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Útdráttur 

Meðal aldur þróaðra þjóða fer sífellt vaxandi. Meðal einstaklingurinn þarf sífellt meiri aðstoð 

til að sinna daglegu lífi og fjöldi einstaklinga sem geta veitt þessa aðstoð fer fækkandi. Af 

þeim ástæðum myndast þörf fyrir aukna þróun á velferðartækni sem aðstoðar notendur til að 

sinna störfum daglegs lífs. Augljóst er að þróun er þörf, en óljóst er hvar hún á að byrja. Á 

Íslandi er engin með heildaryfirsýn yfir notkun og þörf velferðartækni. Upplýsingar eru 

dreifðar á víðavang um Ísland og erfitt er að hafa tök á þeim. Þetta verkefni snýr að því að 

veita yfirlit yfir stöðu velferðartækni á Íslandi og greina á hvaða sviðum er helst þörf á frekari 

þróun. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The average age of people from more developed nations is rising rapidly. The average person 

will need more and more assistance to carry out daily activities and the number of people 

that can give that assistance is decreasing. Therefore a need arises for more development in 

the field of welfare technology that assists the users to carry out their daily activities. It is 

apparent that there is a need for more development, but it is not apparent where it should 

begin. There is no one that has a overview over the use of welfare technology and the need 

for welfare technology. The aim of this project is to provide an overview of the state of 

welfare technology in Iceland and find out in what areas more advance is needed. 
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1 Inngangur 

Tækni hefur fleygt fram undanfarin ár á mörgum sviðum og með nýjum lausnum opnast 

fleiri möguleikar á frekari nýsköpun. Eitt af þeim sviðum sem hefur fengið að blómstra 

undanfarin ár er svið velferðartækninnar. Aukinn áhugi hefur verið fyrir því að styðja við 

notendur velferðartækja og stofnanir hafa verið settar á laggirnar og félög stofnuð til að ýta 

undir notkun og þróun á velferðartækni. Þróunin hefur gerst á svo stuttum tíma að enn hefur 

hugtakið velferðartækni ekki verið almennilega skilgreint. 

1.1 Hvað er velferðartækni 

1.1.1 Hugtakið velferðartækni 

Hugtakið velferðartækni (velferdsteknologi) var fyrst sett fram á Norðurlöndunum árið 2007 

og er því ungt og óreynt (Norræna velferðarmiðstöðin, á.d). Hugtakið hefur síðan verið þýtt 

sem „welfare technology“ á ensku. Hugtakið er loðið og þó allir virðast vera sammála um 

hvað velferðartækni er þá er enginn sammála um hvernig á að skilgreina hugtakið.  

Til að ákvarða hvaða tækni fellur undir velferðartækni er meðal annars horft til þess hvaða 

hlutverk tæknin gegnir, notkun hennar og hverjir það eru sem nota tæknina 

(Velferðaráðuneytið, 2015; Norræna velferðarmiðstöðin, á.d). Út frá þeim hugmyndum 

getur hefðbundið tæki, í höndum eins, verið velferðartæki í höndum annars. Dæmi um þetta 

er snjallsíminn sem er hefðbundið tól fyrir flesta en fyrir einstakling með hreyfihömlun getur 

snjallsíminn boðið upp á frelsi sem hann hefði ekki haft án hans (Olsen og Søndergård, 

2019). 

1.1.2 Skilgreiningar á velferðartækni 

Margskonar skilgreiningar hafa verið notaðar á velferðartækni. Allar eiga þær við sömu 

tæknina en en hefur ekki náðst fullkomin sátt um eina skilgreiningu. Til að meta hvað 

velferðartækni er verður hér farið yfir nokkrar skilgreiningar og þær teknar saman í eina 

skilgreiningu sem stuðst verður við í þessu verkefni. 

Norræna velferðarmiðstöðin (e. Nordic Welfare Center) eða NVC skilgreinir velferðartækni 

á vefsíðu sinni sem: „Velferðartækni er öll tækni sem á einn hátt eða anna bætir líf þeirra 

sem þurfa á því að halda. Tæknin er notuð til að viðhalda eða auka öryggi, virkni, þátttöku 

eða sjálfstæði fyrir fólk með skerðingar eða aldraða“ (Norræna velferðarmiðstöðin, á.d). 

Skilgreiningin var þýdd fyrir þetta verkefni. Skilgreininguna má finna á sínu rétta tungumáli 

í viðauka A. Skilgreiningin er opin en tekur samt á hvaða verkefni verlferðatækni á að hjálpa 

með.  

Hagen nefndin er landlægt verkefni í Noregi fyrir nýsköpun á velferðasviðinu fyrir 

sveitafélög. Nefndin hefur einnig skilgreint velferðartækni og hljóðar svona: 

„Velferðartækni er tæknileg aðstoð sem eykur öryggi, félagslega  og aðra þátttöku, 
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hreyfigetu, líkamlega og félagslega virkni og bætir sjálfstæði og hæfni einstaklings til að 

takast á við  í daglegt líf þrátt fyrir sjúkdóma, félagslegar, lífeðlisfræðilegar og/eða 

líkamlegar hömlur.“ (Hagen nefndin, 2011). Skilgreiningu má finna á sínu upphaflega 

tungumáli í viðauka A. Eins og skilgreining NVC þá tekur þessi skilgreining á þeim 

verkefnum sem velferðartækni á að hjálpa við. 

Velferðarráðuneyti Íslands hefur einnig gefið út skilgreiningu á velferðartækni og hljóðar 

hún svona: „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.“ (Velfarðarráðuneytið, 2015). Þessi 

skilgreining er ekki jafn opin og hjá NVC. Hún einblínir á tegundina af tækninni en ekki 

verkefnið sem hún leysir. Þessi skilgreining virðist mjög hentug þegar verið er að taka saman 

velferðartækni, en hún sleppir þáttum sem hinar skilgreiningarnar taka með. 

Tafla 1.1 Samanburður á helstu atriðum skilgreininga á velferðartækni frá Norrænu 

velferðarmiðstöðinni, Hagen nefndinni og Velferðarráðuneyti Íslands. 

 

 

Á töflu 1.1 má sjá til hvaða þátta hver skilgreining tekur. Eins og sjá má þá eru 

skilgreiningarnar allar mismunandi en eiga þó nokkra sameiginlega þætti. Allar 

skilgreiningarnar tala um öryggi, þátttöku og sjálfstæði auk þess nefna tvær þeirra virkni. 

Einnig mætti tala um „bætta hreyfigetu“ og „bætta stjórn á umhverfi“ sem aukið „sjálfstæði“ 

og bætt líf sem þátt sem ætti að fylgja öllum öðrum þáttum. Tvær skilgreiningar nefna ekki 

„bætir fyrir missi“. Þær skilgreina notandann sem einstakling með annað hvort andlega eða 

líkamlega hömlun og því er í raun verið að bæta missi á einhverri getu með þessum 

skilgreiningum. Þátturinn „bætt þjálfun“ er aðeins nefndur í skilgreiningu 

Velferðarráðuneytisins, en mikilvægt er að halda þeim þætti inni þar sem að mikið af þeirri 

velferðartækni sem er í notkun er notuð til þess að þjálfa einstaklinga. Í þessu verkefni verður 

skilgreining Hagen nefndarinnar notuð með þeim breytingum þó að þjálfun verður sett inn í 

skilgreininguna. Skilgreiningin sem stuðst verður við í þessu verkefni hljóðar því svona: 

„Velferðartækni er tæknileg aðstoð sem eykur öryggi, félagslega  og aðra þátttöku, 

hreyfigetu, líkamlega og félagslega virkni, aðstoðar við styrkjandi þjálfun og bætir sjálfstæði 
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og hæfni einstaklings til að takast á við daglegt líf þrátt fyrir sjúkdóma og félagslegar, 

lífeðlisfræðilegar og/eða líkamlegar hömlur.“ 

1.1.3 Velferðartækni eða Hjálpartæki 

Áður en hugtakið velferðartækni var tekið upp var almennt talað um hjálpartæki, samanber 

hjálpartækjamiðstöðina (Sjúkratryggingar Íslands, á.d). Orðið hjálpartæki er mjög lýsandi 

orð sem nær yfir öll þau tæki sem hjálpa einstakling við daglegt líf. Hver var þörfin fyrir því 

að taka upp og skilgreina velferðartækni? Samkvæmt reglugerð um styrk vegna hjálpartækja 

(nr. 1155/2013) eru hjálpartæki skilgreind svona: 

„Hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða við að takast á við 

umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. 

Hjálpartækið verður jafnframt að teljast nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda athafnir 

daglegs lífs.“ (Sjúkratryggingar Íslands, á.d) 

Til að svara þeirri spurningu er mikilvægt að gera samanburð á skilgreiningu á 

hjálpartækjum og skilgreiningunni á velferðartækni sem stuðst verður við í þessu verkefni. 

Samanburð má sjá á töflu 1.2. 

Tafla 1.2 Samanburður á skilgreiningum á velferðartækni og hjálpartækjum. 

 

 

Eins og sjá má þá er hugtakið velferðartækni umfangsmeira heldur en hugtakið hjálpartæki. 

Þannig nær hugtakið velferðartækni yfir öll hjálpartæki en hins vegar á hugtakið hjálpartæki 

aðeins við um hluta af velferðarstækninni. Dæmi um velferðartækni sem ekki flokkast sem 

hjálpartæki eru eftirlitstæki eins og GPS tæki og fallnemar. Þessi tæki hjálpa notandanum 

ekki beint heldur færa honum öryggi. Tækin tryggja notandanum að einhver geti komið til 

bjargar ef eitthvað kemur upp á. Þegar minnst verður á hjálpartæki í þessari ritgerð er þá er 

átt við undirflokk velferðartækninnar. Þetta má sjá frekar á mynd 1.1. 
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Mynd 1.1 Samanburður á hugtökunum velferðartækni, hjálpartæki og stoðtæki með 

vennmynd 

1.2 Er þörf á frekari velferðartækni á markaði? 

Meðalaldur fer sífellt vaxandi og umönnunarkostnaður eldra fólks hækkar í kjölfarið. Árið 

2012 var 6,9% af fólki í heiminum yfir 65 ára gamalt. Talið er að árið 2050 eigi þetta hlutfall 

eftir að hækka í 20% (Vichitvanichphong, Talaei-Khoei, Kerr og Ghapanchi, 2017). Í grein 

Freedman og Spillman (2014) kom fram að næstum helmingur eldra fólks í Bandaríkjunum 

þurfti eða hefði þurft hjálp við athafnir daglegs lífs. Einnig kom fram að 25% aldraðra í 

Bandaríkjunum voru annað hvort á þjónustuheimili eða hjúkrunarheimili og að þörfum 

næstum helmings þeirra væri ekki uppfylltar.  

Á Íslandi er þetta ekki öðruvísi. Hlutfall aldraðra miðað við fjölda Íslendinga hefur aukist 

gríðalega undanfarin 20 ár. Eins og sjá má á mynd 1.2 hefur hlutfall Íslendinga sem eru 60 

ára og eldri farið frá því að vera um 15% árið 2000 upp í það að vera tæplega 20% árið 2019. 

Myndir voru gerðar með tölum Hagstofu Íslands (2019). 

Spár Hagstofunnar gefa einnig í skyn að hlutfallið haldi áfram að hækka í framtíðinni. Á 

mynd 1.4 má sjá lágspá, miðspá og háspá Hagstofunnar um hlutfall aldraðra árin 2020, 2030, 

2040, 2050 og 2060. 

Spárnar gefa í skyn að hlutfall aldraðra á Íslandi verður um það bil 30% til 35%. Ef 

skipulagið mun halda áfram eins og það hefur verið þá mun þetta verða mjög kostnaðarsamt. 

Dæmi um þennan kostnað má finna á töflu 1.3, en þar má finna kostnað á heimahjúkrun frá 

árunum 2015 til 2019 í Reykjavík.  

Aldraðir einstaklingar hafa margar umönnunarþarfir, ekki bara heimahjúkrun, sem ekki er 

verið að uppfylla til fullnustu og eiga þessar þarfir aðeins eftir að aukast. Þörf er á bættri 

aðstöðu og þjónustu fyrir aldrað fólk og mun það hagnast bæði öldruðu fólki, starfsmönnum 

í umönnunarstörfum og þjóðinni í heild sinni (Freedman og Spillman, 2014).  
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Mynd 1.2 Vaxandi hlutfall aldraðra á Íslandi miðað við fjölda Íslendinga (Hagstofa Íslands, 

á.d) 

 

   

Mynd 1.3 Lágspá, miðspá og háspá af hlutfalli aldraðra á Íslandi í árin 2020, 2030, 2040, 

2050 og 2060. (Hagstofa Íslands, á.d) 

Tafla 1.3 Helstu lykiltölur velferðarsviðs sem tengjast öldrun 

 

 

Til að leysa þetta vandamál og lækka kostnað er veruleg þörf á nýsköpun. Ein af þeim leiðum 

sem notast er við í dag er þróun á velferðartækni. Helstu rök fyrir þeirri nálgun eru sú að fólk 

vill almennt geta lifað sjálfstæðu og sjálfbæru lífi ásamt því að skortur er á hæfu vinnuafli á 

þessu sviði og mun sá skortur aukast með  auknu hlutfalli af öldruðum einstaklingum 

(Vichitvanichphong o.fl., 2017).  Það er einnig í samræmi við Evrópusambandið sem telur 
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að velferðartækni verði lykilþáttur í því að leysa þetta vandamál í velferðaríkjum. 

(Þórðardóttir, Fänge, Lethin, Gatta og Chiatti, 2019). Stefna velferðarráðuneytisins og 

samband sveitafélaganna leggur einnig áherslu á þetta og miðar að því að verlferðartækni 

eigi eftir að stuðla að auknu sjálfstæði og sjálfbærni hjá fólki með skerðingar á Íslandi. 

Velferðartækni er lykil atriði fyrir sjálfstæði aldraðra einstaklinga heima fyrir svo þeir þurfi 

ekki að fara inn á þjónustu- eða hjúkrunarheimili (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Þrátt fyrir þessi rök virðist vera ótti í samfélaginu vegna þessarar þróunar og aukinni notkun 

á velferðartækni. Sumir hafa áhyggjur af því að tæknin muni koma í staðinn fyrir starfsfólkið 

,sem er að sjá um þessa einstaklinga, og eru hrædd um að það eigi eftir að hafa slæm áhrif á 

einstaklingana andlega. Áhyggjurnar felast í því að það mun alltaf vera þörf á mannlegum 

samskiptum, snertingu og hlýju og það er vaxandi einmanaleiki hjá öldruðum einstaklingum 

í dag og það mundi ekki bæta það ástand að skipta starfsfólki út fyrir velferðartækni 

(Saborowski og Kollak, 2014). Í grein Saborowski og Kollak (2014) var tekið viðtal við 

hjúkrunarfræðing um velferðartækni en þar kom fram að ef til væru peningar til að kaupa 

fleiri velferðartækni þá mundi hann frekar vilja verja þeim í fleiri starfsmenn (Saborowski 

og Kollak, 2014). 

Þetta eru eðlilegar áhyggjur en virðast vera óþarfar því svo virðist vera að enginn ætli sér að 

draga úr mikilvægi umönnunarstarfsmannsins og skipta honum út fyrir velferðartækni. 

Þróun velferðartækni virðist stefna á að auðvelda vinnu umönnunarstarfsmannsins eða auka 

sjálfbærni aldraðra til að koma í veg fyrir að þau þurfi á aðstoð að halda (Olsen og 

Søndergård, 2019).  

Þróun velferðartækni mun því spila stóran þátt í að bæta umönnunarkerfi framtíðarinnar, 

draga úr álagi á starfsfólk og þar með bæta upp fyrir skort á starfsfólki í framtíðinni. 

Innleiðing og aðlögun velferðartækni fyrir aldraða mun því bæta úr núverandi stöðu og stöðu 

framtíðar (Olsen og Søndergård, 2019). 

1.3 Markmið verkefnisins 

Hækkandi hlutfall aldraða á Íslandi mun hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér ef ekki 

verða breytingar á umönnun þeirra. Ef lausnin er velferðartækni - hvar á þá að byrja og hvert 

eigum við að stefna? Til þess að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir varðandi þessi mál 

þarf fyrst að kanna stöðu velferðartækni á Íslandi, hvert við viljum stefna og hvað þarf að 

gera til að komast þangað. 

Markmið þessa verkefnis var að kortleggja stöðu velferðartæknimála á Íslandi. Verkefnið 

var unnið með því að skoða nokkrar af helstu heilbrigðisstofnunum landsins sem þjónusta 

aldraða þar sem staða þeirra var kortlögð og þörfin greind. Verkefnið miðar að því að svara 

eftirfarandi þremur spurningum:  

1. Hver er staða velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi? 

2. Hvert þarf markmið Íslendinga að vera til að koma í veg fyrir þau vandamál sem 

fylgja hækkandi meðalaldri? 

3. Hver þarf þróun velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi að verða til að ná því 

markmiði? 
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2 Velferðartækni 

Eins og kemur fram í kafla 1 þá er velferðartækni mjög vítt og óljóst hugtak. Þó svo að það 

megi virðast vera galli hvað það er óljóst þá er það einnig talið vera einn helsti styrkleiki 

hugtaksins (Olsen og Søndergård, 2019). Með því að halda hugtakinu opnu getur 

framtíðartækni, sem við sjáum ekki fyrir, fallið undir hugtakið, svo lengi sem tæknin uppfylli 

opnu skilyrðin. Tæki falla venjulega undir velferðartækni þegar þau þjóna velferðahlutverki. 

Sem dæmi þá getur venjulegur farsími orðið að velferðartækni um leið og hann er tengdur 

við sjúkragögn eða neyðarhnapp (Lo, Waldahl og Antonsen, 2019; Blaschke, C.M., 

Freddolino, P.P. og Mullen, E.E., 2009). Velferðartæki er því frekar lausn á 

velferðavandamáli frekar en eitthvað sérstakt tæki (Lo  o.fl., 2019). Því er erfitt að greina og 

flokka velferðartækni í flokka eftir tegundum tækja. Í grein Olsen og Søndergård (2019) er 

þó fjallað um að mikilvægt sé að greina orðið fyrir hvert tilvik fyrir sig þar sem erfitt getur 

verið að vinna með óskýra skilgreiningu. Gerðar hafa verið tilraunir til að flokka 

velferðartækni niður til að fá skýrari mynd af henni. Flokkanir hafa þó flestar verið gerðar 

eftir hlutverkum velferðartækninnar frekar en tegundum af tækni. 

2.1 Flokkanir á velferðartækni 

Það eru margar mismunandi leiðir til að flokka og greina velferðartækni. Allar geta þær verið 

gagnlegar en fer það eftir tilgangi flokkunarinnar. Hér verður fjallað um helstu flokkanir á 

velferðartækni 

2.1.1 Styrkjandi eða styðjandi 

Í greininni Vichitvanichphong og samstarfsfélaga (Vichitvanichphong ofl., 2017) flokka þeir 

velferðartækni í styðjandi (e. supportive) og styrkjandi (e. empowering) tæki. Styðjandi tæki 

er tæki sem aðstoða einstakling við að framkvæma aðgerðir sem hann getur ekki lengur gert 

einn. Dæmi um þetta eru göngugrindur, jafnvægisskeiðar og handföng. Styðjandi tæki bjóða 

upp á fylla upp í þann færniskort sem notandinn hefur. Hinsvegar er mikilvægt að fylgjast 

vel með notkun styðjandi tækja þar sem notandi getur tapað færni á að reiða sig of mikið á 

tækin. Styrkjandi tæki eru aftur á móti tæki sem hjálpa einstaklingum að viðhalda eða ná 

aftur færni til að sinna daglegu lífi. Lóð og önnur líkamsræktar tæki eru augljós dæmi en þau 

eru alls ekki meirihluti þessara tækja. Til eru mörg dæmi um hugbúnaði sem býður upp á 

færniþjálfun þar sem hún er sett fram sem leikur. Með því að leikjavæða (e. gamify) alls 

konar æfingar er hægt að fá aldraða til að viðhalda og styrkja færni sína svo þau þurfi ekki á 

styðjandi tækjum að halda (Vichitvanichphong o.fl., 2017). Dæmi um svona hugbúnað er 

Wii sport sem er tölvuleikur sem meðal annars er notaður til að ýta undir hreyfingu með því 

að leikjavæða hana (Vichitvanichphong o.fl., 2017).  

Þessi flokkun getur verið mjög gagnleg þegar verið er að skoða langtíma áhrif á notandan. 

Þar sem styrkjandi tæki hafa betri langtíma áhrif á notandann en styðjandi tæki, þá yrði alltaf 

forgangur fyrir notanda að fá styrkjandi tæki ef möguleikinn er til staðar. Styrkjandi tæki eru 

hinsvegar ekki alltaf möguleiki og þar ættu styðjandi tæki að taka við. 
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Þetta flokkunarkerfi er hinsvegar ekki fullkomið. Flokkunarkerfið virðist henta betur fyrir 

velferðartæki þar sem einstaklingurinn með skerta færni er notandinn. Það virðist ekki vera 

jafn skýrt á því hvar tæki sem notuð eru af starfsmanni á færni skerta einstaklinginn falla. 

Annar galli við flokkunina er að sum styðjandi tæki geta einnig verið styrkjandi ef þau eru 

notuð rétt. 

2.1.2 Hlutverk í lífi notanda 

Sama velferðartækið getur haft mismunandi áhrif á mismunandi einstaklinga þó þeir þurfi á 

sömu hjálp að halda. Af sama skapi þá geta tvö mismunandi tæki leysa sama vandamálið en 

notandi getur upplifað þau á mjög mismunandi hátt. Í grein Čaić, Odekerken-Schröder og 

Mahr (Čaić o.fl.,2018) eru velferðartæki ekki flokkuð eftir lausn á vandamáli heldur hvaða 

hlutverk þau uppfylla í lífi notandans og skoða, út frá því sjónarhorni, hvernig notandi sér 

og notar tækið. Flokkarnir eru stuðningsnet (e.enabler), boðflenna (e. intruder), félagi (e. 

ally), staðgengill (e. replacement), framlenging (e. extended self) og óvirkjari (e. 

deactivator). Flokkunin er sett fram í pörum þar sem pörin eru tæki sem eru hugsuð til að 

leysa sama vandamálið en eru mjög ólík fyrir notanda þeirra. Öll pörin byrja á jákvæðri 

útgáfu af tækinu en enda á neikvæðri. Þessi flokkunaraðferð getur verið gagnleg bæði þegar 

verið er að velja velferðartæki fyrir einstakling og líka þegar verið er að hanna velferðartæki 

fyrir notendahóp. Með því að hafa þessi atriði í huga þá er hægt að koma í veg fyrir að 

notandinn upplifi velferðartæknina sem vandamál frekar en lausn. 

Stuðningsnet eða boðflenna 

Stuðningsnet leyfa notanda að upplifa öryggi og gera notandanum kleift að gera hluti sem 

hann er hræddur við að gera án eftirlits. Í greininni er sérstaklega talað um skynjara sem 

fylgjast með notanda og lætur vita ef hann dettur eða slasast svo notandinn getur treyst á að 

það sé stutt í hjálp ef hann lendir í vandræðum. Á þjónustuheimilum og öldrunarheimilum 

eru margir einstaklingar sem geta baðað sig sjálfir og gengið án aðstoðar en eru of hræddir 

við að gera það því þau hafa áhyggjur af því að detta. Þessi tæki eru því styrkjandi að því 

leiti að þau fá notanda til að viðhalda getu sinni til að gera þessi verkefni sjálfur án hjálpar 

(Čaić o.fl, 2018). 

Boðflenna er hinsvegar tæki sem fylgist of grant með notanda. Notandi upplifir tækið vera 

að ráðast inn í einkalíf hans og hnýsast um upplýsingar sem kemur því ekki við. Boðflennur 

eiga það venjulega sameiginlegt að þær þurfa að safna stöðugum persónuupplýsingum til að 

vera gagnlegar og þurfa að taka pláss í lífi notandans. Í greininni er tilgreint að nánast allir 

voru sammála um að langa ekki að taka boðflennu inn í líf sitt (Čaić o.fl, 2018). 

 

Félagar eða staðgenglar 

Félagar sinna andlegum samskiptaþörfum notanda. Þeir gera það með því að hjálpa 

notandanum með samskipti við aðra einstaklinga eða með því að hafa samskipti við 

notandann beint. Þessar tegundir tækja hafa reynst mjög vel fyrir umsjónarmenn notanda 

með því að spara þeim mikinn tíma sem hefði annars farið í að uppfylla samskiptaþörf þeirra. 

Notendurnir eru líka venjulega ánægðir með tæknina og eru fljótir að samþykkja hana í lífið 

sitt (Čaić o.fl, 2018). 
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Staðgenglar eru  tæki sem láta notandanum líða eins og tækið komi í staðin fyrir mannlega 

þáttinn. Notendur eru þá oft hræddir um að verið sé að skipta út mannlegum samskiptum 

fyrir vélmenni svo að fólk þurfi ekki að sjá um notandann (Čaić o.fl, 2018). 

 

Framlenging eða óvirkjari 

Framlengingar láta notandanum líða eins og tækið sé framlenging á líkamanum. Notandinn 

upplifir sig vera að nota tækið til að aðstoða sig við að framkvæma aðgerð frekar en að tækið 

framkvæmi aðgerðina fyrir hann. Í grein Čaić og samstarfsaðila (Čaić o.fl, 2018) er 

sérstaklega talað um þetta í þeim tilgangi að passa upp á að notandi muni eftir öllu sem hann 

ætlaði sér að muna í staðinn fyrir að tækið muni hluti fyrir hann. 

Óvirkjarar valda hins vegar því að notandi reiðir sig of mikið á tækið. Til dæmis er tekið 

fram í greininni að notendur velferðartækni sem hjálpi þeim að halda utan um minnigar valdi 

því að notandinn hætti að reyna að muna allt sjálfur og tapi þannig getu (Čaić o.fl, 2018). 

2.1.3 Velferðaráðuneytið 

Eins og fram hefur komið þá flokkar Velferðráðuneytið velferðartækni í fjóra flokka. 

Flokkarnir sem Velferðaráðuneytið leggur fram eru: 

1. Öryggistæki 

2. Tækni til að bæta fyrir missi og styðja við bættan líðan 

3. Tækni til félagslegra samskipta 

4. Tækni til þjálfunar og eigin umönnunar 

Þessi flokkun virðist mjög skipulögð og gagnleg en er í raun bara gagnleg fyrir ráðuneytið 

til að hafna og samþykkja tæki. Flokkunin nær ekki yfir öll velferðartæki og óljóst er hvar 

jaðrarnir eru skilgreindir (Velferðaráðuneytið, 2015). 

2.1.4 Hjálpartækjamiðstöðin 

Hjálpartækjamiðstöðin flokkar hjálpartæki í 3 meginflokka og 8 undirflokka. 

1. Tæknileg hjálpartæki 

a. Bað- og salernishjálpartæki 

b. Sjúkrarúm og fólkslyftarar 

c. Vinnustólar og sérstakir barnastólar 

d. Hjólastjólar og gönguhjálpartæki 

2. Stoðtæki 

a. Gervilimir 

b. Spelkur 

3. Einnota hjálpartæki 

a. Bleiur 

b. Þvagleggir og þvagpokar 
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Þessi flokkun gefur góða yfirsýn yfir þau hjálpartæki sem Hjálpartækjamiðstöðin bíður upp 

á þar sem hægt er að setja öll hjálpartæki sem eru í boði á Íslandi í allavega einn af þessum 

flokkum (Sjúkratryggingar Íslands, á.d) 

2.2 Aðlögun velferðartækni að markaði eldra 

fólks 

Aldrað fólk er erfiður markaðshópur þegar kemur að nýjungum. Það á erfitt með breytingar 

og því er erfiðara að kynna fyrir þeim nýja velferðartækni. Það sama gildir um að kaupa og 

nota hana. Þess vegna þá hefur verið þaulrannsakað hvernig best sé að aðlaga velferðartækni 

að markaði eldra fólks. Aldrað fólk er þó ekki einu notendurnir á velferðartækni fyrir aldraða. 

Starfsmenn hjúkrunarheimila, þjónustuheimila og í heimahjúkrun nota einnig þessa tækni 

og skiptir því einnig máli að aðlaga velferðartæknina að þeim (Vichitvanichphong o.fl, 2017; 

Barrett, D., Thorpe, J. og Goodwin, N., 2014). 

Velferðartækni getur breytt starfsháttum sem leiðir til mótþróa starfsfólks. Starfsfólk vill 

halda í hefðir og finnst erfitt að breyta því hvernig það vinnur. Þeim finnst að ef núverandi 

starfshættir virka þá þurfi ekki að breyta þeim (Lo o.fl., 2019). Þetta getur reynst vera mikið 

vandamál þegar núverandi vinnuhættir eru ekki æskilegir. Til þess að starfsfólk sé tilbúið til 

að innleiða nýjar velferðartæknilausnir og þar með breytingu á starfsháttum, þarf að hafa 

starfsmennina í huga við þróun velferðartækja. Á sama tíma er mjög mikilvægt að hafa 

starfsmenn sem eru opnir og tilbúnir til að innleiða nýja tækni (Lo o.fl., 2019). 

Umönnunarstarfsmenn og aldraðir eru þó ekki þeir einu sem þarf að hugsa um þegar verið 

er að þróa og innleiða velferðartækni. Þó umönnunarstarfsmenn og aldraðir séu helstu 

notendur þá eru þeir ekki helstu kaupendur. Þær stofnanir sem sjá um hjúkrunarheimili, 

þjónustuheimili og heimahjúkrun þurfa að vinna í samvinnu með þeim sem þróa 

velferðartækni til að fá fram sem besta niðurstöðu (Lo o.fl., 2019). Sem dæmi um þetta þá 

sjá sveitafélögin í Noregi um þessa þjónustu. Þau kvarta yfir því hvað það er erfitt að fá 

velferðartæki sem hægt er að tengja saman en á sama tíma þá eru þau ekki að hvetja 

framleiðendur til að bjóða upp á þessa þjónustu (Lo o.fl., 2019). Samstarf er mikilvægt þegar 

verið er að aðlaga nýja lausn að notendum, en eins og Lo og félagar (Lo o.fl., 2019) tala um 

í grein sinni þá ræðst aðlögun 20% af tækninni sjálfri og 80% af skipulaginu í innleiðingunni. 

Þetta getur reynst erfitt þar sem að þeir sem þróa tæknina hafa takmarkaðar leiðir til að hafa 

áhrif á innleiðinguna (Lo o.fl, 2019). 

Þrátt fyrir að þeir sem þróa velferðartækni geti haft takmörkuð áhrif á innleiðingu tækninnar 

eru þó nokkur atriði sem þeir geta haft í huga til að auðvelda innleiðingarferlið. 

Vichitvanichphong og félagar (Vichitvanichphong o.fl., 2017) saman gögn úr fjölda 

rannsókna sem fjölluðu um ferlið að aðlaga tækni fyrir markað aldraðra. Út frá því tókst 

þeim að draga saman sex mismunandi þætti sem hafa áhrif á aðlögun nýrra tækni á þennan 

markað. Þessi þættir eru einstaklings (e. individual), andlegir (e. psychological), tæknilegir 

(e. technological), umhverfis (e. environmental), Inngrips (e. intervention), stuðnings (e. 

support) og þjálfunar þættir (e. training). Á mynd 2.1 má sjá nánari útskýringu á þessum 

þáttum. 
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Mynd 2.1 Þættir sem hafa áhrif á hversu vel aldraður einstaklingur tekur við nýrri 

velferðartækni. 

Einstaklings (e.individual) þættirnir eru þættir eins og styrkleikar, takmarkanir, eiginleikar 

og áhugamál. Þessir þættir hafa áhrif á aðlögun einstaklings og afneitun hans á tækni en það 

getur átt sérstaklega við hjá öldruðum einstaklingum. Þeir einstaklingar sem eiga auðvelt 

með að taka upp eina nýja tækni eiga venjulega einnig auðveldara með að taka upp aðra. 

Þessir einstaklingar virðast vera nýjungagjarnari en aðrir en svo virðist vera að hægt sé að 

gefa nýjungagirni stig hjá hverjum og einum (Vichitvanichphong o.fl., 2017). Í greininni eru 

tekin fram 5 stig af nýjungagirni. Í fyrsta stigi eru þeir einstaklingar sem eru tilbúnir að vera 

brautryðjendur, taka áhættu og taka tíma til að geta notað nýja tækni. Síðan eru þeir sem eru 

tilbúnir að vera brautryðjendur í að aðlagast nýrri tækni ef þeir sjá að tæknin gæti mögulega 

leyst vandamál. Í þriðja lagi, eru það þeir sem vilja ekki taka áhættur og eyða tíma í að 

aðlagast tækninni nema þeir séu öruggir um að tæknin leysi vandamál. Í fjórða lagi, eru það 

þeir sem upplifa mikinn mótþróa gagnvart breytingum og taka ekki upp nýja tækni án 

áhrifavalda. Í síðasta lagi eru það þeir sem þurfa töluverða pressu til þess að þeir taki tæknina 

upp síðan þau sem þarf að pressa á til þess að þau taki tæknina upp (Vichitvanichphong o.fl., 

2017). Mikilvægt er að hafa þennan þátt í huga til að gera sér grein fyrir að sama 

aðlögunarferlið virkar ekki fyrir alla. 

Andlegir (e. psychological) þættir eru þeir þættir sem hafa að gera með viðhorf og upplifanir 

(e. perception) aldraðra gagnvart nýrri tækni. Í grein Vichitvanichphong og félaga 

(Vichitvanichphong o.fl., 2017) Settu þeir fram fimm tegundir af viðhorfum: Viðhorf 

gagnvart lærdómi, sjálfsöryggi gagnvart tækni, kvíði gagnvart tækni, val á inngripi og 

skortur á áhuga. Í greininni var einnig greint frá 12 tegundum af upplifunum. Þær tegundir 
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af upplifunum eru: upplifað sjálfstæði, upplifuð áhrif á gæði lífsins, upplifuð gagnsemi, 

upplifun á hversu auðvelt eitthvað sé í notkun, upplifuð áhætta, upplifuð skemmtun, 

upplifaður félagsskapur, upplifað virði, upplifaðar þarfir, upplifaður hagnaður á lærdómi, 

upplifaður traustverðugleiki og upplifuð eigin hæfni. Þetta eru atriði sem bæði hönnuðir 

velferðartækja og umönnunarstarfsmenn þurfa að hafa í huga við innleiðingu þar sem að 

hægt er að hafa áhrif á þessa þætti. Sem dæmi þá eru þeir sem nýlega hefur tekist að læra á 

nýtt tæki tilbúnari til þess að læra á annað. Þetta getur spilast inn í upplifun á eigin hæfni. 

Með því að vita þetta er hægt að byrja á því að bjóða notendum að læra á auðvelt og gagnlegt 

tæki áður en farið er í flóknara eða minna gagnlegt tæki. Á sama hátt þá reyndust aldraðir 

sem voru með þá hugmynd að verkefni yrði skemmtilegt, áður en þau gerðu verkefnið, hafa 

mun meiri áhuga á að gera verkefnið. Með því að gefa öldruðum einstaklingum hugmynd 

um að það verði gaman eða auðvelt að innleiða nýtt tæki eru þau mun líklegri til að vilja 

gera það. 

Tæknilegir (e. Technology) þættir eru þeir þættir er hönnuðir hafa mesta stjórn á. Þessir 

þættir eru flækjustig, áreiðanleiki, viðmótshönnun, samhæfi (e. compatibility), verkanir (e. 

functionalities), eiginleikar, fagurfræði (útlit) og kostnaður. Þessir þættir geta stýrt því hvort 

aldraður notandi noti tækið daglega eða hendi því í rusluð. Ef t.d er líklegt að notandi forðist 

notkun á velferðartækni ef viðmótið er ekki skýrt því þá skilur hann ekki hvernig á að nota 

það (Vichitvanichphong o.fl, 2017). Saborowski og Kollak (Saborowski og Kollak, 2014) 

styðja þetta í grein sinni þar sem talað er um að ef velferðartækni er of flókin eða ekki nógu 

áreiðanleg þá sjá notendurnir ekki ástæðu til að nota hana. Á sama hátt munu notendurnir, í 

kjölfarið, forðast kaup á frekari velferðartækni ef tæknin sem kom á undan uppfyllti ekki 

þessar kröfur. (Saborowski og Kollak, 2014) 

Umhverfis (e. environmental) þættir eru þættir sem tengdir félagslegu umhverfi gagnvart 

aðlögun tækni fyrir eldra fólk. Megin hluti þessa þátta snýst um að ef félagslega umhverfið 

er neikvætt gagnvart tiltekinni nýrri tækni þá er einstaklingur mun líklegri til að vera 

neikvæður gagnvart sömu tækni. Það sama gildir ef umhverfi er jákvætt gagnvart tiltekinni 

nýrri tækni.  

Stuðnings (e. support) og þjálfunar (e. training) þættir eru þeir þættir sem styðja notendur í 

að innleiða ný velferðartæki inn í líf þeirra. Þættirnir snúast um að bjóða upp á aðstæður þar 

sem notendurnir geta prófað sig áfram með tækni og fengið aðstoð þegar þeir þurfa á henni 

að halda. Með þeim hætti er hægt að auka líkurnar á því að notandinn innlimi velferðartækni 

inn í líf sitt til muna (Vichitvanichphong o.fl, 2017). 

2.3 Persónuvernd 

Nýlega hefur orðið persónuvernd verið mikið notuð í umræðunni um velferðartækni. Til að 

geta sinnt starfi sínu sem best þurfa mörg velferðartæki að safna upplýsingum um notandan. 

Þetta er nauðsynlegur þáttur fyrir velferðartækni þar sem söfnun persónuupplýsinga býður 

velferðartækninni upp á að bjóða notanda upp á persónulegri lausn. Þessi 

persónuupplýsingasöfnun vekur samt upp áhyggjur hjá notendum sem geta valdið því að 

þeir treysta ekki tækninni. Því þarf að íhuga vel hvaða upplýsingum verið er að safna og af 

hvaða ástæðum. Einnig er mikilvægt að notandi sé samþykkur því að deila öllum þeim 

upplýsingum sem verið er að safna um hann. Datatilsynet (Datatilsynet, á.d) gaf út pistil þar 

sem talað er um nákvæmlega þetta vandamál með velferðatækni og hvernig á að tækla það, 
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en þar voru tíu atriði sett fram sem hafa þarf í huga til að tryggja að öryggi persónuupplýsinga 

notandans sé virt.  

1.Velja minnst uppáþrengjandi lausnina: Þegar verið er að velja á milli lausna þá þarf að 

passa upp á að sú lausn sé valin sem gefur notandanum sem mesta stjórn svo honum líði ekki 

eins og verið sé að njósna um hann. Lausnin þarf því að koma í veg fyrir að ráðist sé inn í 

einkalíf notandans og þarf að taka þátt í því með samþykki hans. 

2.Takmarka magn af gögnum sem eru geymd: Með því að takmarka gagnamagn 

velferðartækisins er hægt að tryggja að búnaðurinn sé ekki að safna óþarfa upplýsingum um 

notandann. Ef upplýsingarnar eru ekki lengur í notkun þá ættu þær ekki að vera geymdar.  

3.Velja rauntímalausn ef mögulegt er: Ein og kom fram hér að ofan þá á 

velferðatæknilausn einungis að geyma þau gögn sem hún er að nota að hverju sinni. Hægt 

er að tryggja að það gagnamagn sé verulega lítið með því að tryggja að lausnin vinni í 

rauntíma. Ef lausnin vinnur í rauntíma er hægt að takmarka það gagnamagnið við það sem 

er í notkun á hverjum tíma. Það bjóða ekki allar lausnir upp á að þurfa bara að nota þau gögn 

sem þau eru að mæla í rauntíma en ef möguleikinn er til staðar þá ætti hann alltaf að vera 

notaður svo ekki sé verið að safna gögnum um notandann að óþörfu. 

4.Vista gögnin staðbundið en ekki í skýi ef mögulegt er: Gögn sem þurfa ekki að vera 

send annað til vinnslu eiga einnig ekki að vera vistuð annars staðar en í búnaðinum sjálfum. 

Ef gögnin eru bara notuð í búnaðinum þá ættu þau ekki að vera geymd fyrir utan búnaðinn 

svo ekki sé hægt að komast í persónuupplýsingar. 

5.Láta notandan stjórna lausninni: Með því að gefa notandanum stjórn á lausninni, þó 

hún sé ekki meiri en bara að stjórna því hvenær hún er kveik eða slökkt, upplifir notandinn 

mun meira frelsi og öryggi gagnvart lausninni. Því meiri stjórn sem notandinn hefur á 

lausninni því minna uppáþrengjandi verður lausnin og hjálpar notanda að treysta lausninni 

til að gera bara það sem hún á að gera. 

6.Eyða gögnum eftir notkun: Eins og kom fram hér að ofan þá á velferðatæknibúnaður að 

eyða öllum persónuupplýsingum um notandann um leið og hætt er að nota þær. Það er bæði 

hentugt fyrir búnaðinn og notandann og veldur það því vantrausti frá notanda ef búnaðurinn 

gerir það ekki. 

7.Takmarka aðgengi að upplýsingum: Aðgangur að persónuupplýsingum á að vera 

takmarkaður. Lágmarka á alltaf hversu margir hafa aðgang að þeim og koma skal í veg fyrir 

að aðrir einstaklingar komist í upplýsingarnar. 

8.Gefa notandanum færi á að skoða sín eigin gögn: Notandi á að hafa aðgang að öllum 

þeim upplýsingum sem búnaðurinn er að safna um hann. Einnig á hann að hafa aðgang að 

upplýsingum um hverjir hafa verið að skoða gögnin og hvenær. Álíka gegnsæi hjálpar 

notandanum að treysta búnaðinum fyrir persónuupplýsingunum sínum. 

9.Gögnin þurfa að vera dulkóðuð: Ef persónuupplýsingar eru geymdar annar staðar en 

staðbundið í búnaðinum þá á að dulkóða gögnin og allar upplýsingar sem hægt er að rekja 

til notanda.  
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10.Gögnin þurfa að vera nafnleynd: Ef safna þarf gögnum frá mörgum notendum til að 

bæta búnaðinn eða fyrir frekari þróun, t.d fyrir tölfræðiupplýsingar um notkun, þá þarf að 

tryggja að notandinn fari með nafnleynd og að ekki sé hægt að rekja Nein gögn til hans. 

2.4 Staða velferðartækni á Norðurlöndunum 

Á hinum Norðurlöndunum er skipulag öldrunarþjónustu svipað og á Íslandi. Helsti munurinn 

er þó að sveitafélögin á hinum Norðurlöndunum sjá um alla öldrunarþjónustuna en ekki hluta 

hennar (Olsen og Søndergård, 2019). Sveitafélögin sjá þá um rekstur heimahjúkrunar, 

þjónustuíbúða og hjúkrunarheimila. Sveitafélögin fjármagna þó ekki alls staðar þessa 

þjónustu. Smá munur er á því hvaða stofnanir eru fjármagnaðar af sveitafélögunum og hvaða 

stofnanir eru fjármagnaðar af ríkinu eða sjúkratryggingum (KBMG, 2018). Með þessum 

hætti hafa sveitafélögin yfirsýn yfir alla öldrunarþjónustuna frá því að einstaklingar þurfi á 

hjálp að halda heima fyrir og þar til þau flytja inn á hjúkrunarheimili. 

Á hinum Norðurlöndunum er rík stefna um velferðartækni. Þau sjá fram á að lenda fyrr í 

öldunni sem fylgir hækkandi meðalaldri og hafa því leita fyrr að úrræðum. Á Í þessum 

löndum er almennt viðhorf að tæknin sé lausnin (Lo o.fl., 2019). Til þess að stuðla að þróun 

velferðarþjónustu á Norðurlöndunum var Norræna velferðamiðstöðin eða NVC stofnuð og 

hefur hún tekið virkan þátt í knýja þróun velferðartækni á Norðurlöndunum (Olsen og 

Søndergård, 2019). Þar sem almennt ríkir hræðsla um að velferðartækni eigi eftir að koma í 

staðin fyrir velferðarstarfsmenn þá vilja þau ítreka að markmiðið með velferðartækni er að 

auðvelda starf velferðarstarfmanna en ekki skipta þeim út (Olsen og Søndergård , 2019). 

Ríkjandi stefnan í velferðartæknimálum snýst um að velferðartækni eigi eftir að leyfa 

öldruðum að vera lengur sjálfstæðir heima hjá sér og minnka þar með álag á 

öldrunarstofnanir og -þjónustu og á sama tíma bæta þjónustu á öldrunarstofnunum og -

þjónstu (Lo o.fl., 2019).  

Í grein Lo og félaga (Lo o.fl., 2019) kemur fram að sveitafélögin á hinum Norðurlöndunum 

eru kjarninn á velferðarþjónustu landanna og bera því ábyrgð á þróun og innleiðingu á 

velferðartækni. Þó svo að sveitafélögin séu ekki öll samtaka í þessari þróun þá virðast þau 

almennt stefna að þessari þróun. Þrátt fyrir mikla vinnu og fræðslu um innleiðingu 

velferðatækni í velferðarþjónustu þá hefur verið mun minni innleiðing á velferðartækni en 

áætlað var. Sveitafélög hafa verið að lenda í mörgum vandamálum tengdum velferðartækni 

sem hefur tafið þróunina og uppbygginguna. Eitt af þeim vandamálum sem tekið er fram í 

greininni er að sveitafélögunum vilja krefast þess að geta sett saman heildarlausnir á 

vandamálum með því tengja saman velferðarlausnir. Vandamálið við þá hugmynd er að 

velferðartæknin er ekki hönnuð með það í huga að hægt sé að tengja hana saman. Þar tapast 

mörg tækifæri á skilvirkni og betri þjónustu sem hægt væri að koma í veg fyrir. Sveitafélög 

vilja mörg kenna framleiðendum velferðartækni um þetta vandamál en til þess að leysa það 

þurfa sveitafélögin að tala saman (Lo o.fl., 2019).  

Eins og er eru mismunandi sveitafélög að notast við mismunandi velferðartækni og ekki að 

nýta sér þá þekkingu sem búið er að safna um velferðartæknina í næsta sveitafélagi (Lo o.fl., 

2019). Hægt væri að leysa mörg vandamál sem fylgja velferðartækni með betri samskiptum 

og samvinnu á milli sveitafélagana, þá væri til dæmis hægt að samræma hvaða 

velferðartæknibúnað er verið að nota í sveitafélögunum til að auðvelda framleiðendum að 

hanna mismunandi tegundir af velferðartæknilausnum sem geta talað saman (Lo o.fl., 2019). 
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Sveitafélög á hinum Norðurlöndunum eru kjarninn í velferðarþjónustu Norðurlandanna og 

eru ábyrg fyrir framþróun velferðartækni í velferðarþjónustu þeirra (Lo o.fl., 2019). Olsen 

og Søndergård spurja hinsvegar hvort sveitafélögin hafi bólmagn til þess að hvata þessa 

þróun áfarm. Þróun hefur ekki gengið jafn vel og ætlast var. Því þarf stuðning frá ríki og 

einkaaðilum til þess að auka þessa þróun og bæta innleiðingu hennar (Olsen og Søndergård, 

2019). 
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknin fór fram með tilvikarannsókn (e. Case study) þar sem tilvik rannsóknarinnar 

voru stofnanir í Reykjavík sem þjónusta eldra fólk sem þarfnast einhverja hjálp við athafnir 

daglegs lífs. Gögnum var safnað um þetta mál með gagnasöfnun (e. Document gathering), 

viðtöl, athugun (e. Observations) og umræður. 

3.1 Gagnasöfnun 

Fram fór ítarleg gagnasöfnun á efni rannsóknarinnar. Gögn þessi voru fræðigreinar, 

opinberar upplýsingar, bækur, skýrslur og kynningar. Gögn þessi voru fundin með 

viðurkenndum leitarvélum og ábendingum. Notast var við leitar orðin „assistive 

technology“, „elderly care“, „welfare technology“ og „Velferðartækni“. Ábendingar um 

gögn sem gætu gagnast í rannsókninni fengust í gegnum rafrænan póst, viðtöl og almennar 

samræður. 

3.2 Viðtöl 

3.2.1 Aðferðafræði 

Notuð var eigindleg rannsóknar aðferð við töku viðtalana. Viðmælendur voru af hinum ýmsu 

starfstéttum innan velferðageirans á Íslandi. í eigindlegri rannsókn er safnað reynslu 

viðmælandanna og túlkuð á kerfisbundinn hátt af rannsakanda. Í þessari rannsókn var miðað 

við jarðbundnu kenninguna (e. grounded theory) (Creswell, 2013). Sú aðferðafræði byggist 

á því að þróa kenningu byggða á gögnunum sem safnað var í rannsókninni. Rannsakandi 

tekur venjulega nógu mörg viðtöl til að ná fram nægilegu magni af gögnum til að metta 

flokkana. Viðmælendur voru valdir á fræðilegan hátt (e. theoretical sampling) í þeim tilgangi 

að hjálpa rannsakanda að mynda kenningu um rannsóknarefnið. Allri viðmælendur starfa í 

velferðaþjónustu. Í þessari rannsókn var það til að mynda kenningu um stöðu og framtíð 

velferðartækni á Íslandi. 

Eigindlega rannsóknin var framkvæmd með opnum og hálf-opnum viðtölum. Hálf-opin 

viðtöl eru viðtöl sem fylgja fyrir fram undirbúinum viðtalsleiðarvísi, sem einblínir á ákveðið 

þema og geta innihaldið leiðbeinandi spurningar (Kvale, 1996). Hálf-opin viðtöl eru hvorki 

opin viðtöl og nota ekki fastmótaðan spurningalista. Viðtalið er svipað og hversdaglegar 

samræður en rannsakandi passar upp á að umræðan fari ekki út fyrir þema viðtalsins svo það 

geti hjálpað honum að svara rannsóknaspurningunum. Rannsakandi spyr að opnum 

spurningum til að leyfa viðmælendum að deila skoðun sinni á tilteknum málum tengdum 

þemanu, en leyfir viðmælendum að stýra umræðunni þegar hún á við um rannsóknina.  

Til að vinna rökrétt úr viðtölunum var notuð þemagreining. Fyrst var safnað saman punktum 

úr viðtölunum. Þessir punktar voru síðan flokkaðir í þemu. Flokkunin var síðan ítruð þar til 

rannsakanda fannst þemun nægilega heildstæð og lýsandi fyrir punktana.  



17 

3.2.2 Uppsetning 

Fyrir viðtölin var öllum viðmælendum sendur rafrænn póstur þar sem verkefnið var útskýrt. 

Rannsakandi senti meirihluta rafrænu póstana sjálfur en sumir þeirra voru sendir í gegnum 

tengilið rannsakanda hjá Velferðartæknismiðju Reykjavíkur. Viðtölin voru tekin frá júní 

2018 til mars 2019 og var lengd viðtalana var 50 ± 11 mínútur (meðaltal ± staðalfrávik). 

Viðtölin voru flest tekin á vinnustað viðmælanda nema tvö viðtöl. Þau voru bæði tekin á stað 

þar sem rannsakandi og viðmælandi voru ókunnugir. Viðtölin voru öll maður á mann þar 

sem einu einstaklingarnir viðstaddir voru rannsakandi og viðmælandi nema eitt viðtal. Þar 

voru kallaðir inn þrír starfsmenn til að taka þátt í þankahríð (e. brainstorm) um vandamál 

sem þau eru að lenda í á þjónustuheimilinu. Öll viðtölin voru tekin upp með samþykki 

viðmælenda.  

Allir mögulegir viðmælendur voru valdir til að leysa rannsóknaspurningarnar. úrtakið var 

valið til að spanna eftirfarandi svið innan velferðageirans fyrir aldraða: Hjúkrunarheimili, 

þjónustuheimili, heimahjúkrun, félög tengd velferð aldraðra og stofnanir sem tilheyra 

sveitafélögum og ríkisstjórn sem vinna með velferðartækni og öldrunarþjónustu.  

Upphaflegi listinn af mögulegum viðmælendum var byggður á samtölum milli rannsakanda 

og leiðbeinanda og rannsakanda og verkefnastjóra Velferðartæknismiðju Reykjavíkur. 

Sumir af viðmælendum mæltu síðan með fleiri einstaklingum til að ræða við. 

Tafla 3.1 Listi yfir viðmælendur og staða þeirra þegar viðtal var tekið 

Nafn og skammstöfun Staða 

Arnar Guðmundur Ólason (AGÓ) Verkefnastjóri Velferðartæknismiðju 

Velferðasviðs Reykjavíkurborgar 

Berglind Arna Gestsdóttir (BAG) Yfirumsjá á Norðurbrún, þjónustuheimili 

Helga Haraldsdóttir (HH) Yfirumsjá í Furugerði, Þjónustuheimili 

María Fjóla Harðardóttir(MFH) Framkvæmdarstjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu, 

hjúkrunarheimili 

Eybjörg Hauksdóttir (EH) Framkvæmdarstjóri Samtaka Fyrirtækja í 

Velferðaþjónustu 

Júlíana Hansdóttir Asperlund (JHA) Deildastjóri Hjálpartækja- og Næringamála hjá 

Sjúkratryggingum Íslands 

Halldór Sigurður Guðmundsson (HSG) Dósent í Félagsráðgjöf, Framkvæmdastjóri 

Öldrunarheimili Akureyrar 

Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir (GJH) Verkefnastjóri endurhæfinga í heimahúsum 

Heimaþjónusta velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar 
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Viðtölin voru tekin til að svara rannsóknarspurningunum þremur sem settar voru fram í kafla 

1.3. Fyrst var farið í opnu viðtölin. Uppbygging þeirra var valin til að ná fram upplýsingum 

um hver þörfin er á velferðartækni fyrir aldraða. Markmiðið þar var að leita að þeim 

vandamálum sem þarfnast lausna og þeim lausnum sem verið er að nota í dag. Uppbygging 

hálf-opnu viðtalanna var síðan sett upp til að draga fram upplýsingar frá viðmælanda um 

hvað þeir upplifðu sem velferðartækni, hvernig þeim finnst staða velferðartækni vera á 

Íslandi, hvernig þeir halda að þróun velferðartækni á Íslandi verði og hvaða hindranir þeir 

töldu vera helst í vegi fyrir þróun velferðartækni á Íslandi. Til að gera þetta var notast við 4 

fyrirfram ákveðnar spurningar, sjá viðhengi B, sem voru spurðar ef viðmælandi var ekki 

búinn að svara þeim nú þegar. Í lok þeirra viðtala voru síðan spurðar frekari spurningar sem 

voru viðeigandi fyrir hvern viðmælanda og þeirra stofnun fyrir sig. 

3.3 Athugun 

Rannsakandi mætti á þjónustuheimili og hjúkrunarheimili í þeim tilgangi að skoða stöðu 

velferðartækja og notkun þeirra á þeim svæðum. Rannsakandi var með tilbúinn lista með 

atriðum sem varðaði að skoða en var líka með möguleikann á því að bæta við punktum eftir 

þörfum. Athuganir fóru fram með heimsóknum þar sem starfsmaður gékk með rannsakanda 

og sýndi honum aðstöðuna. Athugandi spurði starfsmann út í tækin sem voru í notkun og út 

í vandamál sem væri hægt að leysa með velferðartækni. Spurningar þessar voru óundirbúnar 

og áttu við það sem verið var að sýna rannsakanda á hverjum tíma. 
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4 Úrvinnsla 

4.1 Staða velferðartækni á Íslandi 

Til að gera sér betur grein fyrir því hvað þarf að gera í þróun velferðartækni á Íslandi er 

mikilvægt að skoða hver staðan á Íslandi er í dag. Úr viðtölum fékkst innsýn inn í þetta mál 

en viðmælendur höfðu ólíkar skoðanir á mörgum þáttum. Hjá þeim sem vinna í tengslum 

við hjúkrunar- og þjónstuheimili voru allir sammála um að staðan væri ekki nógu góð og að 

þar sé lítil hreyfing á velferðartæknimálum. Það kom þeim á óvart þar sem mörg tækifæri 

leynast í velferðartæknigeiranum á Íslandi. Einn viðmælandi sagði að við værum 5-7 árum 

á eftir hinum Norðurlöndunum í þessum málum og fannst eins og við Íslendingar værum að 

forðast það að tala um þetta. Viðmælendur voru spurðir hvers vegna við á Íslandi erum ekki 

framar í velferðartækniþróun fyrir hjúkrunar- og þjónustuheimili nefndu viðmælendur 

nokkur vandamál. Þau voru:  

 

1. Skortur á fjármagni 

2. Skipulag 

3. Metnaðarleysi 

4. Skilningsleysi 

 

Skortur á fjármagni: Hjúkrunarheimili landsins telja sig flest öll fjársvelt. Velferðartæki í 

dag er kostnaðarsöm en auk þess er bilunartíðni tækjanna venjulega óþekkt og 

viðgerðakostnaður getur orðið mikill. Þetta setur upp erfiða hringrás fyrir hjúkrunarheimili 

í leit að nýrri velferðartækni. 
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Mynd 4.1 Hringrás Hjúkrunarheimila í leit að nýrri velferðartækni. Hjúkrunarheimili á Íslandi eru illa stödd 

fjárhagslega svo þau þurfa að rökstyðja vel kaup sín á velferðartækni. Til þess að geta rökstutt kaup sín á 

velferðartækni þarf varan að vera örugg og áreiðanleg. Til að hægt sé að staðfesta að varan sé örugg og 

áreiðanleg þarf að gera tilraunir á henni. Þar sem velferðartækni er dýr kosta tilrauninirnar mikinn pening. 

Ekki eru hinsvegar til peningar til að fara í þessar tilraunir því hjúkrunarheimilin eru illa sett fjárhagslega. 

Viðmælandinn hélt síðan áfram og sagði að það vanti aðstoð við að koma fyrirtækjum á 

hentugan stað varðandi velferðartæki sem uppfylla hæfnis- og kostnaðarkröfur. Sumir 

viðmælendur voru á því að það vantaði frumkvæði frá ríkinu í þessum málum þar sem það 

stýrir flæði á fjármagni fyrir þessi mál á hjúkrunarheimilunum. Einn viðmælandi sagði um 

þetta mál „...það verður að koma frumkvæði, verður að koma frá ríkinu og það verða að 

vera sérstakir fjármunir í þennan málaflokk til þess að honum fleyti áfram eitthvað 

verulega…“. Annar viðmælandi vildi meina að verulegt skilningsleysi væri á þessu máli af 

hálfu ríkisins. Einn viðmælandi sagði einnig að velferðartækni væri þema á ráðherrafundum 

á norrænni vísu en væri það ekki hér á Íslandi. Sami einstaklingur var hinsvegar ekki 

sammála um að fjármagn væri vandamálið. Fyrir honum snérist vandamálið um skipulag. 

 

Skipulag: „Við erum ekki að tala saman. við erum ekki með markvissa stefnu“  voru orð frá 

einum viðmælanda aðspurður hvaða hindranir væru til staðar í þróun velferðartækni. Hann 

talaði um að það þurfi að vera mun meiri samskipti um þetta mál á milli sveitafélaga, ríkisins, 

stéttafélaga, einkafyrirtækja, hagsmunasamtaka, Háskólans og allra aðila sem koma að þessu 

máli. Á hinum Norðurlöndunum eru reglulega haldnar ráðstefnur tengdar þessu efni og mörg 

verkefni hafa verið sett af stað til að knýja þessi samskipti til dæmis Connect verkefnið sem 

er samstarfsverkefni á Norðurlöndunum sem var sett saman til að fræða fólk um nýsköpun í 

velferðartæknigeiranum. Norðurlöndin hafa gert þetta í langan tíma svo við þurfum ekki að 

byrja á byrjunarreit. Öll verkfæri eru til staðar svo það eina sem vantar til að fá fram betra 

skipulag er metnaður. 
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Metnaðarleysi: Á Íslandi ríkir vel þekkt hugarfar sem kallað er „þetta reddast“ hugarfarið. 

Þó svo að þetta hugarfar getur verið jákvætt í mörgum aðstæðum þá getur það einnig ýtt 

undir að okkur líði eins og „þetta reddist“ þó svo að við gerum ekki neitt. Einn viðmælandi 

segir í viðtali sínu „Það á að hætta að setja fókusinn á að þetta sé pólitíkusunum að kenna 

yfir í hvað ætlar þú að gera við þína peninga sem þú ert að nota“ og ítrekar að þetta sé ekki 

vandamál sem er hægt að ýta á einhvern annan, heldur þurfi allir að taka þátt í þessari 

uppbyggingu. Ef vandamálið er svona stórt hvers vegna er þá enginn metnaður til staðar? 

 

Skilningsleysi: Umfjöllun um velferðartækni á Íslandi er af skornum skammti og fræðsla 

um hana takmörkuð. Eins og kom fram hér að ofan þá eru reglulegar ráðstefnur um þetta 

mál á hinum Norðurlöndunum þar sem fjallað er um velferðartækni. „Hér á Íslandi er 

hinsvegar eins og fólk forðist það að tala um velferðartækni“. Norræna velferðarmiðstöðin 

telur að lausnin á vandamálum sem fylgja hækkandi meðalaldri sé velferðartækni. Örfáar 

stofnanir hafa brugðist við þessu vandamáli á þennan hátt en svo virðist sem það ríki almennt 

skilningsleysi hjá þjóðinni um vandamálið. Þetta stafar mögulega af lítilli umfjöllun og 

takmarkaðri fræðslu. 

Ekki voru allir sammála því að staða velferðartækni á Íslandi væri slæm. Í viðtölunum kom 

fram að það sé mun viðurkenndara í dag að notast við hjálpartæki en það var. Það er ekki 

jafn mikið feimnismál að fá hjálp frá tækjum. Einnig komu fram nokkrir aðrir jákvæðir 

þættir. 

Einn viðmælandi talaði um að Íslendingar væru mjög nýjungagjarnir. „Íslendingar virðast 

sækjast í að fá nýjustu tækni frá Hjálpartækjamiðstöðinni sem er andstæðan við viðhorfið í 

Svíþjóð þar sem fólk reynist vera með mikinn mótþróa gagnvart nýrri tækni“. Þessar 

upplýsingar eiga samt við um Íslendinga almennt og er því ekki gefið að þetta eigi við um 

aldraða Íslendinga. Ef svo er ekki þá hefur þetta samt jákvæð áhrif í framtíðinni þar sem 

aldraðir einstaklingar sem hafa jákvæða reynslu af því að taka upp nýja tækni eru tilbúnari 

til að gera það áfram (Vichitvanichphong o.fl., 2017).  

Þessi nýjungagirni knýr Hjálpartækjamiðstöðina og umboðsaðila til að bjóða upp á nýjustu 

tækni og framleiðendur til að halda áfram þróun. Þetta veldur því að aldraðir Íslendingar sem 

ekki eru á stofnun hafa gott aðgengi að hjálpartækjum og styrkjum til að auðvelda 

greiðslubyrgði á þeim. 

Einnig virðist viðhorf Íslendinga vera að batna til muna gagnvart velferðartækni. Eins og 

tekið var fram hér að ofan þá eru ekki jafn miklir fordómar gagnvart velferðartækni og var 

hér áður fyrr. „Velferðartækni veitir frelsi en ekki kúgun“ er viðhorf sem virðist verða 

algengara með árunum og þörf á velferðartækjum er ekki jafn mikið feimnismál fyrir 

notendum þeirra og það var. Þessi þróun virðist vera að eiga sér stað út af aukinni vitund á 

mikilvægi velferðartækni á Íslandi. 

Þessi aukna meðvitund hefur gefið af sér mörg jákvæð verkefni tengdum velferðartækni á 

Íslandi. Sveitafélög eins og Reykjavík og Akureyri hafa sett skýra stefnu í úrbótum á þessu 

efni. Reykjavík stofnaði Velferðartæknismiðjuna árið 2018 sem verkfæri til að bæta 

velferðartækniúrræði hjá stofnunum Reykjavíkurborgar og Akureyri hefur verið í mikilli 

framþróun á notkun velferðartækni fyrir aldraða. 
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Samband fyrirtækja í velferðarþjónustu hefur einnig myndað spjallhóp og tengslanet fyrir 

velferðartækni. Þó Spjallhópurinn sé ekki mjög virkur í dag þá hefur þessi aðgerð opnað 

fyrir upplýsingaflæði á milli stofnana innan sambandsins varðandi velferðartækni.  

Þessi atriði eru ekki þau einu sem eiga sér stað á Íslandi. Önnur lítil verkefni hafa einnig 

verið í gangi til að bæta stöðu velferðartækni á Íslandi. Dæmi um þessi verkefni eru 

velferðartækninámskeið sem núna er kennt á Akureyri og verkefnið Velferðartækni: 

verkfæri sem er hluti af Connect verkefninu hjá NVC (Símenntunarmiðstöð eyjafjarðar, á.d; 

Søndergård, 2017).  

Augljóst er að margt gott er að gerast á Íslandi í dag tengt velferðartækni en samt virðast 

vera mörg vandamál til staðar í þessum málum. Til að kanna hvers vegna það er þarf að kafa 

aðeins dýpra. 

4.1.1 Hjálpartækjamiðstöðin 

Hjálpartækjamiðstöðin er hluti af Sjúkratryggingum Íslands og annast afgreiðslu 

hjálpartækja samkvæmt ákveðnum reglum og sér um endurnýtingu tækjanna 

(Sjúkratryggingar Íslands, 2017). Hjálpartækjamiðstöðin er í virkum samskiptum við 

umboðsaðila sína og notendur sem hjálpar þeim að bjóða upp á nýjustu tækni og lausnir. Í 

viðtali við viðmælanda frá Hjálpartækjamiðstöðinni sagði hann að Ísland sé á svipuðum stað 

og Norðurlöndin, þegar kemur að hjálpartækjum, en samt alltaf aðeins eftir á. 

Hjálpartækjamiðstöðin er með ítarlegan lista yfir vörur sem þau bjóða upp á og það er 

sjaldgæft að notendur komi til þeirra með raunverulega þörf sem ekki er hægt að leysa með 

tæki á lista. Það koma hins vegar upp álíka dæmi og ef notandi getur sett fram rök fyrir því 

að hann sé með vandamál sem tæki getur leyst sem er ekki á lista ásamt því að ekkert tæki á 

lista geti leyst það vandamál, þá hefur hún leyfi til að bjóða upp á það tæki líka. Hún er helsta 

stoð Íslands í hjálpartækjum. Hjálpartækjamiðstöðin tryggir að allir einstaklingar sem þurfa 

á hjálp að halda, og eru ekki á stofnun, hafi aðgang að nýjustu hjálpartækjum sem standa 

þeim til boða. Út frá viðtölum virðist Hjálpartækjamiðstöðin vera með góða þjónstu og 

standa sig vel í hjálpartækjamálum en ekki voru allir sammála því. 

Einn viðmælandi talar um að einstaklingar sem ekki búa í Reykjavík eiga í vandræðum með 

að fá hjálpartæki frá Hjálpartækjamiðstöðinni. Þar sem mörg hjálpartæki krefjast þess að 

notandi prófi og máti þau þá þurfa þessir einstaklingar að ferðast alla leið til Reykjavíkur til 

að gera það og sjá fram á að fá ekki hjálpartækið fyrr en seint og um síðir.  

Í reglugerð Hjálpartækjamiðstöðvarinnar stendur „Sjúkratryggingar Íslands greiða ekki 

styrki vegna hjálpartækja til þeirra sem dveljast á sjúkrastofnunum. Hið sama gildir um 

öldrunarstofnanir, búsetuúrræði á vegum sveitarfélaga fyrir fatlað fólk og kostuð eru af 

sveitarfélögum og aðrar sambærilegar stofnanir“ (Hjálpartækjamiðstöðin, 2013) Þetta veldur 

því að aldrað fólk á öldrunarstofnunum og þjónustuheimilum hefur ekki aðgang að þeirri 

þjónustu sem Hjálpartækjamiðstöðin bíður upp á þar sem ætlast er til að þær stofnanir sjái 

um kaup á þeim tækjum. 

4.1.2 Hjúkrunarheimili 

Margir aldraðir dvelja á hjúkrunarheimilum í dag. Stöðugur niðurskurður hefur verið á 

tekjum hjúkrunarheimila undanfarin ár og hafa þau því þurft að draga úr starfsfólki og 
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þjónustu. Öll hjúkrunarheimili á Íslandi fá tekjur sínar frá Sjúkratryggingum Íslands skv. 

rammasamningi milli Sjúkratrygginga Íslands og hjúkrunarheimila um þjónustu 

hjúkrunarheimila (Sjúkratrygginar Íslands, 2008). Öll hjúkrunarheimili á Íslandi eru bundin 

sama samningi fyrir utan Sóltún sem fær meira fjármagn en hinar stofnaninar. Rökstuðningur 

undantekningarinnar var sá að Sóltún tekur inn erfiðari einstaklinga heldur en önnur 

hjúkrunarheimili (Ríkisendurskoðun, 2008). 

 Þegar einn viðmælandi var spurður út í kaup á frekari velferðartækni á því hjúkrunarheimili 

sem viðmælandinn vann á svaraði hann að þeim langi að taka inn meiri velferðartækni og 

eru að reyna það en að þau væru ekki með nægilega góða fjárhagslega stöðu til þess að geta 

veitt heimilismönnum þá velferðartækniþjónustu sem þeir eiga skilið. Í sama viðtali kom 

fram að 85%-95% af tekjum hjúkrunarheimilisins á þeim tíma fór í launakostnað og var því 

mjög takmarkað eftir til að eyða í velferðartækni. 

Annar viðmælandi hefur verið í mikilli framþróun í velferðartækni á sínu hjúkrunarheimili 

og talaði um að þegar hann byrjaði að fara í þetta verkefni þá vantaði „vegakerfið“. Það var 

enginn grunnur fyrir hann til að byggja velferðartæknina á. Þess vegna hefur helsta þróunin 

hjá honum farið í að byggja “vegakerfið” á hjúkrunarheimilinu svo hægt sé að tengja 

velferðartæknina við það . Annar viðmælandi minntist á sama vandamál í sínu viðtali. Þar 

minntist viðmælandinn á að byggingin sem hjúkrunarheimilið starfaði í væri ekki hönnuð 

með Wi-Fi í huga. Byggingin er með þykka veggi og stór víravirki inn í þeim sem trufla Wi-

Fi merki svo erfitt er að setja það upp á heimilinu. Þetta getur orðið verulegt vandamál í 

framtíðinni þar sem svo mikið af nýlegri velferðartækni reiðir sig á nettengingu.  

Hjúkrunarheimilin eru þó ekki án velferðartækja og eru stöðugt að bæta stöðu sína en gera 

það samt hægt. Í einu viðtali kom fram að stór hluti af dýrari velferðartækni á 

hjúkrunarheimilinu hafi verið gjafir frá öðrum stofnunum þar sem heimilið hafði ekki efni á 

þeim.  

Í einu viðtali kom fram að hægt er að skila meiri vinnu fyrir sama pening inn á 

hjúkrunarheimilum með notkun á velferðartækni. Þetta myndar hinsvegar aftur erfiða 

hringrás þar sem hjúkrunarheimili hafa ekki efni á velferðartækni sem veldur því að þau geti 

ekki sparað pening með henni. Þessi hringrás er kúpluð með hringrásinni sem minnst var á í 

kafla 4.1 og setur hjúkrunarheimili í stöðu þar sem erfitt er að brjótast út úr, eins og sjá má 

á mynd 4.2. 
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Mynd 4.2 Þar sem hjúkrunarheimili eru illa sett fjárhagslega vilja þau spara pening með 

velferðartækni. Velferðartæknin eru hinsvegar dýr og hjúkrunarheimilin eru illa sett 

fjárhagslega. 

Hjúkrunarheimili hafa byrjað að tala meira saman og reyna að hjálpa hvort öðru með þetta 

vandamál í kjölfarið á stofnun spjallhóps innan SFV (Samband fyrirtækja í 

velferðaþjónustu). Í dag hafa þessi fyrirtæki myndað spjallhóp og tengslanet sín á milli þar 

sem hægt er að deila upplýsingum um notkun og kaup á velferðartækni sem vonandi mun 

hjálpa þeim að bæta þróun velferðartækni á hjúkrunarheimilum.  

Eins og staðan er núna eru hjúkrunarheimili ekki í góðri stöðu gagnvart velferðartækni og 

stafar það ekki af skort á vilja heldur skort á fjármagni.  Þetta má sjá á því að allir 

viðmælendur sem tengdust hjúkrunarheimili á einn hátt eða annan höfðu verið í aðgerðum 

til að bæta stöðu velferðartækni inni á því hjúkrunarheimili þrátt fyrir skort á fjármagni þar 

sem þau trúðu að velferarðtæknin værir lausnin fyrir framtíðina. Þetta má einnig sjá á 

frumkvæði heimilanna til að stofna og taka þátt í umræðum um velferðartækni sín á milli í 

gegnum SFV. 

4.1.3 Þjónustuheimili 

Staða þjónustuheimila sem tekin voru fyrir í þessu verkefni var ekki ósvipuð og staða 

hjúkrunarheimila. Helsti munurinn er að tekjur og rekstur þjónustuheimila kemur frá 

sveitafélögunum á meðan hjúkrunarheimili sjá sjálf um rekstur en fá tekjur frá ríkinu. Helsti 

munur þarna á er að sveitafélögin reka þjónustuheimilin en sjá ekki aðeins bara um 

tekjuflæðið þeirra. Það gerir þau ábyrgari í að bæta velferðartæknistöðu þeirra heldur en 

ríkið gagnvart hjúkrunarheimilum 

Þar sem Reykjavík og Akureyri eru með skýra stefnu í úrbótum á velferðartækni virðist 

framtíð þjónustuheimila mun bjartari en hjúkrunarheimila. Í Reykjavík hefur 
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velferðartæknismiðjan unnið að því að auðvelda innleiðingu nýrra velferðartækni á 

þjónustuheimilum sínum sem vonandi mun efla stöðu þeirra. 

4.1.4 Heimahjúkrun 

Þar sem einstaklingar sem fá heimahjúkrun eru ekki inni á stofnun geta þeir sótt um styrki 

hjá hjálpartækjamiðstöðinni fyrir kaupum á velferðartækni. Í viðtali við starfsmann 

heimahjúkrunargeirans í Reykjavík kom fram að ef til er velferðartæki sem sinnir þeirri 

þjónustu sem starfsmenn heimahjúkrunarinnar sinna þá ýta þau á að einstaklingar sem þurfi 

þessa þjónustu fái sér hana. Það þýðir þó ekki að engin þörf sé á frekari velferðartækni þróun 

á þessum markaði. Vandamálið sem þau sjá fyrir sér í velferðartækniþróun á 

heimahjúkrunarmarkaðinum er ekki skortur á fjármagni heldur skortur á framboði á 

velferðartækjum sem leysa þeirra helstu vandamál.  

Mörg af þeim vandamálum sem verið er að leysa í dag með heimahjúkrun eru eftirlitsstörf. 

Þetta eru venjulega einföld verkefni sem hægt væri að leysa með velferðartækni en í staðin 

eru starfsmenn að keyra á milli heimila til að leysa þessi verkefni. Eins og sést á töflu 1.1. 

þá kostaði heimahjúkrun yfir 1300 milljónir síðustu fjögur ár og stór hluti af því er kostnaður 

sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir með velferðartækjabúnaði. Því er til fjármagn til 

að fjárfesta í þeim búnaði en þar sem hann er ekki til þá er ekki hægt að leysa vandamálið. 

4.1.5 Samanburður 

Staða stofnananna er mjög mismunandi og stafa það mikið af ójafnvæginu sem felst í 

fjármagnsdreifingu til þeirra. Hjálpartækjamiðstöðin virðist vera mjög vel sett og það kemur 

sér vel fyrir einstaklinga sem fá heimahjúkrun þar sem þeir geta enn fengið þjónustu frá 

Hjálpartækjamiðstöðinni. Notendur þjónustunnar geta sótt um tæknibúnað en starfsmenn 

heimahjúkrunar geta það ekki og því erfitt að koma á hagræðingu í þjónustu heimahjúkrunar 

með velferðartækni. Eftir þeim koma síðan þjónustuíbúðirnar. Þær eru ekki vel settar en 

virðast vera að fá meiri hjálp núna frá Reykjavíkurborg og velferðartæknismiðjunni. Þær 

stofnanir sem virðast vera verst staddar eru hjúkrunarheimilin sem þrátt fyrir að vera 

fjármögnuð af Sjúkratryggingum Íslands hafa ekki sama aðgang að velferðartækni og 

Hjálpartækjamiðstöðin sem einnig er fjármögnuð af Sjúkratrygginum Íslands. Þetta getur 

stafað út af ábyrgðardreifingu stofnanna. Sjúkratryggingar Íslands reka og fjármagna 

Hjálpartækja miðstöðina og sveitafélögin bæði reka og fjármagna þjónustuíbúðirnar. 

Hjúkrunarheimilin eru hinsvegar flest einkarekin en fjármögnuð af Sjúkratrygginum Íslands. 

Þetta veldur því að það er ekki sami hvati á fjármögnun á frekari velferðartækni inn á 

hjúkrunarheimilin til að bæta rekstur þar sem það er ekki á ábyrgð Sjúkratrygginga Íslands. 

4.2 Hvar viljum við standa? 

Til að vita hver næstu skref þurfa að vera þarf að vera með skýra stefnu. Hvar viljum við 

standa í framtíðinni. Út frá hvaða markmiðum viljum við marka leið okkar. Til að koma í 

veg fyrir óþörf skref verður teknar saman helstu stefnur á Íslandi á sviði velferðartækni, 

viðhorf úr viðtölunum og samanburður við Norðurlöndin. 

Stefna velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á sviði velferðartækni árin 2018 til 2022 er mjög 

skýrt sett fram. Í stefnunni segir að „Velferðasvið Reykjavíkurborgar skal nýta 
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velferðartækni til að auðvelda fólk að búa á eigin heimili við betri lífsgæði, þrátt fyrir öldrun, 

fötlun eða veikindi og gera því jafnframt kleift að vera virkari þáttakendur í samfélaginu.“ 

(Velferðarsvið Reykjavíkur, 2018). Í stefnuyfirlýsingunni eru síðan talin upp 10 „markmið“ 

sem velferðarsvið á að fylgja en þessi markmið eru ekki markmið fyrir framtíðina heldur 

hugmyndir um hvað velferðartækni á að gera. Því skortir í stefnuyfirlýsingunni skýr 

markmið um hvar Reykjavík vill standa í framtíðinni (Velferðasvið Reykjavíkur, 2018). 

Sama vandamál á sér stað í stefnu Velferðaráðuneytisins í nýsköpun og tækni á svið 

velferðaþjónustu (Velferðaráðuneytið, 2015). Þar er einnig talað um hvað þarf að gera en 

ekki hvað þarf að gerast. Þó svo að hún tilgreini til hvaða aðgerðir þarf að grípa þá eru þau 

atriði öll opin og túlkanleg. Þetta getur stafað af því að það sem þarf að gerast er ekki 

staðreynd heldur skoðunaratriði. Viðmælendur viðtalanna voru því spurðir að því hvar þau 

mundu vilja sjá stöðu velferðartækni á Íslandi í framtíðinni til að fá tilfinningu fyrir 

viðhorfum þeirra á þessu máli og voru svör þeirra ólík. 

Allir viðmælendur voru með mismunandi skoðanir um hvernig þau mundu vilja sjá stöðu 

velferðartækni á Íslandi verða. Einum viðmælanda fannst Ísland vera á mjög góðum stað 

velferðartækni og fannst ekki úrbótar vant. Sumir vildu miða við nýjustu tækni á sviði 

velferðartækni og vildu sjá stofnanir á Íslandi geta nýtt sér alla þá tækni sem er í boði á 

meðan aðrir voru raunsærri og vildu miða Ísland við önnur lönd sem eru að standa sig vel í 

velferðartækni. Helstu lönd sem komu þar upp í viðtölunum voru hin Norðurlöndin. 

4.2.1 Samanburður við Norðurlöndin 

Í viðtölunum kom fram að Íslendingar virðast telja stöðu og stefnu hinna Norðurlandanna í 

velferðartæknimálum mjög góða. Reglulega þegar viðmælendur voru að tala um hvað þyrfti 

að gera eða hvað væri hægt að gera þá vitnuðu þau í verkefni og lausnir frá hinum 

Norðurlöndunum.  

Einn viðmælandi sem hafði tekið þátt í verkefnum með hinum Norðurlöndunum vildi meina 

að Ísland væri 5 til 7 árum á eftir þeim í velferðartækni. Þar hefði hann séð hugmyndir og 

verkefni í fyrsta sinn sem hin Norðurlöndin hefðu verið að vinna að í mörg ár. Annar 

viðmælandi talaði um að notkun velferðatækni á hjúkrunarheimilinum væri mun betri á 

hinum Norðurlöndunum og við ættum margt eftir í þeim efnum. Ekki voru allir sammála 

þeirri staðhæfingu. 

Einn viðmælandi talaði um að við værum aftar en hin Norðurlöndin á sumum stöðum en 

framar á öðrum. Annar viðmælandi vildi meina að við stæðum á svipuðum stað og þau en 

værum þó alltaf aðeins á eftir þeim. Eins og kom fram í kafla 2.4 eiga hin Norðurlöndin við 

mörg vandamál sem er ekki sýnileg þeim sem taka ekki þátt í þeim. Innleiðing velferðatækni 

á Norðurlöndunum er á eftir áætlun en þar má þó finna nokkur dæmi um góða innleiðingu á 

einni og einni stofnun eða velheppnuð velferðatækniverkefni (Lo o.fl.,2019). Af viðtölum 

að dæma þá eru þessi verkefni vel auglýst og fyrirmynd fyrir aðra að fylgja eftir en mikilvægt 

er að dæma ekki Norðurlöndin í heild sinni út frá þessum dæmum.  

Hin Norðurlöndin virðast þó vera með sterkari stefnu og betra stuðningsnet þegar kemur að 

þróun velferðatækni. NVC hefur stutt við þróun velferðartækni á hinum Norðurlöndunum 

og er það stuðningur sem einnig er hægt að nýta á Íslandi þar sem NVC var stofnað fyrir öll 

5 Norðurlöndin (Olsen og Søndergård, 2019). Stefnur á Íslandi virðast einnig vera í samræmi 

við þá stefnur sem eru á hinum Norðurlöndunum (Velferðaráðuneytið, 2015; Olsen og 
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Søndergård, 2019). Helsti munurinn á þeim stefnum og stefnum annara Norðurlanda er 

eftirfylgnin en ekki stefnurnar sjálfar. Þar virðist vera meiri almennur skilningur á mikilvægi 

velferðartækni heldur en á Íslandi. 

Helsti munurinn á Íslandi og hinum Norðurlöndunum þegar kemur að velferðartæknimálum 

fyrir aldraða liggur þó í stjórnar- og ábyrgðarskipulaginu. Á hinum Norðurlöndunum eru 

sveitafélögin ábyrg fyrir allri öldrunarþjónustu á meðan á Íslandi sjá sveitafélögin aðeins um 

þjónustuheimili og heimahjúkrunarþjónustu.  

Með þetta að leiðarljósi þá er erfitt að dæma um hvar hin Norðurlöndin standa miðað við 

Ísland. Þegar viðmælendur tala um að þau vilji að við eltum hin Norðurlöndin í 

velferðartæknimálum þá er auðvelt að villast þar sem staðsetning þeirra miðað við Ísland er 

óljós. Stefna þeirra er hinsvegar skýr og því ætti markmið Íslands ekki að snúast um að 

standa þar sem hin Norðurlöndin eru heldur stefna þangað sem hin Norðurlöndin eru að 

stefna. 

4.2.2 Standa eða stefna? 

Þegar allt er tekið saman er skiljanlegt afhverju ekki hafa verið sett fram skýr markmið um 

hvað þarf að gerast í velferðatæknimálum á Íslandi. Erfitt er að meta hvað hægt er að gera í 

náinni framtíð og samanburður Íslands við önnur lönd getur verið óljós. Því er skiljanlegt að 

það besta í stöðunni er að setja fram skýra stefnu og reyna að gera sitt besta í að fylgja henni. 

Því verður ekki sett fram markmið um hvar við viljum standa í þessu verkefni heldur hvert 

við viljum stefna. 

Sú stefna sem sett hefur verið fram af Velferðaráðuneytinu í samstarfi við samband 

sveitafélaga tók fyrir mörg af þeim efnum sem þarf að bæta í nýsköpun og þróun á 

velferðartækni handa einstaklingum en skorti verulega stefnu varðandi velferðartækni á 

stofnunum og í velferðarþjónustustörfum.  

Stefnan snýr einungis að því að gera aldraða, fatlaða og veika sjálfstæðari og kleift að vera 

heima fyrir lengur án þess að þurfa utanaðkomandi hjálp eða að flytja inn á stofnun. Út frá 

viðtölunum kom þó fram að staða notkunar á velferðartækni inni á stofnunum væri ekki góð. 

Þessar stofnanir þurfa á stuðningi að halda til að bæta stöðu sína gagnvart velferðartækni 

sérstaklega í ljósi þess að þeir einstaklingar sem eiga eftir að fara inn á þessar stofnanir eiga 

eftir að vera orðnir veikari þegar að því kemur, þar sem þeir munu geta verið lengur heima 

hjá sér, og því þeir tapa öllum styrkjum á velferðartækni um leið og þeir flytja inn á þjónustu- 

eða hjúkrunarheimili. Því þarf að því kemur, þar sem þeir munu geta verið lengur heima hjá 

sér og munu þá missa þá velferðartækni sem gæti enn nýst þeim um leið og þeir flytja inn á 

þjóstu- eða hjúkrunarheimili. Því þarf að styrkja hjúkrunarheimili í að innleiða og nýta sér 

velferðartækni sem viðheldur sjálfstæði íbúa og auðveldar umönnun á stofnunum eins og 

gert er á hinum Norðurlöndunum (Olsen og Søndergård, 2019).   

4.3 Hvaða velferðartækni er í notkun á Íslandi? 

Til að meta stöðu velferðartækni á Íslandi var tekið saman hvaða velferðartækni er í notkun 

á Íslandi og hver staða hennar er. Ákveðið var að skoða ekki alla velferðartækni sem er til 

heldur einungis þá velferðartækni sem er í boði fyrir Íslendinga. Í grein sinni segja 
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Soborowski & Kollak (2014) „Assistive technology is only as good as it’s availability“ eða 

„Velferðartækni er einungis jafn góð og aðgengið að henni“. Af þeirri ástæðu verður 

velferðartækni sem ekki er í boði fyrir Íslendinga ekki skoðuð í þessari greiningu. Einnig 

verða ekki tekin fyrir tæki sem þarfnast menntun á heilbrigðissviði til að nota. Greiningin 

nær einungis yfir þá velferðartækni sem einstaklingurinn getur notað, aðilar sem sjá um 

umönnun hans og stofnanir sem sjá um umönnun hans geta notað í umönnunarskyni. 

Til að draga úr ólæsi og ónauðsynlegum gögnum var meiri áhersla lögð á velferðartækni 

sem er markaðsett að eldra fólki. Velferðartækni sem ekki er markaðsett að þeim hópi verður 

inni í greiningunni en verður flokkuð í stærri flokka. 

Greiningin byggir á upplýsingum úr viðtölum, athugunum á nokkrum stofnunum, gögnum 

frá Hjálpartækjamiðstöðinni og vörulistum hjá helstu aðilum sem selja heilbrigiðisvörur. 

Þessir aðilar voru: Fastus ehf, Stoð hf, Stuðlaberg ehf, Eirberg ehf, Sérmót ehf, 

Öryggismiðstöð Íslands hf, Össur Iceland ehf, Icepharma ehf og Titus ehf. Fyrst var öll 

velferðartækni sem safnað var saman skráð niður. Hún var síðan flokkuð eftir tegund og 

hlutverki. Flokknum var síðan raðað niður enn frekar í megin flokka eftir hlutverkum 

velferðartækninnar.  

Greiningin tekur fyrir helstu tegundir velferðartækja, aðgengileika (e. availability) þeirra, 

notkun þeirra og stöðu. Með stöðu þeirra er meint hversu vel þær vörur sem eru á markaði 

eru að standa sig miðað við þarfir notenda. Þarfir notenda eru hér byggðar á viðtölum, 

athugunum á stofnunum og fræðigreinum um velferðartækni. 
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Tafla 4.1 Listi yfir tegundir af velferðartækni, aðgengi að þeim, upplýsingar um hversu 

mikið þessar tegundir eru notaðar og hver staða velferðartækninnar er á þessum sviðum. 

 

 

Úr greiningunni er hægt að draga saman í 4 flokka: 1. Þær tegundir sem eru bæði með 

almenna notkun og góða stöðu, 2. þær sem eru með almenna notkun en þurfa á úrbótum að 

halda, 3. þær sem er með takmarkaða notkun og þurfa á úrbótum að halda og 4. þær sem eru 

með takmarkaða notkun og slæma stöðu. 
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4.3.1 Almenn notkun og góð staða 

Þær tegundir sem eru bæði með almenna notkun og góða stöðu er sú tegund af tækni sem er 

með góða þekkingu og grunn á velferðasviði. Þetta er tækni sem hefur verið í notkun í langan 

tíma og öll þróunin á henni hefur snúist um uppfæringar á fyrri vöru. 

Enn má þó bæta stöðu á þessu sviði. Ekki þarf þó að hvata nýsköpunina áfram þar sem 

framleiðendur velferðatækja á þessu sviði sýna fram á stöðugar úrbætur. Þetta stafar af því 

að markaðurinn er nægur  og því hvati fyrir nýsköpun. 

4.3.2 Almenn notkun og úrbóta vant 

Þær tegundir sem höfðu almenna notkun en þurfa á úrbótum að halda er: Bað- og 

sturtustuðningur, flutningsbúnaður og lyftarar, gönguhjálpartæki og annar færanlegur 

stuðningur og kallkerfi / bjöllukerfi. 

Vandamálin sem hafa komið upp á sviði bað- og sturtustuðningstækja er sá að margir 

aldraðir einstaklingar þora ekki enn að baða sig sjálfir þó þeir geti það. Þetta vandamál kom 

upp í viðtali hjá starfsmönnum á hjúkrunarheimilum, þjónustuheimilum og í heimahjúkrun 

svo þetta er mjög almennt. Í dag þarf að borga starfsmanni fyrir að fylgjast með þessum 

einstaklingum baða sig þar sem þau úrræði sem eru til í dag fá notandan ekki til þess að líða 

eins og hann sé öruggur. 

Mikið úrval var af flutningsbúnaði og lyfturum. Þrátt fyrir þetta úrval af búnaði fannst þó 

ekkert tæki sem notandi gat notað á sjálfan sig. Allt voru þetta tæki sem hugsuð eru til að 

vera beitt af umönnunaraðila. Þar sem rík áhersla er á að einstaklingar geti verið sem lengst 

sjálfstæðir á sínu eigin heimili þá er þetta vandamál sem ekki er hægt að líta framhjá. 

Helstu vandamál sem komu upp varðandi gönguhjálpartæki og annan færanlegan stuðning 

snérust um verð og hönnun. Í viðtali kom fram að starfsmenn þjónustheimilis mundi vilja 

sjá göngugrindur sem hannaðar þannig að hægt er að sitja á þeim, þ.e. hannaðar með stólbaki 

svo notendur detti ekki aftur fyrir sig, Ekki fannst dæmi um svoleiðis göngugrind í þessari 

greiningu, og í öðru viðtali kom fram að ekki var hægt að kaupa hraðastýrandi göngugrind 

handa heimilismann þar sem hún var of kostnaðarsöm þrátt fyrir einfalda hönnun. 

Allar stofnanir sem farið var á voru með kallkerfi / bjöllukerfi og allir starfsmenn sem talað 

var við á stofnunum kvörtuðu undan kerfinu. Kerfin eru venjulega seld í stórum pökkum og 

er því mjög dýrt að skipta um kerfi. Þess vegna fannst viðmælendum mjög skrítið að kerfin 

sem þau voru að nota hafi ekki verið hönnuð með uppfærslur í huga. Erfitt var að tengja 

kerfin við nýja velferðartækni og litlar breytingar voru annað hvort ómögulegar eða 

heljarinnar vandamál. Á einni stofnuninni kvartaði starfsmaður yfir því að 

öryggishnappurinn og bjöllukerfið virkaði ekki nema heimilismaðurinn væri inni í 

herberginu sínu. Mikil þróun er hinsvegar á þessum markaði en erfitt er að yfirfæra þessa 

þróun á gamlar stofnanir. 

4.3.3 Takmörkuð notkun og úrbóta vant 

Þær tegundir af velferðartækni sem voru með takmarkaða notkun og þurfti á úrbótum að 

halda voru: Tjáskiptabúnaður og tölvur og hugbúnaður. Þó svo að kostnaður spili inn í 
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afhverju þessi tækni er ekki í notkun hjá öldruðum einstaklingum þá er helsta vandamálið 

eflaust nýjungagirni. Aldraðir einstaklingar í dag ólust ekki upp með tölvum. Eins og kom 

fram í kafla 2.2 þá eru aldraðir ekki jafn tilbúnir að taka upp tækni sem þeir hafa ekki prófað 

áður og forðast því að taka upp tölvur af einhverju tagi. Eins og kom einnig fram í kafla 2.2 

þá mun þetta ekki verða vandamál fyrir nýrri kynslóðir af öldruðu fólki þar sem það verður 

búið að venjast tölvum. 

4.3.4 Takmörkuð notkun og slæm staða 

Síðasti flokkurinn voru þær tegundir sem voru bæði í takmarkaðari notkun og höfðu slæma 

stöðu. Þessar tegundir voru fólksvaktanir, salernisbúnaður og annar búnaður.  

Í viðtölum kom fram að almennt er fólk uggandi yfir umræðunni um fólksvaktanir. Þetta er 

sú tegund af velferðartækni þar sem þarf að safna mestum persónuupplýsingum um 

notandan. Þetta veldur óþægindum og óöryggi af hálfu notandans þegar tæknin er hugsuð til 

að auka öryggi og frelsi. Til þess að hægt verði að nýta ýtarlegar vaktanir þarf að myndast 

traust á milli framleiðenda og notanda eins og talað er um í kafla 2.3. Til eru þó margar 

lausnir sem er verið að prófa  sem ekki safna jafn miklum persónuupplýsingum um notandan 

en þær gefa mjög mismunandi niðurstöður. Í viðtölum kom fram að nokkrir hefðu prófað 

GPS- ferilvaktanir en þær virkuðu ekki innandyra. Svipuð saga var um aðrar tilraunir á 

ferilvöktun. Fólksvaktanir sem hafa þó sýnt árangur eru hröðunar- og fallnemar og mottur 

sem láta vita þegar stigið er á þær. 

Salernisbúnaðurinn sem til er í dag er mjög þróaður og ætti að svara þörfum notenda. Í 

viðtölum kom fram að í sumum löndum er mikið notað skol- og þurfkunarsetur sem þrífa 

notandann sjálfkrafa þegar hann er búinn á klósettinu. Gerðar hafa verið tilraunir til að 

innleiða þessa tækni hér á Íslandi en veggurinn sem flestir lenda á er af menningalegu tagi. 

Aldrað fólk er ekki vant þessu og neitar því að nota þennan búnað. Í kafla 2.2 kemur fram 

að lausn á þessu vandamáli væri að koma þessari tækni inn hjá fólki á yngri árum áður það 

þarf á henni að halda.  

Undir annan búnað var sett tækni eins og jafnvægisskeiðar, griphanskar, eldavélavari, 

snjalllás og ræstibúnaður. Þessi tæki voru öll sett þar út af skorti á úrvali og notkun. Til eru 

margar sértækar lausnir á sérstökum vandamálum en þær reynast ekki hafa nægilega stóran 

markað. Í viðtölunum kom fram að stór hluti af þeim vandamálum sem þau stóðu frammi 

fyrir voru því það vantaði litlar og ódýrar sértækar lausnir. Eins og er virðist þó ekki vera 

nóg af kaupendum þó til séu margir sem þurfa á tækninni að halda. 

4.4 Þarfagreining 

Til að greina þörf sem er á markaði velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi var gerð 

þarfagreining. Þarfagreiningin er byggð á athugunum og viðtölum við starfsmenn sem vinna 

með öldruðu fólki og við innkaup á velferðartækni fyrir aldraða.  

Öll vandamálin sem komu  fram voru sett í lista og síðan voru þau flokkuð niður. Sértæk 

vandamál voru ekki tekin með. Öll vandamál sem notuð voru í greiningunni voru vandamál 

sem komu upp oftar en einu sinni og ekki bara fyrir einn einstakling. Í töflu 4.2 má finna 

lista yfir þau vandamál sem komu upp og upplýsingar um hvort lausn væri til og hvort hún 
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væri í notkun. Upplýsingar á hvort lausn væri til og hvort hún væri í notkun eru byggðar á 

greiningu í kafla 4.3. 

Tafla 4.2 Greining á þeim vandamálum sem eiga sér stað sem hægt væri að leysa með 

velferðartækni. Taflan flokkar vandamálin niður í yfirflokka, lýsir vandamálinu stuttlega og 

svarar hvort að til sé lausn á því og hvort sú lausn sé í notkun. 
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Út frá greiningunni má stilla vandamálunum upp í 3 tegundir: 

Ekki er til lausn á vandamálinu: Þetta eru þau vandamál þar sem þörf er á nýsköpun. Mörg 

þessara vandamála eru tiltölulega einföld og væri hægt að leysa á einfaldan hátt. Hinsvegar 

hefur þessi nýsköpun ekki átt sér stað og fer því mikil vinna frá starfsmönnum í að leysa 

þessi vandamál. 

Lausn er til en ekki í notkun: Þetta eru vandamál sem til er lausn á en hún er ekki notkun 

af einhverjum ástæðum. Þessar ástæður voru mest megnis fjárhagslegar og menningalegar. 

Lausn á sumum af þessum vandamálum var of dýr til að stofnunin sjái gróða eða möguleika 

á að fjárfesta í henni. Hinar lausnirnar voru lausnir sem eldri einstaklingar voru ekki tilbúnir 

að taka upp og læra á og þyrfti því að aðlaga tæknina að hópnum. 

Lausn er til og er í notkun sumstaðar: Þetta eru vandamál sem áttu heima í flokki 2 en 

nýlega hefur verið gert tilraunir á að leysa. Þær tilraunir eru hinsvegar svæðisbundar og 

stofnanirnar hafa lent í vandræðum með að koma þeim fyrir. 
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5 Niðurstöður 

Stefna velferðaráðuneytisins og sveitafélaganna á sviði velferðartækni virðist miða að 

nýsköpun og að leyfa einstaklingum að lifa sjálfstæðu lífi án þess að þurfa að fara inn á 

stofnun (Velferðaráðuneytið, 2015). Eftir að sú stefna var sett fram árið 2015 í samstarfi við 

samband sveitafélaga hafa farið af stað mörg jákvæð verkefni á Íslandi varðandi bætur á 

sviði velferðartækni. Þessi verkefni hafa síðan verið fyrirmyndir fyrir fleiri verkefni sem 

ekki voru hluti af þessu samstarfi.  

Verulegar úrbætur eiga sér stað hjá sveitafélögum eins og Reykjavíkurborg og Akureyri, 

samstarfsverkefni með hinum Norðurlöndunum eru að verða tíðari og almennt viðhorf 

gagnvart velferðartækni hefur skánað til muna. Í viðtölunum kom samt fram að enginn af 

þeim sem voru að vinna á öldrunarstofnunum upplifðu þessar breytingar. Upplifun þeirra 

gagnvart velferðartækniþróun frá ríkinu var neikvæð frekar en jákvæð. 

Eins og kom fram hér að ofan þá snýst stefna velferðaráðuneytisins um nýsköpun og 

sjálfstæði einstaklinga svo þeir geti búið lengur heima hjá sér. Það eru nokkur vandamál sem 

fylgja þessari stefnu. Þó einstalingarnir verða sjálfstæðir heima hjá sér þá koma vandamálin 

upp þegar þeir fara inn á stofnun. Í fyrsta lagi þá eiga þessir einstaklingar eftir að tapa öllum 

styrkjum og tækjum frá Hjálpartækjamiðstöðinni og tapa þar með gróðanum sem fylgdi 

nýsköpuninni og sjálfstæðinu. Í öðru lagi þá munu þessir einstaklingar vera mun veikari 

þegar þeir fara inn á stofnun svo stofnanirnar eiga eftir að verða mettaðar af einstaklingum 

með hærri hjúkrunarþyngd. Hærri hjúkrunarþyngd hefur í för með sér aukna þjónustuþörf 

einstaklinga. Þjónustuheimili og sérstaklega hjúkrunarheimili eiga því eftir að verða fyrir 

barðinu á þessari stefnu. 

Það þýðir þó ekki að nýsköpun á sviði velferðartækni sé neikvæð. Vandamálið snýst um 

skerta getu stofnananna til að bæta stöðu sína á sviði velferðartækni og munu þau því dragast 

úr lestinni. Einn viðmælandi á hjúkrunarheimili talaði um að „...ef við innleiðum og þróum 

ekki velferðartækni þá á þjónustan þeirra eftir að verða erfiðari og erfiðari“. Eins og kom 

fram í kafla  4.1 þá voru flestir viðmælendur sammála um að fjármagnsskortur væri ein af 

helstu fyrirstöðum í innleiðingu og þróun á velferðartækni. Í þessu verkefni komu þó upp 

fleiri vandamál sem einnig eru fyrirstöður fyrir þróun velferðartækni á Íslandi heldur en bara 

skortur á nýsköpun og fjármagni. Fyrirstöðurnar sem komu fram í viðtölunum voru 

eftirfarandi: 

1. Skortur á fjármagni 

2. Skortur á nýsköpun 

3. Skortur á aðlögun 

4. Persónuvernd 

5. Fræðsla 

6. Samvinna og skipulag 

Í undirköflum í framhaldinu verður farið ítarlega yfir þær. 
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5.1 Fjármagn 

Eins og kom fram hér að ofan þá virðist ekki vera gert ráð fyrir kaupum á velferðartækni í 

fjárhagsáætlun hjúkrunarheimila og þjónustuheimila. Þær stofnanir sem skoðaðar voru 

reyndust allar vera að reyna að bæta notkun sína á velferðartækni þrátt fyrir skort á fjármagni. 

Í viðtölum kom fram að skortur á fjármagni olli því ekki bara að stofnanirnar gætu ekki keypt 

þá velferðartækni sem þau þyrftu á að halda heldur kom það einnig í veg fyrir að þær gátu 

leyft sér að taka áhættu og prófa nýja velferðartækni sem gæti nýst þeim í framtíðinni. Ef 

þær höfðu efni á velferðartækninni en gátu ekki staðfest að varan var 100% örugg þá höfðu 

þær ekki svigrúm til að kaupa hana því hún hafði möguleika á því að valda tapi. 

Velferðartækni er verulega dýr þar sem seljendur gera ráð fyrir að hún sé niðurgreidd af 

sjúkratryggingum. Þar sem heimilismenn inni á stofnunum hafa ekki lengur rétt á styrk frá 

Hjálpartækjamiðstöðinni hafa þeir venjulega ekki efni á að kaupa velferðartækin sjálfir. Í 

reglugerð Hjálpartækjamiðstöðvarinnar kemur fram að þegar einstaklingur fer inn á stofnun 

þá eigi stofnunin að sjá fyrir kaupum á hjálpartækjum fyrir viðkomandi 

(Hjálpartækjamiðstöðin, 2013). Þessar stofnanir virðast þó ekki ráða við þann kostnað og 

munu því einstaklingar tapa gæðum og sjálfstæði þegar þeir geta ekki lengur séð fyrir sér 

sjálfum á sínu eigin heimili. 

5.2 Nýsköpun 

Nýsköpun mun einnig vera drífandi kraftur til að bæta aðstöðu fyrir aldraða í framtíðinni. 

Til eru ótal vandamál og verkefni sem hægt væri að leysa með velferðartækni sem ekki er 

komin lausn á. Í viðtölum og gagnasöfnun kom fram að margir hafi áhyggjur af því að 

velferðartæknin eigi eftir að koma í staðin fyrir mannlega þáttinn. Tvær ráðandi stefnur 

reynast vera til staðar um það mál. Sumir vilja skipta út starfsfólki með velferðartækni og 

spara þar með fjármagn. Aðrir vilja nota velferðartækni til þess að auðvelda vinnu fyrir 

starfsfólk svo það geti sinnt mikilvægari störfum eins og t.d að gefa félagslega hlýju. Seinni 

stefnan reyndist vera mun almennari en sú fyrri á þessu sviði svo aldraðir eiga vonandi ekki 

eftir að þurfa að sjá fram á að verði skipta út félagslegum samskiptum fyrir velferðartækni. 

Í einu viðtali sagði viðmælandi „Við eigum að leyfa tækninni að sjá um dauðu verkefnin og 

manneskjunum að sjá um mannlega þáttinn“. Þessi hugsun var ekki bara ríkjandi í 

viðtölunum heldur líka í gagnasöfnuninni. Þetta sást líka í þarfagreiningunni þegar verið var 

að skoða hvaða velferðartækni vantaði á markaðinn. 

Helstu vandmál sem komu upp í þarfagreiningunni snérust um hreinlæti, vöktun, lyfjatöku 

og skerta eftirtekt. Velferðartækni sem hjálpar með hreinlæti og vöktun getur gefið 

notandanum meira öryggi og frelsi. Það er kannski ekki augljóst við fyrstu sín en í dag eru 

mörg verkefni þar sem starfsmenn þurfa að fylgjast með eða fylgja eftir viðkomandi aðilum 

til að passa upp á þá. Það getur verið verulega uppáþrengjandi að hafa einstakling hangandi 

yfir sér allan daginn og á meðan maður er í sturtu. Á sama tíma fer mikill tími í þetta hjá 

starfsfólki sem gæti verið að sjá um önnur verkefni.Vandamál við lyfjatöku reynast einnig 

vera algeng hjá eldra fólki og fer mikill tími hjá starfsfólki í að passa upp á að 

einstaklingarnir fái rétt lyf og taki þau á réttum tíma. Til voru dæmi hjá 

heimahjúkrunarstarfsmönnum þar sem þeir þurftu að keyra reglulega til einstaklings bara til 

að vera hjá honum í 5 mínútur til að horfa á hann taka lyfin sín. Skert eftirtekt getur síðan 

valdið alls konar kvillum sem hægt væri að vinna gegn með velferðartækni. Engin svoleiðis 
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velferðartækni fannst þó í notkun í þessu verkefni. Margir tapa getunni til að skynja og skilja 

umhverfið sitt og sjálfan sig með aldrinum og með því að gefa þeim leið til að halda í þessar 

skynjanir þá er hægt að veita þeim sjálfstæði lengur. 

Eins og staðan er núna er ekki nóg að hanna lausn sem leysir algengt vandamál heldur þarf 

lausnin og viðskiptalíkanið að passa við núvernandi markað. Eins og kom fram í kafla 4.5.1 

þá hafa öldrunarstofnanir á Íslandi ekki efni á mistökum í innkaupum á velferðartækni. Hún 

er dýr og viðgerðir á tækninni geta verið álíka dýrar. Einn viðmælandi talaði um að það 

vantaði Ikea hugsunina í velferðartækni. „Hún þarf að virka, þarf að hafa lága bilunartíðni 

og má ekki kosta of mikið“. Kaupendur velferðartækni vilja ekki þurfa að skipta um 

velferðartækni þar sem skiptingin er dýr. Af þeim ástæðum þarf hún að bjóða upp á 

uppfærslur svo velferðartæknin standist tímans tönn. Þetta virðast vera erfið skilyrði til að 

uppfylla en þetta eru þau skilyrði sem öldrunarstofnanir þurfa á að halda. Með auknum 

samskiptum á milli seljenda og kaupenda velferðartækni væri þó hægt að bæta þessa stöðu 

þar sem kaupendur vilja helst kaupa allar vörur frá einum framleiðanda sem þau treysta og 

seljendur vilja hafa trygga kaupendur til að tryggja stöðuga innkomu. 

5.3 Aðlögun 

Í þarfagreiningunni kom fram að margir aldraðir eru ekki að nýta sér þá velferðartækni sem 

þeim stendur til boða. Helstu ástæður fyrir því var mótþrói og hræðsla við að læra á nýja 

tækni. Helsta fyrirstaðan í þeirri þróun á sér því stað í viðhorfi. Eins og kom fram í kafla 2.2 

eru til margar leiðir til að stýra aðlögun velferðartækni að eldra fólki. Helstu aðferðir við það 

eru að breyta viðhorfi einstaklinganna gagnvart tækninni. Eins og kom fram í kafla 2.2 eru 

eldra fólk tilbúnara til að taka upp nýja tækni ef: Það er almennt nýjungagjarnara fólk, ef 

annað fólk í kringum það er að nota tæknina, ef það er nýlega búið að takast að læra á nýja 

tækni og ef það sé búið að sannfæra það fyrir fram um að tæknin sé gagnleg áður en það 

prófar hana. Við rannsókn verkefnisins kom fram eitt dæmi um jákvæða beitingu á þessum 

atriðum. Á einu þjónustuheimilinu sem var skoðað var almennt gert ráð fyrir því að þegar 

fólk flutti þar inn þá mundi það kaupa sér göngugrind, jafnvel þó það þyrfi ekki á henni að 

halda. Þetta olli því að heimilismenn þar voru mun líklegri til að nota göngugrinda sína því 

allir aðrir voru að því líka. Þau sem þurftu ekki að nota hana til að aðstoða sig við að ganga 

áttu það til að nota hana til að bera fyrir sig hluti á meðan þau gengu um. Í viðtölum kom þó 

fram að þetta geti verið hættuleg hegðun þar sem eldra fólk getur tapað getu ef það nýtir 

hana ekki og með því að nota göngugrind þegar þau þurfa ekki á henni að halda getur það 

ýtt undir að þau eigi eftir að þurfa á henni að halda. Til að sporna við þessu er hægt að hafa 

hugmyndir um styrkjandi og styðjandi velferðartækni sér til hliðar við innleiðingu eins og 

kom fram í kafla 2.1.1. 

Eins og kom fram í kafla 2.2 þá er aðlögun velferðartækni fyrir aldraða 80% skipulag og 

20% tæknin sjálf. Þessar tölur geta látið velferðartækniþróendum líða eins og þeir geti ekki 

haft áhrif á aðlögunina. Það eru hinsvegar margir þættir sem þeir þurfa að hafa í huga við 

hönnun velferðartækni. Í kafla 2.1.2 kemur fram mikilvægi þess að notandi velferðartækni 

upplifi hana sem framlengingu af sjálfum sér en ekki eitthvað sem er neytt upp á þá. Ef 

notandinn upplifir velferðartæknina vinna á móti sér frekar en með sér þá mun hann mynda 

mótþróa gegn tækninni og vera líklegri til að gera það sama gagnvart annari tækni í 

framtíðinni, samanber kafla 2.2.  
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5.4 Persónuvernd 

Eins og kom fram í kafla 2.3 þá fylgja mörg persónuverndarvandamál velferðartækni. Í 

viðtölum kom nokkru sinnnum fram að persónuvernd vær fyrirstaða fyrir frekari þróun á 

velferðartækni. Margar lausnir þurfa á ítarlegum persónuupplýsingum að halda til að geta 

leyst vandamálið og því geta persónuverndarlög dregið úr kjarki þeirra sem langar að þróa 

þessar lausnir. Einn viðmælandi var menntaður lögfræðingur og hefur unnið með 

persónuverndarlög tengdum velferðartækni. Í viðtali við hann kom fram að 

persónuverndarlögin eru ekki að stoppa neinn. Þau eru ekki til staðar til að koma í veg fyrir 

þróun heldur til að passa upp á að rétt sé að málunum staðið án þess að brjóta á notandanum. 

Í kafla 2.3 er farið í nokkur atriði sem hægt er að hafa í huga til að passa upp á að 

persónuverndarlögum sé fylgt og til að notandinn treysti velferðartækninni og fyrirtækinu 

sem veitir þjónustuna. Þó svo að ítarleg persónuupplýsingasöfnun geti verið nýtt á 

neikvæðan hátt þýðir það ekki að hún þurfi að vera það. Þessi þáttur á að miklu leiti eftir að 

snúast um traust og að fyrirtæki geti sýnt fram á að persónuupplýsingar notenda sinna séu 

vel varðar.  

5.5 Fræðsla 

Í viðtölum kom fram að ein af þeim fyrirstöðum sem Ísland stæði frammi fyrir væri skortur 

á þekkingu og upplýsingum um velferðartækni. Takmörkuð umfjöllun er um velferðartækni 

og eina umfjöllunin sem er til staðar reynist vera frá örfáum aðilum. Í viðtölum kom fram að 

regluleg verkefni og ráðstefnur eiga sér stað á Norðurlöndunum um velferðartækni til að 

deila reynslu og fræða fólk um hana.  

Þessi umfjöllun hefur þó verið að færast í aukana og fleiri og fleiri virðast vera að ýta undir 

þessa fræðslu. Velferðartækninámskeiðin hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar eru gott 

dæmi um hvernig hægt er að auka þekkingu á þessu sviði og verkefni hjá 

Velferðartæknismiðju Reykjavíkurborgar virðast ætla að stuðla að auknu upplýsingaflæði, 

þekkingu og reynslu þegar kemur að velferðartækni. 

5.6 Samvinna og skipulag 

Einn viðmælandi sem hafði tekið þátt í verkefnum með hinum Norðurlöndunum talaði um 

að þarna hefði hann verið að heyra af verkefnum í fyrsta sinn sem hin Norðurlöndin voru 

búin að vera að vinna í 4-6 ár. Hann talaði um að hann upplifði Íslendinga forðast að tala um 

þá þróun og það samstarf sem er að eiga sér stað á hinum Norðurlöndunum. Í viðtalinu sagði 

viðmælandinn að það vantaði alla samvinnu og skipulag þegar kemur að velferðartækni á 

Íslandi.  

Undan farin ár hafa samskipti milli fyrirtækja í velferðaþjónustu batnað verulega. Hægt er 

að rekja þá þróun til spjallhóps sem var myndaður innan SFV. Spjallhópurinn hittist sjaldan 

í dag en viðmælendur sem höfðu verið hluti af honum voru sammála um að hann hafi dregið 

úr þeirri tortryggni sem fylgdi umræðunni og breytti viðhorfi fyrirtækjanna gagnvart 

upplýsingaflæði sín á milli. Áður höfðu fyrirtækin upplifað sig þurfa að halda reynslu og 
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upplýsingum frá hvort öðru í samkeppnisskyni en í dag er meiri skilningur á að betra 

upplýsingaflæði á milli fyrirtækjana um velferðartækni hagnast öllum aðilum.  

Þessi reynsla þarf þó ekki að vera bundin við SFV heldur ættu allar stofnanir og allir helstu 

aðilar á Íslandi sem tengjast velferðartækni á einhvern hátt að mynda tengslanet sín á milli 

til að auka upplýsingaflæðið enn frekar. Þessi þróun þarf ekki að vera einungis bundin við 

Ísland.  

Í viðtali við starfsmann hjá Hjálpartækjamiðstöðinni kom í ljós að Hjálpartækjamiðstöðin er 

í góðum samskiptum við samskonar stofnanir á hinum Norðurlöndunum og að þær stofnanir 

deili reglulega upplýsingum sín á milli um hvernig alls konar vandamál væru leyst. Álíka 

samskipti fundust ekki á öðrum stöðum í rannsókninni. Í einu viðtali kom fram að ekki væri 

hægt að kvarta yfir því að ekki væru til reynslusögur og skýrslur um notkun á velferðartækni 

á Íslandi því þær væru til á hinum Norðurlöndunum. Með því að teygja út samskipta netið 

væri hægt að auka upplýsingaflæði til stofnana sem mundi gera þeim kleift að taka betri og 

meðvitaðari ákvarðanir tengdum velferðartækni. 

5.7 Samantekt 

Í byrjun verkefnisins voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Þær spurningar voru: 

1. Hver er staða velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi? 

2. Hvert þarf markmið Íslendinga að vera til að koma í veg fyrir þau vandamál sem 

fylgja hækkandi meðalaldri? 

3. Hver þarf þróun velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi að verða til að ná því 

markmiði? 

Misvel tókst að svara rannsóknarspurningunum en skýrari mynd kom á efni rannsóknarinnar. 

Svörin sem fengust við rannsóknarspurningunum voru eftirfarandi: 

5.7.1 Hver er staða velferðartækni fyrir aldraða á Íslandi 

Í kafla 4.1 er farið ítarlega í hver staða velferðartækni er á helstu stofnunum landsins sem 

vinna við velferðarþjónustu fyrir aldraða. Þær öldrunarþjónstur sem teknar voru fyrir voru: 

1. Hjálpartækjamiðstöðin 

2. Hjúkrunarheimili 

3. Þjónustuheimili 

4. Heimahjúkrunarþjónustur 

Hjálpartækjamiðstöðin: Af öllum stofnunum sem skoðaðar voru þá var 

Hjálpartækjamiðstöðin sú eina sem átti ekki við vandamál tengdum velferðatækni að stríða. 

Eina vandamálið sem þau stóðu frammi fyrir var framboð og nýsköpun frá framleiðendum. 

Tvö vandamál komu þó upp tengd Hjálpartækjamiðstöðinni. Fyrsta vandamálið stafaði af 

því að þegar einstaklingar flytja inn á stofnun tapa þeir öllum réttindum á styrkjum frá 

Hjálpartækjamiðstöðinni. Annað vandamálið snéri að einstaklingum sem búa fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið. Í verkefninu kom upp að mikil vandamál fylgja umsóknarferlinu hjá 

Hjálpartækjamiðstöðinni ef einstaklingur býr fyrir utan höfuðborgarsvæðið. 
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Hjálpartækjamiðstöðin er einungis með aðstöðu í Reykjavík. Umsækjandinn þarf því að 

ferðast til Reykjavíkur til að fá þjónustu frá henni. Ofan á þann vanda tekur langan tíma fyrir 

umsækjandann að fá hjálpartækið í hendurnar. Ekki gafst þó tækifæri til að rannsaka þessi 

vandamál nánar. 

Hjúkrunarheimili: Hjúkrunarheimili eru í vandræðum með innleiðingu og kaup á 

velferðartækni í dag út af skorti á fjármagni. Þau hjúkrunarheimili sem haft var samband við 

gera sér þó grein fyrir þeim kostum sem fylgja frekari innleiðingu á velferðartækni og eru 

að berjast við að koma þeirri innleiðingu inn. 

Þjónustuheimili: Lítið var um velferðartækni á þjónustuheimilunum þegar rannsóknin fór 

af stað. Viðhorfið inni á heimilunum benti til að umræðan um velferðartækni hafði ekki náð 

til þeirra. Velferðartæknismiðja Velferðasviðs Reykjavíkurborgar hefur þó stigið þar inn og 

hjálpað þeim að stuðla að þróun í velferðartæknimálum.  

Heimahjúkrunarþjónustur: Hjálpartækjamiðstöðin getur ennþá styrkt einstaklinga sem 

þyggja heimahjúkrun. Þar af leiðandi virðist vera rík notkun á velferðartækni á því sviði. 

Takmarkað sem ekkert fannst þó af velferðartækni sem auðveldar, einfaldar og sparar vinnu 

fyrir starfsmenn heimahjúkrunar.  

Nýlega hafa verið settar fram stefnur í velferðartæknimálum á Íslandi en snúast þær allar um 

nýsköpun á velferðartækni sem aðstoðar notandan við að vera lengur sjálfstæður og 

sjálfbjarga heima fyrir. Þessi nýsköpun er mikilvæg í kjölfarið á hækkandi meðalaldri, hins 

vegar nær þetta ekki yfir öll vandamálin sem eru til staðar. Í þessu verkefni voru tekin saman 

6 helstu vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Vandamálin eru eftirfarandi: 

1. Skortur á fjármagni 

2. Skortur á nýsköpun á velferðartækni fyrir velferðarþjónustur 

3. Aðlögun velferðartækni að markaði aldraðra 

4. Vernd persónuupplýsinga 

5. Skortur á fræðslu um velferðartækni 

6. Skortur á samvinnu og skipulagi 

5.7.2 Hvert þarf markmið Íslendinga að vera 

Í rannsókninni var skoðað hvaða markmið Ísland á að miða við í þróun og innleiðingu 

velferðartækni. Ekki fannst skýrt svar við spurningunni þar sem velferðartækni fleytir hratt 

fram og erfitt er að miða við hvar staða okkar og annara þjóða stendur í samanburði. Ekki er 

alltaf hægt að setja fram markmið svo í staðinn þarf að setja fram sem snýr úrbótum á þeim 

vandamálum sem við stöndum fyrir. 

5.7.3 Hver þarf þróun í velferðartækni að verða? 

Þar sem ekki fékkst markmið fyrir þróun velferðartækni á Íslandi þarf að miða við þau 

vandamál sem Ísland stendur fyrir í velferðarmálum. Greint var frá þeim í kafla 5.7.1. Til að 

leysa þessi vandamál þarf að setja fram stefnur til að leysa þau. Greint verður frá tillögum 

að úrbótum: 

Skortur á fjármagni: Núverandi stefna í velferðartæknimálum leggur ríka áherslu á 

velferðartækni sem aðstoðar aldraða að vera sjálfstæðir og sjálfbærir lengur heima fyrir og 
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þurfa því ekki að fara inn á stofnanir. Engin stefna er þó um aukna velferðartækni á þeim 

stofnunum sem þessir einstaklingar fara síðan á. Þessi stefna mun valda því að meðal 

einstaklingurinn verður sífellt veikari þegar hann flytur inn á stofnun. Þrátt fyrir að hann hafi 

verið búin að ná framförum með hjálp velferðartækni heimahjá sér þá mun hann tapa rétti 

sínum á styrkjum frá Hjálpartækjamiðstöðinni um leið og hann flytur inn á stofnun. Þetta 

mun auka álagið á stofnanirnar og það mun verða of mikið ef frekari þróun á velferðartækni 

mun ekki eiga sér stað. Því þarf að marka stefnu sem miðar að því að bæta stöðu 

velferðartækni á hjúkrunarheimilum, þjónustuheimilum og í heimahjúkrun. 

Skortur á nýsköpun í velferðartækni fyrir velferðarþjónustur: Það sama má segja um 

nýsköpun á sviði velferðartækni. Í nýsköpunarstefnunum er einblýnt of mikið á sjálfstæði 

einstaklinga heima fyrirog þarf einnig að taka til greina hjúkrunarheimili, þjónustuheimili 

og heimahjúkrun. 

Aðlögun velferðartækni að markaði aldraðra: Mikið er um velferðartækni á markaðinum 

sem er ekki í notkun út af skorti á þekkingu og mótþróa aldraðra gagnvart nýrri tækni. 

Aldraðir taka ekki upp nýja tækni sjálfkrafa og þarf því að hvata aðlögunarferlið. Verkefnið 

fer ítarlega í hvaða þætti þarf að hafa í huga í því sambandi í kafla 2.2 þegar það fer fram. 

Vernd persónuupplýsinga: Mikil hræðsla og vantraust er gagnvart velferðartækni sem safna 

persónuupplýsingum. Þarf því að byggja traust og gegnsæi milli notenda og framleiðenda 

velferðartæknilausna. Í kafla 2.3 er farið ítarlega í hvernig það er gert. Þar voru tekin fyrir 

10 atriði sem þarf að hafa í huga. Þau atriði eru:  

1. Velja minnst uppáþrengjandi (e. Intrusive) lausnina 

2. Takmarka magna af gögnum sem eru geymd 

3. Velja rauntímalausn ef mögulegt er 

4. Vista gögnin staðbundið en ekki í skýi ef mögulegt er 

5. Láta notandan stjórna lausninni 

6. Eyða gögnum eftir notkun 

7. Takmarka aðgengi að upplýsingum 

8. Gefa notandanum færi á að skoða sín eigin gögn 

9. Gögnin þurfa að vera dulkóðuð 

10. Gögnin þurfa að vera með nafnleynd 

Skortur á fræðslu um velferðartækni: Með því að hvata umræðu um velferðartækni er hægt 

að hvata framþróun á því sviði. Aukið upplýsingaflæði og aukin umræða mun bæta viðhorf 

gagnvart velferðartækni og hvetja til þátttöku í þróun velferðartækni. Núverandi stefnur 

minnast á aukna umræðu en enginn viðmælandi tók eftir aukinni umræðu af hálfu ríkisins 

eða sveitafélaganna. Því þarf að skerpa á þeirri stefnu og taka hin Norðurlöndin til 

fyrirmyndar þegar kemur að upplýsingadreifingu og fræðslu á velferðartækni. 

Skortur á samvinnu og skipulagi: Ekki er hægt að bæta fræðslu og upplýsingaflæði án þess 

að bæta samvinnu og skipulag. Með bættum samskipum innan velferðaþjónustu um 

velferðartækni verður auðveldara að ná fram þeim markmiðum sem sett eru.  

Framtíðin virðist þó björt í velferðatæknimálum á Íslandi. Enn fleiri aðilar eru að komast að 

mikilvægi velferðatækni fyrir framtíðina og mörg verkefni hafa farið af stað tengd 

velferðartækni undanfarin ár. Reykjavíkurborg og Akureyri eru að sína frumkvæði í 

velferðartækniþróun, velferðaþjónustur eru farnar að tala saman um velferðartæknimál og 
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Ísland er að taka þátt í velferðartækniráðstefnum á Norðurlöndunum. Þó svo að margt megi 

bæta í velferðartækni þá er Ísland á leiðinni í rétta átt. 
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6 Umræða 

Þegar verkefnið fór fyrst af stað var markmið þess einungis að taka saman þær lausnir sem 

voru í notkun og hvaða lausnir voru í boði til þess að meta síðan í hvaða átt nýsköpun ætti 

að fara til þess að bæta stöðu velferðartækni á Íslandi. Á meðan verkefninu stóð kom þó í 

ljós að vandamálin voru mun fleiri heldur en framboðið á velferðartækni. Í hverju skrefið 

sem var tekið í áttina að því að greina vandann jókst umvaf verkefnisins. Af þeirri ástæðu 

endaði verkefnið yfirborðskenndara en það átti upphaflega að vera. Í kjölfarið á þessu 

verkefni verður þó vonandi hægt að gera ítarlegri verkefni um helstu atriði verkefnisins, eins 

og t.d nánari rannsókn á aðlögun velferðartækni og á nýsköpun velferðartækni fyrir 

öldrunarstofnanir. 

Vandamál sem kom upp í rannsókn verkefnisins er að flest öll tilvik sem voru skoðuð voru 

í Reykjavík. Verkefnið hefur aðeins innsýn inn í núverandi atburði í Reykjavík og á Akureyri 

og var því ekkert fjallað um stöðu velferðartækni í öðrum sveitafélögum. 

Annað vandamál sem tengist umfangi rannsóknarinnar er að rannsóknin fór mjög takmarkað 

út fyrir Norðurlöndin og evrópu. Eins og stendur er Japan mjög framarlega í notkun og þróun 

á velferðartækni og hefði því verið áhugavert að bera stöðu Íslands við Japan og læra frá 

þeim hvaða aðferðum er best að beita. 

Við gerð verkefnisins varð einnig ljóst að mikill skortur er á heimildinum um velferðartækni 

og þær heimildir sem eru til staðar eru yfirleitt ekki á fræðilegu formi. Þurfti rannsakandi 

því að vinna út frá gögnum frá heimasíðum virtra stofnana og fyrirtækja til að safna saman 

gögnum um mörg málefni. Helstu heimildir um velferðartækni eru einnig frá 

Norðurlöndunum og voru yfirleitt skrifaðar á norsku, dönsku eða sænsku og ekki til á ensku. 

Því gæti hafa tapast einhver skilningur í þýðingunni. 
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Viðauki A 

Þar sem oft tapast skilningur í þýðingu þá verður hægt að finna þær skilgreiningar sem 

þýddar voru á sínu upphaflega tungumáli hér: 

Skilgreining frá Norrænu velferðamiðstöðinni: 

„Welfare technology is all technology which in one way or another improves the lives of 

those who need it. The technology is used to maintain or increase security, activity, 

participation or independence for people with a disability or the elderly“ 

„With welfare technology means primarily technological assistance contributes to increased 

safety, security, social participation, mobility and physical and cultural activity and 

strengthens the individual’s ability to cope themselves in everyday life despite illness and 

social, psychological or physical disabilities. Welfare technology can also act as 

technological support to relatives and otherwise contribute to improve accessibility, 

resources and quality of the service provided“ 
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Viðauki B 

Viðtölin sem tekin voru í verkefninu höfðu ekki allar sömu spurningarnar en deildu þó 

nokkrum lykilspurningum. Þær spurningar voru: 

1. Hver ert þú og hvernig tengist þú velferðartækni 

2. Hvað er velferðartækni 

3. Hver er staða velferðartækni á Íslandi 

4. Hvar vilt þú sjá stöðu Íslands í velferðartæknimálum í framtíðinni 

5. Hverjar eru helstu hindranir í þróun velferðartækni 


