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Sjálfstætt Líf
Karl Guðmundsson



Kalli og Kári

Frá fermingu til fertugsaldurs ☺
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Helstu tákn og samskipti

 Augnstýrð tölva

 Blisstafla

 Tákn/svipbrigði
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Vert ei spar að spyrja

 Þessi slæða á 
reyndar ekki við í 
dag…

 Bó er bara svo 
glæsilegur að við 
gátum ekki sleppt 

honum ☺



Verkefni dagsins
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Karl Guðmundsson, eða Kalli eins og hann er oftast kallaður, hefur undanfarin 8 

ár búið sjálfstætt og nýtt sér þjónustu sem byggir á hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf. Kalli er með CP og þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Kalli 

og Kári munu fjalla um skipulag þjónustunnar, samskiptaleiðir, ráðningarferli og 

fleira sem tengist þeirri persónulegu aðstoð sem Kalli nýtir sér.  Fjallað verður 

um nokkur lykilatriði varðandi hugmyndfræðina um sjálfstætt líf og að hvaða 

marki Kalli hefur stjórn á því hver aðstoðar hann, hvar aðstoðin fer fram, hvernig 

þjónusta er veitt og hvenær hún fer fram. Þá verður einnig farið yfir 

velferðartækni og hvernig hjálpartæki geta stutt við sjálfstætt líf. 



Mikilvæg atriði

Nærvera

- Númer 1, 2 og 3

Aðkoma að ráðningarferli

- Kalli ræður/rekur (mjög fátítt ☺ )

Viðhorf starfsmanna

- Andi/menning

Sveigjanleiki

- Uppáhalds orðið okkar

Maður á mann

- Deilir ekki aðstoð með öðrum

Bíll til umráða

- Stóra bílastyrkjamálið

Velferðartækni

- Opnar nýjar dyr

Hin fjögur stóru H

- Hver/Hvar/Hvenær/Hvernig
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Þjónusta Kalla í grófum dráttum

 4-5 starfsmenn að jafnaði í u.þ.b 2,5 

stöðugildum

 Aðstoð frá 8 að morgni til miðnættis

– Mögulegt að lengja vaktir þegar þarf

 Næturþjónusta í formi innlita frá 

heimahjúkrun og bakvakt starfsmanna



Einstaklingsmiðað

 Þjónustan fylgir Kalla eftir því hvað hentar 

hverju sinni

Heimilishald – Atvinna – Tómstundir 

Ferðalög –Nám/námskeið - Djammið

 Þjónustan eltir Kalla – Ekki öfugt
– Skilgreind út frá einstaklingi, ekki byggingu
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Þjónustukeðjan

Kalli → Fjölskylda → Kári → 

→ Aðstoðarmenn →

→ Heimaþjónusta B →

→ Búsetudeild → Akureyrarbær →
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Hin fjögur stóru H

 Hver
– Þú ákveður hver aðstoðar þig. Ræður/rekur þitt starfsfólk

 Hvar
– Aðstoðin fer fram þar sem þú vilt

 Hvernig
– Þú hefur um það að segja hvenig þú ert aðstoðuð/aður

 Hvenær
– Aðstoð þegar þér hentar
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Aðstoð er veitt víða

Jafnvel 

undir 

sjávarmáli ☺
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Kalli...

Skerðing

– CP

– Skert hreyfigeta

– Spasmi

– Málhömlun

Fötlun

– Aðgengi

– Skortur á þjónustu

– Svifaseint kerfi

– Fordómar og viðhorf
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Sveigjanleiki
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Nærvera

 ,,Á heildina litið er Kalli mjög jákvæður gagnvart 

þjónustunni sem hann býr við og fyrir löngu búinn að 

sætta sig við að þurfa aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. Sú staðreynd að þurfa sífellt að hafa 

einhvern yfir sér sé mun frekar íþyngjandi en það 

hvernig einstaka athafnir eru útfærðar, svo sem við 

böðun, hreinlæti og slíkt. Hann sé eiginlega aldrei 

einn með sjálfum sér og í ákveðnum skilningi skorti 

því á hefðbundið einkalíf´´



Tækniþróun og sjálfstæði
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Hnappurinn, kalltæki
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Hnappurinn, Móðurstöð



Hnappurinn, myndband
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Mikilvæg atriði

Nærvera

- Númer 1, 2 og 3

Aðkoma að ráðningarferli

- Kalli ræður/rekur (mjög fátítt ☺ )

Viðhorf starfsmanna

- Andi/menning

Sveigjanleiki

- Uppáhalds orðið okkar

Maður á mann

- Deilir ekki aðstoð með öðrum

Bíll til umráða

- Stóra bílastyrkjamálið

Velferðartækni

- Opnar nýjar dyr

Hin fjögur stóru H

- Hver/Hvar/Hvenær/Hvernig
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Heimasíða/Myndbönd/

 www.kalli25.net
– Myndir af verkum, upplýsingar um hvernig hægt er að 

kaupa verk og yfirlit yfir fjölda sýninga sem Kalli hefur haldið

 Myndband, svona virkar Tobii tölvan

– https://www.youtube.com/watch?v=vARDXpViSNY

 Eldra myndband, Kalli í tölvunni

– https://www.youtube.com/watch?v=wqCfiCFPWs0

 Frétt um myndlistarsýningu í tengslum við 25 ára afmæli

– https://www.youtube.com/watch?v=t7naSzXjYCI

http://www.kalli25.net/
https://www.youtube.com/watch?v=t7naSzXjYCI

