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Aðilar Skjóls 

 

• Reykjavíkurborg 

• Alþýðusamband Íslands 

• Sjómannadagsráð 

• Bændasamtök Íslands 

• Samband lífeyrisþega ríkis og bæja 

• Íslenska þjóðkirkjan 
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Fulltrúaráð og stjórn Skjóls 

 
Alþýðusamband Rannveig Sigurðardóttir 

Íslands Sigurrós Kristinsdóttir 

Stefán Ólafsson 

 

Reykjavíkurborg Regína Ásvaldsdóttir 

Elín Oddný Sigurðardóttir 

Stefán Eiríksson 

 

Bændasamtök Halldóra Þ. Ólafsdóttir 

Íslands Erna Bjarnadóttir 

Ásdís Kristinsdóttir 

 

Samband lífeyrisþega Elín Brimdís Einarsdóttir 

ríkis og bæja Guðrún Árnadóttir 

Óskar Sigurpálsson 

 

Sjómannadagsráð Hálfdan Henrysson 

Pétur Magnússon 

 Jónas Garðarsson 

 

Þjóðkirkjan Dagný Halla Tómasdóttir 

 Sigurður Jónsson 

 Marinó Þorsteinsson 

___________________________________________ 

 

Stjórn Skjóls Halldóra Ólafsdóttir, formaður 

Regína Ásvaldsdóttir 

Guðrún Árnadóttir 

 Hálfdan Henrysson 

 Dagný Halla Tómasdóttir  

 

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

               

Framkvæmdastjóri Kristín Högnadóttir  Forstöðumaður hjúkrunar Skjóli 

hjúkrunarsviðs      Guðný H. Guðmundsdóttir 

 

Framkvæmdastjóri Sigurbjörn Björnsson 

lækninga  

 

Framkvæmdastjóri         Stella K. Víðisdóttir            

fjármála-  og rekstrarsviðs    



Rekstrarþættir 

Rekstrarumhverfi 
 

Rekstrarafkoma ársins var jákvæð um 56,2 milljónir kr. frá því að vera  jákvæð um 

82,8 m.kr. frá árinu áður. 

Erfiðlega hefur gengið að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa, sem hefur leitt til 

kostnaðarauka og tekjutaps í rekstri.       

Innan SFV er verið að vinna að hagræðingarmálum og mun aukið samstarf 

stofnana skila árangri.  

Verulegur hluti veltufjár var lagt inn á verðtryggða reikninga og keypt voru 

ríkisskuldabréf sem hefur leitt til betri ávöxtunar fjármagns. Fjármagnstekjur voru 

um 17 m.kr. á árinu og hækka um tæpar 4 m.kr. frá árinu áður. 

 
Efnahagur Eignir Skjóls eru um 1.187 m.kr. en voru á árinu áður um  1.136 m.kr.  Á árinu var 

Skjól arfleitt að 3ja herbergja íbúð í Grafarvogi. Fasteignamat Eignarinnar er 30,6 

m.kr. Tekið  hefur verið á móti þessarri höfðinglegu gjöf sem mun nýtast 

stofnuninni og skjólstæðingum hennar á komandi árum. 

Eigið fé er 967 m.kr. og hefur aukist um 53 m.kr. á milli ára.  

Handbært fé var í árslok 511 m.kr. en var í ársbyrjun 486 m.kr. 

Starfsmannamál Mjög erfitt gefur verið að fá menntað heilbrigðisstarfsfólk til starfa. Ljóst er að 

gera þarf átak í þeim efnum. Frágangur á stofnanasamningi hjúkrunarfræðinga er 

ekki lokið, þrátt fyrir tilraunir sem hafa staðið í nokkur ár. Nauðsynlegt er að ljúka 

þeim samningi hið fyrsta. 

Mikið álag hefur verið á starfsfólk. Dugnaður starfsfólks og sá mannauður sem í 

starfsfólkinu býr hefur gert það að verkum að vel hefur tekist til í rekstri og 

þjónustu. Það ber að þakka. 
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Sigurður Rúnar Sigurjónsson forstjóri 

 



Hjúkrun og umönnun 

Inngangur Árið 2016 voru hjúkrunarsvið heimilanna Skjóls, Eirar og Hamra sameinuð. 
Breytingarnar höfðu í för með sér talsverð áhrif m.a. var stjórnendum og 
verkefnastjórum fækkað. Framkvæmdastjóri- og forstöðumaður hjúkrunar, auk þess 
að nokkrir deildarstjórar tóku að sér fleiri verkefni. Vel tókst í flestum tilfellum, en 
sökum álags og manneklu varð að fresta ýmsum gæðaumbótamálum.  
 
Staða verkefna- og gæðastjóra fyrir heimilin þrjú var ekki mönnuð á árinu en vonir 
standa til að ráðið verði í stöðuna strax í upphafi næsta árs. Stefnt er að því að þá 
verði farið í stefnumótun og framtíðarsýn í gæða- og fræðslumálum mótuð. 
 

Hjúkrunarráð Hjúkrunarráð fundar að jafnaði tvisvar í mánuði. Þar er farið yfir skipulag 
deilda, stjórnun, starfsmannahald, gæðamál, hjúkrunarþjónustu ofl. 
 

1. október 2017 voru eftirtaldir í hjúkrunarráði: 
Framkvæmdarstjóri hjúkrunar: Guðný H Guðmundsdóttir 
Deildarstjóri 3.hæðar: Sigríður J. Sigurðardóttir   
Deildarstjóri 4.hæðar og Laugaskjóls: Anna Björg Arnljótsdóttir 
Deildarstjóri 5. og 6. hæðar: Margrét Þ. Jónsdóttir 

Starfsemin Skjól hjúkrunarheimili gegnir veigamiklu hlutverki í öldrunar- og heilbrigðisþjónustu 

í landinu með fjölbreyttri og umfangsmikilli starfsemi. Markmiðið er ávallt að veita 

bestu mögulega þjónustu á hverjum tíma ásamt því að vera góður starfsvettvangur. 

Mannauður og góður starfsandi sem hér ríkir hefur gert þetta mögulegt.  

 

Nánast allir sem þiggja boð um heimilisrými á Skjóli þurfa að byrja dvöl sína á því að 

deila herbergi með öðrum og eru jafnvel þrír um sama salerni. Þessi staða gerir það 

að verkum að Skjól er ekki samkeppnishæft við önnur heimili hvað þetta varðar. Þessi 

staða er langt frá því að vera ásættanleg og við finnum í auknum mæli fyrir minni 

áhuga og auknum erfiðleikum við að bjóða þau rými sem losna. Flutningur á íbúum 

innanhúss úr tvíbýlum í einbýli, eru tímafrek og oft er knappt að það takist innan 

tímamarka, svo full nýting haldist án skerðingar á daggjöldum.  

 

Fræðsla 
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Breyting á formi fræðslu starfsmanna í umönnun var gerð á árinu og fór fram 

örfræðsla á Skjóli, Eir og Hömrum en markmið fræðslunnar var að auka og viðhalda 

faglegri þekkingu starfsmanna í umönnunarhlutverki. 

 
 
Helstu viðfangsefni fræðslunar voru: 

• Rétt líkamsbeiting 

• Flutningur í rúmi 

• Handþvottur 

• Notkun hjálpartækja 

• Munn/tannhirða 

• Virðing og umhyggja 



 

Skipulag 

fræðslunnar 

Fræðslan stóð yfir í um 15 mínútur og fór þannig fram að sama fræðslan var flutt 
tvisvar í sama mánuði þ.e. 1. og 3. viku hvers mánaðar svo að sem flestir starfsmenn 
ættu möguleika á að sitja hana. Fræðslan gekk framar vonum og var starfsfólk 
almennt ánægt með hvernig til tókst. 
 

Nýliðafræðsla Nýliðafræðsla var sameiginleg með Eir og Hömrum hjúkrunarheimilum og var haldin 

í Eirborgum Grafarvogi en fræðsluna sóttu um 90 manns. Þar sem m.a. var farið yfir 

starfsemi og þjónustu heimilanna. Almenn fræðsla var einnig um umönnun, virðingu, 

umhyggju ábyrgð  og mannleg samskipti. Einnig var lögð áhersla á vinnutækni og 

verklega þjálfun eins og rétta líkamsbeitingu, umbúnað á rúmum, handþvott, 

munnhirðu og notkun hjálpartækja. Nemendum var skipt í hópa í verklega þættinum.  

 

RAI Til grundvallar við veitingu fjármagns til hjúkrunarheimila er stuðst við svo kallað RAI 

mælitæki (Resident Assessment Instrument). RAI mat er framkvæmt þrisvar á ári. 

Niðurstöður RAI matsins gefa hjúkrunarheimilum og stofnunum ákveðna mynd af 

hjúkrunarþyngd, heilsufari og hjúkrunarþörfum íbúa, mönnunarþörf og vísbendingar 

um gæði þeirrar þjónustu sem veitt er á heimilunum. Hjúkrunarþyngd ársins 2017 á 

Skjóli var 1.20 fyrir tímabilið frá 1. júní 2016 – 31. maí 2017. Þessar tölur  gefa til 

kynna að hjúkrunarþyngd hafi aukist mikið frá síðasta tímabili. Þegar tölurnar eru 

skoðaðar nánar sést að hlutfall þeirra sem eru að fá endurhæfingu er rétt tæplega 

50% og er það vel yfir landsmeðaltali. Það sem hefur breyst frá síðasta tímabili er að 

fleiri einstaklingar þurftu á umfangsmikilli eða flókinni hjúkrun að halda. Vegna þessa  

eykst hjúkrunarþyngdin og þörfin fyrir meiri mönnun. Mikilvægt er að eftirlit sé með 

því að þegar hjúkrunarþyngd eykst að gæði þjónustunnar fari ekki versnandi. 

Gæðavísar gefa okkur vísbendingar um hvort að slíkt sé að eiga sér stað.  

Í lok ársins hóf embætti landlæknis m.a. vinnu við mat á RAI-mælitækinu. 

Meginmarkmiðið embættisins er að fá hlutlaust mat á notkun, gagnsemi og skilvirkni 

þess. Óskað var eftir tilnefningu um fagaðila frá hjúkrunarheimilum um þátttöku í 

rýnihóp. Gerður Lúðvíksdóttir deildarstjóri og verkefnastjóri RAI á Eir er í þeim hópi 

fyrir okkar hönd. Vinnuhópur verður síðar myndaður undir stjórn og skipulagningu 

ráðgjafafyrirtækisins KPMG.  

 

Umbætur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Sögukerfið, rafræn sjúkraskrá var innleitt í desember á síðasta ári. Sögukerfið gerir 

alla skráningu hjúkrunar og utanumhald öruggara, auk þess að auðvelda alla nálgun 

upplýsinga m.a. um niðurstöður rannsókna. Endurnýja þurfti hluta tölvubúnaðar og 

tenginga. TM Software sá um fræðslu starfsfólks.  

Á árinu urðu við tvívegis fyrir tölvuárás/vírus við það töpuðust mikið af  gögnum. 

Þessi atburður kostaði mikla vinnu og álag á starfsfólk. Í kjölfarið hefur verið farið í 

miklar umbætur á tölvukerfi og hýsingu. 

 



 

 

LCP Meðferðarfelið fyrir deyjandi (Liverpool Care  Pathway), var tekið í notkun á Skjóli 

árið 2009. Þetta ferli nýtist vel sem hjálpartæki við skráningu á heildrænni hjúkrunar- 

og læknismeðferð heimilismanna í lífslokameðferð.  

Handbók SFV Skjól er aðili að Samtökum  fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og hefur félagið 

útbúið handbók fyrir íbúa hjúkrunarheimila. Handbókin var unnin af Fagráði 

hjúkrunarstjórnenda SFV. Handbókin á að auðvelda nýjum íbúum og ættingjum 

þeirra að átta sig á hvað sé innifalið í dvalargjaldi frá Sjúkratryggingum Íslands og 

með lögbundinni greiðsluþátttöku íbúa. Hjúkrunarheimili starfa í samræmi við 

samning við SÍ, lög og reglugerðir. 

Skjól Heimilismenn á Skjóli eru 106. Tvær deildar eru reknar með sambýlisformi. Á 6. hæð 

búa tíu einstaklingar en á Laugaskjóli við Laugarásveg búa níu manns. Þeir sem á 

þessum tveim deildum búa eru einstaklingar sem greinst hafa með minnissjúkdóma 

og  geta ekki nýtt sér þau úrræði sem eru í boði heimaþjónustu en þurfa ekki þá miklu 

þjónustu sem veitt er á almennum hjúkrunardeildum. Líkamleg færni þeirra er góð 

og er lögð áhersla á virkni, hreyfingu og útivist.  Starfsfólk deildanna skipuleggur og 

sér um gönguferðir, samverustundir á deildum, hreyfingu og útivist og nýtur auk þess 

aðstoðar frá sjúkra- og iðjuþjálfa. Við flutning heimilismanna til og frá Laugaskjóli sér 

bílstjóri heimilisins um, á það við ef fólk óskar eftir að nýta sér þá þjónustu sem boðið 

er upp á s.s. sjúkra- og iðjuþjálfun, hárgreiðslu, fótsnyrtingu og skemmtanir svo fátt 

eitt sér nefnt.  

Á Skjóli eru þrjár 29 manna deildar. Hver deild skiptist þannig að, annarsvegar er 20 

einstaklinga almenn hjúkrunardeild og hins vegar níu einstaklinga sérdeild fyrir 

minnissjúka. Haldnir eru reglulegir fundir með aðstandendum.  Þá fundi sitja 

heimilislæknir viðkomandi heimilismanns, deildarstjóri eða hjúkrunarfræðingur og 

aðstandendur.  

Það má greinilega merkja á undanförnum árum að nýir heimilismenn eru veikari og 

þurfa meiri umönnun og faglegri hjúkrun en áður. Mikilvægt er að viðhalda styrkleika 

starfsfólks hjúkrunar. Erfiðara er nú en nokkru sinni fyrr að fá fagfólk til starfa en sá 

vandi er ekki eingöngu bundinn við okkar heimili  heldur er þetta vandi sem 

samfélagið í heild sinni stendur frammi fyrir. Við Skjól starfa hjúkrunarfræðingar með 

mikla reynslu sem  hafa sýnt mikla tryggð við heimilið. Nokkrir þeirra hófu töku 

lífeyris, jafnframt því að halda starfi áfram við heimilið, en kusu að minnka 

starfshlutfall. Þakka ég þeim tryggðina sem þeir sýna okkur með áframhaldi starfi. 

Nokkrir hjúkrunarfræðingar létu af störfum á árinu og við það hefur skapast ótryggt 

ástand í mönnun. Þrátt fyrir auglýsingar hefur okkur ekki tekist að ráða í þessar 

stöður. 

Sólar 
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Ræstingarfyrirtækið Sólar, hefur frá 1. apríl 2016 sinnt verktakaþjónustu fyrir Skjól. 

Fyrirtækið sagði upp samningnum sínum við Skjól og rennur samningurinn út í 

febrúar 2018. Farið var í endurskoðun á þarfagreiningu fyrir allt húsið, ásamt því að 



 

 

fleiri verktilboð verða fengin. Samstarfið við Sólar gekk vel á árinu, en ljóst var að 

bæta þyrfti við þjónustuna og endurskipuleggja ákveðna þætti.   

 

Þjónusta Linda Rún  Rúnardóttir fótaaðgerðafræðingur sem starfað hefur á heimilinu í nokkur 

ár lét af störfum og tók við starfinu Lovísa Jónsdóttir fótaaðgerðarfræðingur. Einnig 

hóf störf Málmfríður Einarsdóttir snyrtifræðingur. Um leið og við þökkum Lindu  Rún 

frábært samstarf og óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi bjóðum við þeim 

Lovísu og Málmfríði velkomnar í hópinn. 

 

Lokaorð Farsæld fylgir góðu og tryggu starfsfólki og þeirrar farsældar höfum við notið. 

Grunnur heildrænnar meðferðar og þjónustu sem skjólstæðingar okkar  njóta er 

lagður af metnaðarfullum hópi fagfólks á sviðum hjúkrunar og umönnunar, iðju-og 

sjúkraþjálfunar auk læknisþjónustu. Mikilvægt er að hlúa að þessum hópi og gera 

Skjól að aðlaðandi starfsvettvangi og samkeppnisfæran. Til að gera okkur 

samkeppnisfær er mikilvægt að fara í miklar endurbætur á umhverfi og aðbúnaði. 

Endurnýja þarf rúm, endurbætur á húsnæði og útrýma tvíbýlum.  

Að lokum þakka ég öllum þeim sem létu af störfum á árinu fyrir samstarfið og óska 

þeim velfarnaðar og býð þá velkomna sem á árinu  hófu störf á heimilinu. Öllu 

starfsfólki þakka ég farsæl störf á liðnu ári í þágu heimilisfólksins og fyrir gott 

samstarf. 
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Guðný H. Guðmundsdóttir 

Forstöðumaður hjúkrunar 
 

  



Læknisþjónusta í Skjóli og helstu staðtölur 2017 

Inngangur Á síðastliðnu ári hefur komið til aukinn vandi í rekstri heimilisins vegna manneklu.  

Sérstaklega hefur komið til skortur á hjúkrunarfræðingum á síðari hluta ársins sem 

hefur leitt til versnandi nýtingar á plássum heimilisins. 

 

Starfslið Engar breytingar urðu á starfsliði á sviði lækninga á árinu nema að Sigrún 
Guðjónsdóttir sjúkraþjálfari hefur dregið úr starfshlutfalli sínu.  Verið er að leita að 
sjúkraþjálfara í hlutastarf til að bæta þar í starfið. 
 

Starfsemi Almennt starf á heimilinu hefur haldist í svipuðu fari og árið á undan.  Endurhæfing 

á vegum iðjuþjálfunar hefur verið að styrkjast og stefnt er að frekari sókn í starfi 

sjúkraþjálfunar.  Nýting á plássum hefur verið með versta móti síðustu þrjá mánuði 

ársins vegna manneklu á hjúkrunarvæng, sjá meðfylgjandi töflu. 

  

Legudagar í Skjóli 2017 
 
 

Mánuðir Legupláss  Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 106 31 3.286     3.287 100,0% 

Febrúar 106 28 2.968 2.964     99,9% 

Mars 106 31 3.286     3.284     99,9% 

Apríl 106 30 3.180     3.149     99,0% 

Maí 106 31 3.286     3.270     99,5% 

Júní 106 30 3.180     3.166     99,6% 

Júlí 106 31 3.286     3.257     99,1% 

Ágúst 106 31 3.286     3.258     99,1% 

September 106 30 3.180     3.154     99,2% 

Október 106 31 3.286     3.236     98,5% 

Nóvember 106 30 3.180     3.096     97,4% 

Desember 106 31 3.286     3.165     96,3% 

Samtals     38.690     38.286     99,0% 
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Meðfylgjandi tafla sýnir aldurs- og kynjaskiptingu heimilismanna. 

Aldur heimilismanna um áramótin 2017/18 

 Konur Karlar Samtals 

41-59 1 0 1 

60-69 2 2 4 

70-79 12 9 21 

80-89 27 19 46 

90-99 19 5 24 

100-109 4 1 5 

 65 36 101 

 64.36% 35.64%  
 
 



 Eins og sjá má í eftirfarandi töflum eru fimm heimilismenn komnir yfir hundrað ára 
aldur og er sú elsta 105 ára. 
 

 Meðalaldur heimilismanna var 84.4 ár (84,8 árið 2016), konur 85.4 (85.8 árið 2016) 
og karlar 82.7 (82.8 árið 2016). 
 

 

Fyrri heimilisföng heimilismanna 

 

 Hellissandur 1 

Kópavogur 6 

Hafnarfjörður 1 

Reykjavík 93 

Samtals 101 
 

  

 Fyrri heimilisföng þeirra sem komu nýir á Skjól á árinu 2017 
 

Reykjavík 24 

Hafnarfjörður 1 

Samtals 25 

 
 

  

 Á árinu létust 25 heimilismenn eða 24% heimilismanna. 

  
Meðalaldur látinna 

 2017 2016 

Konur (15) 88 85.6 

Karlar (10) 85,7 86.4 

Látnir (25) 83,2 85.9 
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Aldursskipting látinna 

60-69 ára 0 

70-79 ára 4 

80-89 ára 11 

90-99 ára 10 

100+ ára 0 

Alls 25 

 
 

  



Lyfjamál 
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Lyfjakostnaður heldur áfram að lækka á milli ára.  Hann er nú 383 kr. á greiddan legudag var 
398 kr. og hefur því lækkað á milli ára um 3.8% 
 
 

 
DDD töflur og hylki 

 

2015 2016 2017 

184.841 196.939 213.874 

 
Taflan að ofan sýnir vaxandi  lyfjanotkun á heimilinu sem endurspeglar á hluta þá 
fjöllyfjanotkun sem gamalt veikburða  fólk fær á þeim tíma sem það er að bíða eftir 
hjúkrunarheimilisvistun. Vissulega er þörf fyrir mörg þessara lyfja en vafalítið  má gera betur 
i að endurmeta lyfjanotkun heimilismanna þegar líða tekur á dvölina. 
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Lyfjamál 

 

A  meltingarfæra- og  
      efnaskiptalyf (17) 
B blóðlyf (8) 
C hjarta og æðasjúkdómalyf 

(9) 
D húðlyf (2) 
G þvagfæralyf, 

kvensjúkdómalyf  
      og kynhormónar (4) 
H hormónalyf, önnur en  
       kynhormónar (1) 
J sýkingalyf (3) 
L æxlishemjandi lyf og lyf til 
      Ónæmistemprunar (1) 
M vöðvasjúkdóma- og  
      beinagrindarlyf (2) 
N tauga- og geðlyf (45) 
P sníklalyf (0) 
R öndunarfæralyf (5) 
S augn- og eyrnalyf (3) 
V ýmis lyf (0) 
  
Tölur í svigum fyrir árið 2016 

 Litlar breytingar hafa orðið á kostnaðarskiptingu lyfja eftir flokkum.  Kökuritið sýnir 
hlutfallskostnað einstakra lyfjaflokka og tölur í sviga sýna tölur ársins á undan. 
 

Lokaorð:   

 

Erfiðleikar i rekstri hvað varðar nýtingu plássa einkenndi síðatliðið ár. Þar ber hæst hinn 
landlægi vandi í mönnun hjúkrunarfræðinga.  Vonandi finnast lausnir innan tíðar til að 
takast á við þetta svo starfsemi heimilisins komist aftur á góðan skrið.  Vil þakka Sigríði B 
Sigurðardóttur læknaritara yfir aðstoð við gerð þessarar skýrslu. 
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Sigurbjörn Björnsson 
framkvæmdastjóri lækninga 
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Sjúkraþjálfun 

Starfsemi  Markmið sjúkraþjálfunar Skjóls er að bæta líðan og lífsgæði heimilismanna. Öll 

hreyfing jafnvel þótt lítil sé, hefur áhrif til góðs. 

 

Á árinu 2017 komu heimilismenn samtals 7873 sinnum í meðferð hjá sjúkraþjálfara 

(sjá töflu). 

 

  SJÚKRAÞJÁLFUN SKJÓLS 2017    

              

              

 jan feb mars apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des alls 

konur 44 49 49 47 49 48 50 47 35 45 46 49 558 

karlar 17 18 21 19 23 21 19 20 15 22 22 22 239 

æfingameðfer 754 570 757 400 681 543 612 603 225 408 730 500 6783 

gönguæfingar 97 97 137 72 105 90 93 130 0 76 116 75 1088 

nusteptæki 312 233 312 158 267 234 232 233 76 131 237 146 2571 

rafhjól 383 235 383 203 355 256 298 308 118 244 436 311 3530 

nýir í meðferð 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 2 0 10 

fjöldi 
meðferða 900 641 886 471 790 631 680 725 225 482 855 587 7873 

 

 

 Að meðaltali komu 36 einstaklingar í meðferð á hverjum starfsdegi. 

10 nýir heimilismenn komu í meðferð hjá sjúkraþjálfara á árinu. 

 

 

Ný tæki Nýtt tæki Nustep sem bættist við tækjakostinn á árinu 2016 nýtist mjög vel og í 

september 2017 bættist við annað rafdrifið hjól, sem er næstum alltaf í gangi ásamt 

því sem fyrir var.  

 

Samvinna Mikil samvinna er með iðjuþjálfun Skjóls. 

Við Lilja iðjuþjálfi metum saman, hvernig hjólastól og sessu á að panta fyrir 

heimilismenn ef þörf er á. 

 

Ráðstefna Sjúkarþjálfari fór ásamt góðum hópi starfsfólks Skjóls til Berlínar í október 2017 á 

Alzheimer Europe Conference, sem haldin er á hverju ár. 

Við fengum góðan stuðning stjórnar Skjóls, sem er þakkarvert. 
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Sigrún Guðjónsdóttir  

Sjúkraþjálfari Skjóls 
 

 



Iðjuþjálfun og félagsstarf 

 
 
 
 

Iðjuþjálfun og félagsstarf heldur áfram að vaxa og er með það markið að 
veita íbúum heimilisdeildanna fjölþætta þjónustu ásamt því að sinna 
sambýliskjarnanum Laugaskjóli. 
 

Starfsmanna-
hald 

Í árslok starfa við deildina 4 starfsmenn í 2,35 stöðugildum. Ása Lind 
Þorgeirsdóttir deildarstjóri, Ólöf Dóra Hermannsdóttir tómstunda- og 
félagsmálafræðingur, Unnur Brynja Guðmundsóttir leikskólakennari og Lilja 
Ingvarsson iðjuþjálfi. Bylgja Þrastardóttir iðjuþjálfanemi sinnti 
sumarafleysingu í 5 vikur í iðjuþjálfun og félagsstarfi.  
 

Endurmenntun Starfmenn iðjuþjálfunar og félagsstarfs voru duglegir að sækja ýmis 
námskeið og fræðslufundi til endurmenntunar. Einnig fór hópurinn á 
Evrópuráðstefnu um Alzheimer sem haldin var í Berlí í október. Starfsmenn 
hafa verið duglegir að miðla þekkingunni til annarra starfsmanna svo allir 
njóta góðs af.  
 

Aðstaða og 
tækjakostur 
 

Lítillega bættist í tækjakost deildarinnar og má þá helst nefna Bara púða, 
ofureyra, ferðahátalara og vinnukoll fyrir starfmenn. Keyptar voru nýjar 
sessur í alla stóla deildarinnar. Lítið hefur farið fyrir viðhaldi sem kominn er 
tími á t.d. lausafög og eldhúsinnrétting. 
 

Starfsemi 
deildar 
 
 
 
Heimilisdeildir 
 
 
 
 
 
 
 
Félagsstarf 
 
 
 
 

Markmið iðjuþjálfunar og félagsstarfs er að viðhalda virkni, virðingu og gleði 
heimilismanna. Hugmyndafræðin um iðju mannsins leiðir starf okkar og 
hefur viljann, vanann og áhugann að leiðarljósi. 
 
Iðjuþjálfi skipuleggur út frá faglegri nálgun sinni íhlutun með 
heimilismönnum. Bæði er í boði einstaklingsíhlutun og svo klúbbastarf/ 
hópmeðferð. Í klúbbastarfi er reynt að skapa tækifæri til að takast á við verk 
og viðfangsefni sem vekja áhuga og veita gleði og lífsfyllingu. 
Iðjuþjálfi sér einnig um að meta og panta hjólastóla fyrir heimilisamenn í 
samvinnu við sjúkraþjálfara. Einnig að sinna viðhaldi á þeim tækjum og 
sessum.  
 
Það hefur verið nóg að gera þetta árið í félagsstarfinu á Skjóli og margt var í 

boði fyrir íbúa hússins. Dagskrá var gefin út fyrir hvern mánuð með föstum 

viðburðum og stærri skemmtunum. Fastir viðburðir í hverri viku voru t.d. 

söngstundir, bíósýningar, bingó og „land og þjóð“. Mæta að meðaltali 30 

manns hverju sinni á þessa viðburði.Til viðbótar við þetta voru árvissir 

fagnaðir og aðrir stærri viðburðir sem ávalt eru vel sóttir. Börnin í Laugasól 

og Sunnuási hafa komið reglulega til okkar bæði á Skjól og í Laugaskjól. Við 

viljum þakka þeim og öllu öðru því frábæra fólki sem kom á árinu og gladdi 

okkur með sínu óeigingjarna starfi. Það veitir ómælda gleði og tilbreytingu. 
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Í árslok Á deildinni er mjög samhentur starfsmannahópur sem á gott samstarf við 
allar deildir hússins. Við munum áfram gera okkar besta í að vinna að því að 
auka fjölbreytni í afþreyingu og efla þátttöku heimilismanna í félagsstarfi og 
iðjuþjálfun.  
 
Það er gaman að vinna á stað sem er í þróun en það má með sanni segja um 
iðjuþjálfun og félagsstarfið á Skjóli, Eir og Hörmum. Þar hefur verið stöðug 
þróun sl. ár og með eins samhentum starfsmannahóp verða tækifærin mörg 
og starfsánægjan mikil. 
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Ása Lind Þorgeirsdóttir iðjuþjálfi 

D   deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs Skjóli, Eir og Hömrum 
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Starfsskýrsla heimilisprests 

Þjónusta eftir 

þörfum  

Ég undirritaður sóknarprestur í Ásprestakalli hef einnig þjónað sem heimilisprestur á 

Skjóli frá upphafi þjónustu minnar í prestakallinu vorið 2006. Sem fyrr miðaðist 

prestsþjónustan á Skjóli fyrst og fremst við þarfir heimilisfólksins, vandamenn þess og 

einnig starfsfólk eftir atvikum. 

Húsvitjanir 

og helgihald 

Ég húsvitjaði vikulega á Skjóli og mánaðarlega á Laugaskjóli árið um kring að 

undanskildu 6 vikna sumarleyfi, alls 53 sinnum, og voru helgistundirnar, sem haldnar 

eru vikulega til skiptis á deildum Skjóls, því jafnmargar. Almennar guðsþjónustur, sem 

ætlaðar eru heimilisfólki og aðstandendum þess, eru haldnar í salnum á 2. hæð. Þær 

voru 11 á árinu. Ég flutti einnig hugvekju á aðventusamkomu Skjóls í desember. Félagar 

úr Kór Áskirkju sungu við hátíðaguðsþjónustur á Skjóli um jól og páska. Til hinna 

mánaðarlegu athafna fylgdi mér Magnús Ragnarsson organisti Áskirkju, uns hann hvarf 

til annarrar þjónustu í haust, og við tók nýr organisti kirkjunnar, Bjartur Logi Guðnason. 

Áskirkja ber sem fyrr kostnað af söng og hljóðfæraleik við helgihald á Skjóli. Á árinu var 

orgelharmóníum heimilisins sent til viðgerðar hjá Björgvini Tómassyni orgelsmið á 

Stokkseyri, og gekk hljóðfærið þar í tímabæra endurnýjun lífdaganna.  

Samtöl við 

deildarstjóra 

Við húsvitjanirnar ræði ég jafnan við deildarstjóra hverrar deildar um sig um hag og 

líðan heimilisfólks, þigg af þeim ábendingar og góð ráð, og reyni eftir megni að vitja 

þeirra sérstaklega sem þess hafa óskað, eða eru ekki rólfærir í það og það sinn eftir 

atvikum, og geta því ekki tekið þátt í helgistundinni, sem haldin er í dagstofu hverrar 

deildar um sig. 

Gegn 

einsemd og 

einangrun 

„Við ellina er illt að fást og eins við heiminn“ orti Páll Ólafsson. Fæstir óska sér þess 

hlutskiptis að setjast að á hjúkrunarheimili, þótt ekki sé annarra kosta völ þegar 

aldurstengdir sjúkdómar gera sig heimakomna og heilsan fer að bila. Aðlögun að þeim 

nýju heimkynnum er ekki öllum auðveld, en einkasamtöl prests við heimilisfólk af tilefni 

þeirra vistaskipta og raunar hvenær sem er, geta dregið úr einangrun fólks og leitt til 

uppbyggilegra samræðna er skapa mikilvægt traust og trúnað, og stuðlað að sátt fólks 

við nýjar og framandi aðstæður. 

Húskveðjur 

við 

dánarbeðinn 

Vitjanir að sjúkra- eða dánarbeði á Skjóli urðu á annan tug á liðnu ári. Þær stundir eru 

vandamönnum látinna mikilvægar, ekki aðeins sem bænar- og kveðjustund svo 

skömmu eftir andlát, heldur einnig þegar til þess er litið að um leið kveður fjölskylda 

hins látna Skjól í síðasta sinn. Fer því vel á slíkri kveðjustund, og hefur mér þótt fara vel 

á því þegar deildarstjóri eða annar starfsmaður sem tök hefur á, tekur þátt í henni. 

Þakkir Ég þakka Magnúsi Ragnarssyni organista alúðlega þjónustu hans við hljóðfæraleik á 

Skjóli síðastliðin tíu ár, og býð Bjart Loga Guðnason velkominn til starfa á þessum 

vettvangi. Ennfremur þakka ég heimilis- og starfsfólki Skjóls ánægjulegt samstarf og 

samverustundir á liðnu ári.  

  

Sigurður Jónsson 

heimilisprestur Skjóls og sóknarprestur í Ásprestakalli 
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