Universell IKT
Et ressursnettverk med fokus på forskning og utvikling
innen universell utforming og IKT

Nasjonalt løft
Universell utforming generelt og universell utforming og IKT spesielt, er et forholdsvis nytt fagområde. Det er derfor behov for å
samarbeide om et deﬁnert faglig innhold innen IKT og universell utforming. I dag er det få miljøer med nødvendig dybdekompetanse og
kompetansen er spredt, og det er således nødvendig å forene kreftene
i et felles nasjonalt løft. På denne bakgrunn ble et ressursnettverk på
fagområdet IKT og universell utforming etablert 1. juni 2007. Målsetningen er at partnernes kompetanseutveksling og samarbeid skal føre
til innovative FoU-prosjekter, produkter og tjenester.
Gjennom nettverksmøter og målrettede seminarer skal nettverket
peke ut de mest sentrale, nasjonale FOU-utfordringene på fagområdet, samt legge grunnlaget for at de norske miljøene skal spille en aktiv rolle i internasjonal forskning. På denne bakgrunn har nettverket
ambisjoner om å generere minst tre nye nasjonale og et internasjonalt
forskningsprosjekt årlig i 2008, 2009 og 2010.
Formidling og proﬁlering av forskning og utvikling er også en sentral
del av arbeidet i ressursnettverket. Blant annet planlegges det et helt
nytt og annerledes fagseminar for mediebransjen, der deltakerne selv
skal få prøve å bruke hjelpemidler og der deltakerne får prøve å være
funksjonshemmet i forbindelse med bruk av teknologi. Ressursnettverket skal være et lokomotiv for aktiv vitenskapelig publisering.

Statsrådene Heidi Grande Røys (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) og Bjarne Håkon Hanssen
(Arbeids- og integreringsdepartementet) i samtale med
nettverksleder Morten Tollefsen om universell utforming
og IKT.
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Universell utforming: Balansegang mellom behovet
for det spesielle i kombinasjon med det universelle.

Kontakt oss:
Nettverksleder: Morten Tollefsen, MediaLT
Epost: info@medialt.no
Tlf: 21 53 80 10
Web: www.universellikt.no

