.   

Í viðtalinu við ráðgjafann kom fram að sumir foreldrar hefðu mikla þörf 

fyrir að viðra hlutina eða segja frá áföngum í lífi barnsins, fá að ræða málin við 

einhvern sem skildi málið. Stundum kæmi þessi stuðningur frá 

stórfjölskyldunni eða einhverjum öðrum. Stundum gæti ráðgjafi í kerfinu sinnt 

þessu en það væri þó ekki alltaf og háð því að mikið traust ríkti á milli foreldra 

og ráðgjafa.  

Þetta er í samræmi við það sem kom fram í viðtalinu við móðurina, 

henni fannst skipta máli að geta hringt í einhvern og fengið að tala, ekki 

endilega við sérfræðing, heldur bara einhvern sem kynni að hlusta og gefa 

ráð og væri bakhjarl hennar. Sjálf sagðist hún geta leitað til aðila innan 

kerfisins sem hún treysti og það fannst henni mikilvægt:  

[...] já hún getur rætt öll mál og það er ekkert öllum gefið að 

gera það. Hún er tilbúin til að reyna að leysa mál og hjálpa 

manni að finna einhverja lausn á þeim. 

En þrátt fyrir að móðirin gæti leitað til aðila innan kerfisins sem hún treysti þá 

kom fram að hún vildi hafa meira samband við aðra foreldra. Hún sagðist 

aldrei hafa séð eftir því að búa úti á landi vegna þess að þjónustan væri ekki 

að mæta þörfum barnsins. Hún saknaði þess hins vegar að geta ekki haft 

meiri samskipti við aðra foreldra sem ættu börn með sömu fötlun og hennar 

barn. Þeir hefðu stofnað með sér foreldrafélag sem hefði aðsetur á 

höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn væri að foreldrar myndu styðja hvert 

annað og taldi hún sig fara á mis við mikið að geta ekki sótt fræðslu og 

stuðning sem í boði væri á vegum félagsins. Fram kom hjá henni að hluti af 
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þessari þörf væri hægt að mæta með upplýsingatækninni, t.d. væri hægt að 

senda fræðslufundi á vegum foreldrafélagsins út á land með myndfundar-

búnaði. Það væri þó ekki gert trúlega þar sem félagið hefði ekki aðgang að 

réttum búnaði.   

 Það virðist vera þörf á að leita leiða til að auka möguleika foreldra á 

Austurlandi til að vera í meiri samskiptum við aðra foreldra fatlaðra barna og 

foreldrafélög á Höfuðborgarsvæðinu.  Þar getur upplýsingatæknin hjálpa. 

3.4. Reynsla foreldra virt 

Foreldrar þekkja fatlaða barnið sitt best og eru lykilaðilar varðandi 

þarfir þess og óskir. Rannsóknir sýna að það sé mikilvægt að þeir sem starfa 

innan þjónustukerfanna nýti sér þennan styrkleika foreldranna. Að komið sé 

fram við þá sem mikilvæga samstarfsaðila við þróun þjónustu fyrir barnið og 

framkvæmd hennar. Þegar foreldranir standa jafnfætis starfsfólki þjónustu-

kerfisins upplifir það fyrst kerfið vinna með sér en ekki á móti. (Askheim, 

Andersen, Eriksen 2003). 

Í stefnu félags- og tryggingamálaráðuneytisins kemur fram að þjónusta 

við fötluð börn og fjölskyldur þeirra skuli sniðin að þörfum notenda hverju sinni 

og í stefnu SAust kemur fram að notandinn skuli vera virkur þátttakandi í 

mótun þjónustunnar og hafa áhrif á hvernig hún er veitt.     

Í viðtali mínu við ráðgjafann kom fram að sveigjanleiki í þjónustunni og 

magn hennar væri það sem skipti mestu fyrir foreldra að hennar mati. Þetta 

ætti sérstaklega við ef foreldrar væru með barn sem þyrfti mjög mikla aðstoð 

og eftirfylgd allan sólarhringinn. Í samvinnu við foreldra þyrfti að vera hægt að 

laga þjónustuna að þörfum barnsins á hverjum tíma. Til dæmis þyrfti að vera 

hægt að veita þjónustu daglega ef svo bæri undir og ekki síst þegar skólar 

væru í fríi. Fram kom hjá henni að stoðþjónusta samkvæmt núgildandi lögum 

mæta ekki nægjanlega þessari þörf. 

Í samtalinu við móðurina kom fram hún leggur mikla áherslu á að 

komið sé fram við hana sem samstarfsaðila sem hafi bestu þekkingu á 

þörfum barnsins. Hún sagðist almennt vera ánægð með þjónustuna sem 
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barnið hefur fengið hvort sem um var að ræða almenna eða sérhæfða 

þjónustu. Það væri hins vegar fólkið sem veitti þjónustuna sem skipti máli, 

hvernig væri að hafa samskipti við það. Hún lagði áherslu á hversu misjafnt 

fagfólk væri, henni fyndist erfiðast þegar það hlustar ekki, ber ekki virðingu 

fyrir skoðunum og þekkingu foreldra og þegar það hefur foreldra ekki með í 

ráðum. Það vandamál sem móðirin lýsir hér má ef til vill fyrirbyggja með 

auknum upplýsingum og bættri þekkingu fagfólks á þörfum foreldra fatlaðra 

barna. Í næsta kafla verður fjallað um það sem fram kom í viðtölunum um 

ráðgjöf, fræðslu og stuðning.     

3.5. Ráðgjöf, fræðsla, stuðningur 

Rannsóknir sýna að foreldrar fatlaðra barna leggja ríka áherslu á að 

fatlaða barnið fái stuðning sem lagaður er að þörfum þess hvort sem er það 

er í leik- eða grunnskóla. Foreldrar upplifa oft hindranir þegar kemur að því að 

skólinn þurfi að mæta sérþörfum, s.s. vegna skorts á starfsfólki sem býr yfir 

hæfni til að takast á við starfið. Þarna er þó munur á milli leik- og grunnskóla. 

Leikskólanum virðist takast betur upp en grunnskólunum og upplifa margir 

foreldrar að þeir þurfi að berjast  til þess að fá þar viðunandi þjónustu. 

(Lundeby, Tøssebro 2003), (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2003).  

 Bæði Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) og SAust hafa 

hlutverk gagnvart foreldrum fatlaðra barna og þjónustuaðilum hvað varðar 

stuðning, ráðgjöf og fræðslu. Á Austurlandi ganga öll börn í almennan leik- og 

grunnskóla og er reynsla beggja viðmælenda minna að betur gangi í 

leikskólanum en í grunnskólanum. Hjá þeim báðum kom fram að fagþekking 

og menntun í heimabyggð væri mikilvæg forsenda þess að vel tækist til með 

þjónustuna.  

Í viðtalinu við móður kom einnig fram að henni fannst slæmt að barnið 

hætti að fara á GRR þegar grunnskólaganga þess hófst. Þá fyrst fannst henni 

vera þörf á að fylgst væri með þroska þess.  Í máli móður kom fram að 

grunnskólinn hefði leitað eftir utanaðkomandi ráðgjöf og fræðslu, t.d. hjá 
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SAust, Safamýrar- og Öskjuhlíðaskóla. Hún upplifði samt oft að grunnskólinn 

væri ekki að mæta sérþörfum barnsins. 

Í máli ráðgjafans kom fram að það gangi nokkuð vel með fötluð börn í 

leikskólanum og þar líði þeim vel. Það gangi betur en í grunnskólanum, viljinn 

sé þar fyrir hendi en getan minni:  

Ég er alveg orðin á því að þetta er orðið flóknara eftir því sem 

börnin eldast og það er farið að leggja áherslu á nám og bilið á 

milli fötluðu barnanna og hinna barnanna breikkar. 

Fram kom í máli ráðgjafans að það fari eftir fötlun barnsins hve lengi 

sérfræðingar GRR fylgja því eftir, ef fötlun barnsins væri mjög alvarleg þá 

komi þeir oftar og fylgi börnunum lengur eftir. Hvað fræðsluþáttinn snertir þá 

kom fram hjá ráðgjafanum að það væri ýmiskonar framkvæmd á honum.  

Sveitarfélög á Austurlandi kaupa stundum námskeið frá GRR, auk þess sem 

leik- og grunnskólar senda starfsfólk sitt á námskeið hjá GRR sem haldin eru í 

Reykjavík. Einnig fer ráðgjafinn sjálfur á leikskólana með fræðslu og veitir 

stuðning og bæði leik- og grunnskólar leita ráðgjafar hjá SAust eins og fram 

kom hjá móður. Taldi hún mikilvægt að það starfsfólk sem væri að veita 

barninu þjónustu hefði einhverja grunn starfs- eða fagmenntun. Fram kom hjá 

ráðgjafa að það vantaði meiri sérfræðiráðgjöf þegar barnið væri í grunnskóla 

sérstaklega ef barnið væri mikið fatlað. Erfitt væri að koma upp sérhæfingu úti 

á landsbyggðinni þar sem börnin eru fá og með mismunandi tegund af fötlun. 

Það væri erfitt að vera sérfræðingur í öllum tegundum fatlana, því væri 

mikilvægt að hafa aðgang að sérfræðingum í einstökum tegundum þeirra.     

Í máli beggja viðmælenda minna kom fram þörf fyrir meiri fræðslu, 

ráðgjöf og eftirfylgni í þjónustu við fötluð börn og að þeirra mati væri hægt að 

bæta og auka þann þátt með hjálp upplýsingatækninnar.  

3.6. Hvar getur upplýsingatæknin hjálpað? 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil uppbygging í tækni og 

upplýsingakerfum og hefur nýting upplýsingatækninnar aukið möguleika fólks 

til að eiga samskipti á mun skjótari og skilvirkari hátt en áður, sækja sér 
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menntun svo og atvinnu óháð búsetu. Möguleikarnir eru óþrjótandi og hafa 

þeir hér á landi sérstaklega m.a. verið nýttir í þeim tilgangi að stuðla að dreif- 

og fjarnámi. Er hér vísað til gagnvirkra samskiptatæknilausna, s.s. í gegnum 

síma, internetið eða myndfundabúnað. Til að geta nýtt sér þá möguleika sem 

Netið gefur þarf fólk að vera með tölvu sem er tengd því, auk annars búnaðar 

s.s. heyrnartóla með hljóðnema og vefmyndavél. Til eru ýmsir gagnvirkir 

samskiptavefir sem eru oft nefndir kennsluvefir þar sem þeir eru oftast 

notaðir í tengslum við nám. Til þess að tengjast þeim þarf umsjónarmann sem 

tengir tölvur með aðgangsorði hvers notanda, auk þess sem kaupa þarf 

aðgang að hverjum vef. Til þess að nota myndfundi, sem í dag veita hvað 

mestu gæðin við gagnvirkni, þarf hins vegar bæði vél og sérstakan hugbúnað 

svo og háhraðatenginu. Þessi búnaður finnst yfirleitt ekki nema á sérstökum 

stöðum og fólk þarf aðstoð tæknimanns til að tengjast. Sem dæmi má nefna 

að GRR hefur ekki yfir að ráða myndfundabúnaði.  

Myndfundabúnaður er gjarnan notaður í þeim tilfellum þar sem 

þátttakendur eru landfræðilega aðskildir. Með nýtingu hans geta þátttakendur, 

þrátt fyrir það, séð og heyrt hver í öðrum og haft gagnvirk samskipti. Þar fyrir 

utan geta þeir nýtt sér ýmis jaðartæki sem tengjast tölvu, s.s. skjalamyndavél, 

myndbands- og diskaspilara. Við not á myndfundabúnaði er ýmislegt sem þarf 

að taka tillit til. Til dæmis þarf þekking á tækni að vera fyrir hendi og þess 

vegna er aðgangur að tæknilegri aðstoð yfirleitt nauðsynlegur. Það er 

ýmislegt ólíkt með venjulegum fundum og þeim þar sem myndfundabúnaður 

er notaður. Aðrar kröfur eru gerðar til þátttakanda sem kalla á að þeir fái 

kennslu og leiðbeiningar áður en þeir hefja þátttöku. Það er einnig kostur að 

þátttakendur þekkist eða hafi a.m.k. hist áður. Helstu rökin fyrir því að nota 

myndfundabúnað er fjölbreyttir möguleikar á gagnvirkni. Það sparar tíma og 

ferðakostnað og langar þreytandi ferðir gætu hindrað einhverja til að taka þátt 

í fundunum. Notkun myndfundabúnaðar getur stuðlað að aukinni útbreiðslu á 

faglegri þekkingu og bætt samráð á milli þjónustukerfa svo eitthvað sé nefnt. 

(Nasjonalt senter for telemedisin 2001).        
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Í máli viðmælenda minna kom fram að þeir nýta upplýsingatæknina í 

vaxandi mæli í lífi og starfi. Þær sækja fræðslu, þekkingu og upplýsingar á 

Netið og til ýmiskonar samskipta. Fram kom hjá báðum að þeir telja aukna 

möguleika felast í því að nota upplýsingatæknina í framtíðinni.  

Móðirin sagðist nýta tölvupóst talsvert í samskiptum við þjónustukerfin, 

kvartaði hún reyndar undan því að sumt starfsfólk svaraði seint og illa. Hún 

sagðist alltaf nota Netið nú orðið ef hún þyrfti upplýsingar, sérstaklega 

sérhæfðar vefsíður um fötlun barnsins, svo og vefsíðu Sjónarhóls þar sem 

hægt er að finna miklar upplýsingar fyrir foreldra fatlaðra og langveikra barna. 

Fram kom í máli móður að hún hefur svolitla reynslu að nýtingu 

myndfundabúnaðar. Finnst henni allt í lagi að nýta hann til að sækja sér 

fræðslu en fannst erfitt að sitja slíka fundi. Kvaðst hún hafa setið einhverja 

fjarfundi vegna málefna barns síns meðal annars með GRR og einnig hafði 

hún setið símafundi með þeim. Hún upplifði þessa fundi ópersónulega og 

fannst erfitt að tjá sig og koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Í máli ráðgjafans kom fram að hún nýtir Netið til að afla sér upplýsinga, 

t.d. um einstakar fatlanir, hún pantar sér fagbækur á netinu og líkt og móðirin 

notar hún tölvupóstinn til að hafa samskipti bæði við foreldra og 

þjónustustofnanir. Hún segist nota Netið talsvert og benda foreldrum á að 

nota ýmsar gagnlegar vefsíður, t.d. hjá GRR og Sjónarhóli. Hún sagði að 

yngri foreldrar noti Netið í mun meira mæli en eldri foreldrar. Fram kom í máli 

hennar að framboð er að aukast á ráðstefnum og fyrirlestrum sem hægt er að 

nálgast á Netinu. Kvaðst hún hafa sótt slíkar ráðstefnur og finnst það bæði 

gagnlegt og skemmtilegt. Taldi hún að hægt væri að nota þessa leið í meira 

mæli. Fram kom að hún hafði tekið þátt í norrænum ráðstefnum í gegnum 

myndfundabúnað. Fannst henni það gagnlegt en benti á að 

tungumálaörðugleikar gætu hindrað fólk í að sækja þær. Benti hún í því 

sambandi á mikilvægi þess að öll tækniatriði væru í lagi, að glærur myndu 

sjást vel, hljóð skili sér og að fyrirlesarar tali hægt og skýrt. Það skipti máli að 

fólk hefði þekkingu á að koma fræðslu á framfæri í gegnum myndfundabúnað.  
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Fram kom hjá báðum viðmælendum mínum að GRR gegndi mikilvægu 

hlutverki í uppbygginu þekkingar sem að þeirra mati væri þörf á að auka. Það 

sama kom fram um SAust.  

Niðurstöður könnunarinnar leiða líkur að því að upplýsingatæknin geti 

komið til móts við ýmsar þarfir fjölskyldna fatlaðra barna. Má þar helst nefna 

að nýta megi þá tækni sem völ er á, á sviði nútíma samskiptalausna til að 

auka og bæta samhæfingu þjónustunnar og auka ráðgjöf, fræðslu og stuðning 

til foreldra fatlaðra barna og starfsfólks sem veitir þeim þjónustu. Einnig er 

þörf á að leita leiða, með hjálp upplýsingatækninnar, til að auka möguleika 

foreldra á Austurlandi til að vera í meiri samskiptum við aðra foreldra fatlaðra 

barna og foreldrafélög á Höfuðborgarsvæðinu. 
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4. Samantekt og tillögur 

Ríkisstjórn Íslands hefur markað þá stefnu að Íslendingar skuli vera 

fremstir þjóða þegar litið er til lífskjara og samkeppnisstöðu atvinnulífsins. Ein 

meginforsenda þess að svo megi verða er að upplýsingatæknin verði nýtt til 

að bæta þjónustu, auka skilvirkni og stuðla að framþróun.  

Markmið þessa verkefnis var að kanna hvort hægt væri að bæta 

þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra í dreifðum byggðum með hjálp 

nútímasamskiptalausna til að koma leiðbeiningum og ráðgjöf frá 

sérfræðingum og ráðgjafaraðilum. Í því sambandi kannaði ég stefna 

stjórnvalda á sviði upplýsingatækni, ég kynnti mér reynslu af fjarnámi á Íslandi 

og starfsemi Nasjonalt senter for telemedisin í Norður Noregi. Jafnframt vann 

ég greiningu á aðstæðum á Austurlandi og kannaði þjónustu við fötluð börn 

þar og fjölskyldur þeirra og skoðað hvort upplýsingatæknin gæti komið til móts 

við einhverjar þessara þarfa.  

Meginniðurstaðan er sú að félagsmálaráðuneytið hefur ekki markað 

sér heildarstefnum á sviði upplýsingatækni en í skýrslu þess, Mótum framtíð, 

eru birt drög að stefnu í þjónustu við fötluð börn og fullorðna. Þar er að finna 

nokkur starfsmarkmið sem gera ráð fyrir nýtingu samskiptalausna sem 

upplýsingatæknin býður upp á við að byggja upp fagþekkingu í dreifðum 

byggðum.  

Menntamálaráðuneytið og undirstofnanir þess hafa á grundvelli skýrrar 

stefnumörkunar, haft ákveðna forystu í að nýta upplýsingatæknina til að þróa 

og bæta þjónustu í menntastofnunum landsins. Hafa möguleikar upplýsinga-

tækninnar m.a. verið nýttir á árangursríkan hátt til kennslu og náms í dreifðum 

byggðum. Sú reynsla sýnir að hægt er að nýta nútíma samskiptalausnir til að 

draga úr hindrunum sem búseta getur verið fyrir fólk til að sækja sér menntun 

og þekkingu. 

Ein meginforsenda þess að hægt sé að nýta sér upplýsingatæknina er 

aðgangur að háhraðaneti. Ekki er aðgangur að slíku á öllu Austurlandi en 

flestir stærri þéttbýlisstaðir erum komnir með samband og í markmiðum 
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Fjarkskiptastofnunar er gert ráð fyrir að allt landið hafi aðgang að því árið 

2010. Þekkingarnet Austurlands rekur námsver á nokkrum stöðum í 

fjórðungnum sem tengd eru háhraðneti. Þar er til staðar tækjabúnaður, 

reynsla og þekking á miðlun náms í dreifðum byggðum.  

Nasjonalt senter for telemedisin í Tromsø býr yfir áratuga reynslu við 

að byggja upp þekkingu í dreifðum byggðum með aðstoð upplýsinga-

tækninnar sem gæti verið fyrirmynd fyrir Ísland.  

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins gegnir mikilvægu hlutverki í 

sérfræðiþjónustu við fötluð börn á Íslandi svo og við fræðslu, þróun og miðlun 

þekkingar á þessu sviði. Þar eru starfandi helstu sérfræðingar landsins á sviði 

fatlana. Á stofnunina vantar aftur á móti aðgengilegan búnað til fjarfunda. 

Engu að síður er vilji og áhugi á að skoða á hvern hátt hægt væri að nýta 

upplýsingatæknina meira í starfsemi stofnunarinnar og er nefnd að störfum 

við að skoða þann þátt.  

Á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Austurlandi liggur fyrir reynsla á 

nýtingu upplýsingatækninnar við að sækja fræðslu og ráðstefnur bæði 

innanlands og erlendis, svo og að veita fræðslu til starfsmanna. Ekki liggur 

fyrir sérstök stefna á sviðinu en áhugi er fyrir því að nýta upplýsingatæknina á 

markvissan hátt til að bæta þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra á 

Austurlandi.  

Greining á aðstæðum á Austurlandi og niðurstaða könnunnnar á 

þjónustu við fötluð börn þar og fjölskyldur þeirra leiða líkur að því að 

upplýsingatæknin getur komið til móts við ýmsar þarfir þjónustunotenda. Má 

þar nefna að nýta megi þá tækni sem völ er á, á sviði nútíma 

samskiptalausna til að auka og bæta samhæfingu þjónustunnar, svo og bæta 

ráðgjöf, fræðslu og stuðning við fötluð börn og fjölskyldur þeirra og starfsfólk 

sem veitir þeim þjónustu. Einnig er þörf á að leita leiða, með hjálp 

upplýsingatækninnar, til að  auka möguleika foreldra á Austurlandi til að vera í 

meiri samskiptum við aðra foreldra fatlaðra barna og foreldrafélög á 

Höfuðborgarsvæðinu. 
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4.1. Tillögur að úrbótum 

Niðurstöður þessa verkefni benda til þess að hægt sé með hjálp 

upplýsingatækninnar að styðja og styrkja þjónustu við fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra í dreifðum byggðum og auka þekkingu og færni starfsfólks 

sem veitir þeim þjónustu.  

Á þeim forsendum eru eftirfarandi tillögur gerðar: 

• að félags- og tryggingarmálaráðuneytið móti sér heildarstefnu á sviði 

upplýsingatækni líkt og menntamálaráðuneytið hefur gert.  

• að strax á þessu ári verði starfsmarkmiðum félags- og tryggingarmála-

ráðisins, sem snúa að nýtingu upplýsingatækninnar í drögum að stefnu 

í þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra hrint í framkvæmd.   

• að Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð ríkisins (GRR) komi sér upp 

nauðsynlegum búnaði til að geta nýtt upplýsingatæknina og þrói leiðir 

til að nýta hana á markvissan hátt til að auka ráðgjöf, fræðslu og 

stuðning við foreldra fatlaðra barna á landsbyggðinni og starfsfólk sem 

veitir þeim þjónustu.  

• að Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Austurlandi og GRR vinni 

saman að þróun leiða til bæta samhæfingu þjónustunnar á Austurlandi 

og stuðli með því að aukinni ráðgjöf, fræðslu og stuðningi við 

fjölskyldur fatlaðra barna og starfsfólki sem veitir þeim þjónustu.   

• að við vinnu þessa verði byggt á reynslu annara þjóða s.s. 

Norðmanna, sbr. starfsemi Nasjonalt senter for telemedisin.   

• að félags- og tryggingarráðuneytið leiti eftir samstarfi við Sjónarhól um 

að koma með hjálp upplýsingatækninnar, til móts við þarfir foreldra á 

landsbyggðinni fyrir fræðslu og stuðning frá öðrum foreldrum.   
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5. Lokaorð 

Uppbygging þekkingar með aðstoð nútímasamskiptalausna í þeim 

tilgangi að styðja betur fjölskyldur fatlaðra barna í dreifðum byggðum og auka 

þekkingu starfsfólks er viðfangsefni þessa lokaverkefnis til B.A – prófs. 

Niðurstaðan sýnir að víða eru ónýtt tækifæri á þessu sviði og hægt væri með 

nýtingu upplýsingatækninnar að auka og bæta þjónustu við fjölskyldur 

fatlaðra barna í dreifðum byggðum. Það er von mín að verkefnið leiði til þess 

að upplýsingatæknin verði nýtt á markvissan hátt til þróunar þjónustu við 

fötluð börn, fjölskyldur þeirra og starfsfólk.  



 42 

6. Heimildaskrá 

Askheim, O. P., Andersen, T. (2003). Familier med barn med 

funksjonsnedsettelser i velferdspolitikker. Askheim, O.P., Andersen, T. (ritstj.), 

sosiale tjenester for familier som har barn med fundsjonsnedsettleser (bls. 11 

– 26). Oslo. Gyldendal Akademisk. 

 

Ásrún Matthíasdóttir, Unnar Hermannsson (2003). Úttekt á fjarkennslu við 

Verkmenntaskólann á Akureyri 2001 – 2003. Menntamálaráðuneytið, 

Reykjavík. 

 

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2003). Milli vonar og ótta. Sjónarmið foreldra fatlaðra 

leikskólabarna. Fötlunarfræði. Nýjar íslenskar rannsóknir (bls. 55-71). 

Reykjavík. Háskólaútgáfa. 

 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið (2006a). Mótum framtíð - drög að stefnu, 

framtíðarsýn og -stefna. Sótt 31. mars 2008 frá 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/vefir/stefnumotun/  

 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið (2006b). Mótum framtíð - drög að stefnu, 

Markmið, verklag, hugmyndafræði og greining. Sótt 31. mars 2008 frá 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/vefir/stefnumotun/  

 

Forsætisráðuneytið (2004).  UT VEFURINN. Auðlindir í allra þágu – Stefna 

ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004 -2007. Sótt í mars 2008 á 

vefslóð http://www.ut.is/media/Skyrslur/UpplStefna2004DOC.doc 

 

Forsætisráðuneytið (2008)  UT VEFURINN Mótun nýrrar stefnu fyrir 

upplýsingasamfélagið 2008-2011. Sótt í apríl 2008 á vefslóð 

http://www.ut.is/us/stefna/stefnumotun2008/ 

 



 43 

Forsætisráðuneytið (2008).  UT VEFURINN. Stefna um upplýsingasamfélagið 
2008-2011, 23. janúar 2008, Kynningarfundur fyrir ráðuneyti, Nefnd um 
mótun nýrrar stefnu um upplýsingasamfélagið. Glærur sóttar í apríl 2008 á 
vefslóð http://www.ut.is/us/stefna/stefnumotun2008/ 
 

Forsætisráðuneytið (2008). UT VEFURINN. Sótt 12. apríl 2008 frá 

http://www.ut.is/frettir/nr/2896  

 

FS-net Háhraðanet fyrir framhaldsskóla og símenntunarmiðstöðvar á Íslandi. 

Sótt 24. apríl 2008 frá Fsnet. http://www.fsnet.is/  

 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Um Greiningarstöð – Hlutverk. Sótt 26. 

apríl 2008 frá http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst.html  

 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, Erla Þrándardóttir, Rögnvaldur Ólafsson, 

Ögmundur Knútsson (2007) Fjarnám við íslenska háskóla. Úttekt og 

stöðugreining. Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.  

 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir. (2006) Fjarnám erlendis. Skipulag fjarnáms á 

háskólastigi í Frakklandi, Kanada, Skotlandi og Svíþjóð. Rannsókna- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri. Sótt 31. mars 2008 frá 

http://bella.stjr.is/utgafuskra/rit.adp?id=35209 

 

Hagtíðindi (2007, 25. maí). Notkun heimila og einstaklinga á tölvum og 

interneti 2007. Hagstofa Íslands. Sótt 12. apríl 2008 frá 

http://www.hagstofa.is/Pages/421?itemid=b2f90b6b-6383-4c04-83ac-

2385068d1722 

 

Lundeby, H., Tøssebro, J., (2003). Kampen og tilfredsheten. Om tjenester for 

familier med barn med funksjonsnedsettelser. Askheim, O.P., Andersen, T. 

(ritstj.), sosiale tjenester for familier som har barn med fundsjonsnedsettleser 

(bls. 11 – 26). Oslo. Gyldendal Akademisk. 



 44 

 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

 

Lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr.83/2003 

 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

 

Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

 

Margrét Valdimarsdóttir (2008a) Tölvupóstur frá  höfundar 22. apríl 2008  

 

Margrét Valdimarsdóttir (2008b) Tölvupóstur frá höfundi 25. apríl 2008  

 

Menntamálaráðuneytið (2005). Áræðni með ábyrgð. Stefna 

menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í menntun, menningu og 

vísindum 2005 – 2008. Menntamálaráðuneytið. Rit nr. 24. Sótt 13. apríl 2008 

frá 

http://bella.stjr.is/utgafuskra/rit.adp?id=34847&leitarord=Áræði%20með%20á

byrgð 

 

Nasjonalt senter for telemedisin (2001). Hvor er fagfolkene? IKT som 

hjelpemiddel for å øke komeptanse i og mellom tjenestenivåene. Sótt 12. 

mars frá http://www.telemed.no/hvor-er-fagfolkene-ikt-som-hjelpemiddel-for-

aa-oeke-kompetanse-i-og-mellom-tjenestenivaaene.138742-51252.html 

 

Nasjonalt senter for telemedisin [án árs]. Nettbasert Kompetanseutvikling 

(NKU). Sótt 12. apríl 2008 frá http://www.telemed.no/index.php?id=538184 

 

Reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007. 

 

Reglugerð um svæðisskrifstofur málefna fatlaðra nr. 273/1993. 



 45 

 

Reglugerð um þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur fatlaðra nr. 155/1995 

 

Ríkisstjórn Íslands (1996) Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið. Sótt 12. apríl 2008 frá http://www2.stjr.is/framt/syn-

do.htm 

 

Samgönguráðuneytið (2005) Fjarskiptaáætlun fyrir árin 2005-2010. Sótt 12. 

apríl 2008 frá http://www.samgonguraduneyti.is/frettir/nr/693 

 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Austurlandi (2007) Handbók.  

 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra, Egilsstaðir. 

 

Trausti Þorsteinsson, Tryggvi Guðjón Ingason, Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir. 

(2006) Dreifmenntun í grunnskólum V-Barðastrandarsýslu. 

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri. Sótt 30. mars 2008 

http://bella.stjr.is/utgafuskra/rit.adp?id=35211  

 

Þekkingarnet Austurlands. Sótt 26. apríl 2008  frá 

http://fna.tna.is/tmp.php?sida=1  

 

Þorbjörg Garðarsdóttir (2008). Tölvupóstur frá höfundi 15. apríl 2008. 

 

 

  

 

 

 


