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Aðilar Skjóls 
 

• Alþýðusamband Íslands 

• Bændasamtök Íslands 

• Reykjavíkurborg 

• Samband lífeyrisþega ríkis og bæja 

• Sjómannadagsráð 

• Þjóðkirkjan 
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Fulltrúaráð og stjórn Skjóls 2019 
Alþýðusamband Íslands Rannveig Sigurðardóttir 

Sigurrós Kristinsdóttir 
Stefán Ólafsson 
 

Bændasamtök Íslands Halldóra Þ. Ólafsdóttir 
Erna Bjarnadóttir 
Ásdís Kristinsdóttir 
 

Reykjavíkurborg Regína Ásvaldsdóttir 
Elín Oddný Sigurðardóttir 
Stefán Eiríksson 
 

Samband lífeyrisþega ríkis 
og bæja 

Elín Brimdís Einarsdóttir 
Guðrún Árnadóttir 
Óskar Sigurpálsson 
 

Sjómannadagsráð Hálfdan Henrysson 
Pétur Magnússon 
Jónas Garðarsson 
 

Þjóðkirkjan Sr. Sigurður Jónsson 
Dagný Halla Tómasdóttir 
Marinó Þorsteinsson 
 

 
Stjórn Skjóls 

 
Halldóra Ólafsdóttir – formaður 
Regína Ásvaldsdóttir - varaformaður 
Guðrún Árnadóttir 
Hálfdan Henrysson 
Dagný Halla Tómasdóttir 
 

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

Framkvæmdastjóri 
hjúkrunarsviðs 

Kristín Högnadóttir 

Forstöðumaður hjúkrunar 
á Skjóli 

Guðný H. Guðmundsdóttir 

Framkvæmdastjóri 
lækningasviðs 

Sigurbjörn Björnsson 
 

Framkvæmdastjóri 
fjármála- og rekstrarsviðs 

Stella K. Víðisdóttir 
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Frá forstjóra 

 Á árinu 2019 var haldið áfram með innviðauppbyggingu í upplýsingakerfum og 
tækjabúnaði. Aukinn kraftur var settur í ýmis viðhaldsverkefni og eru ýmis stór 
viðhaldsverkefni á döfinni á Skjóli. 

Stjórn Eirar ses. og Skjóls ses. tóku ákvörðun á árinu 2018 um að láta reyna á 
sameiningu stofnananna. Skipuð var nefnd en ekki tókst að ljúka sameiningunni á 
árinu. Óskað hefur verið eftir fundi með Borgarstjóra þar sem ætlunin er að fara 
yfir málin. Báðar þessar stofnanir eiga það sameiginlegt að vera með of mörg 
fjölbýli og er verkefni framtíðarinnar áfram að eyða fjölbýlum í þeim tilgangi að 
auka gæði og tryggja samkeppnishæfni. Stofnanirnar hafa verið í samstarfi í þessu 
ferli. 

 Rekstur Skjóls var í jafnvægi á árinu 2019 og er efnahagsleg staða Skjóls sterk. Hins 
vegar er ljóst að fara þarf í viðamiklar aðgerðir til að halda Skjóli áfram í fremstu 
röð. Eyða þarf tvíbýlum og uppfæra þarf gólfdúka og auka þarf framlag til viðhalds 
á húsinu að utan. 

Þegar þetta er skrifað þá hefur COVID veiran hellt sér yfir heimsbyggðina. Mikil 
óvissa er því um næstu framtíð er varðar rekstur. Allt kapp er lagt á að verja okkar 
skjólstæðinga frá því að smitast. 
Starfsfólk hefur lagt á sig gríðarlega mikið starf til að ná utan um þetta krefjandi 
verkefni. Það ber að þakka og óska ég öllu starfsfólki og fjölskyldum þeirra 
velfarnaðar. 

 
Framkvæmdastjórar munu gera grein fyrir málefnum sinna sviða í skýrslunni. 

Um leið og ég óska stofnunum okkar velfarnaðar á komandi starfsári, vil ég nota 
tækifærið og þakka stjórnarmönnum, starfsmönnum og samstarfsaðilum fyrir 
ánægjulegt samstarf. 

 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, 

forstjóri Skjól ses. 
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Fjármála- og rekstrarsvið 2019 

Rekstrarumhverfi Rekstrarafkoma Skjóls hjúkrunarheimilis á árinu 2019 var jákvæð um 41,4 m.kr. en 
var jákvæð um 80,1 m.kr. árið 2018. Munar þar aðallega um söluhagnað af íbúð í 
Fannarfold, 17,5 m.kr en íbúðin var í eigu Skjóls og var seld á árinu 2018. 
Fjármagnstekjur voru 18,2 m.kr. á árinu og hækka um 600 þús.kr. frá árinu 2018. 
Bein laun og launatengd gjöld voru 73% af ríkisframlagi, árið 2018 var hlutfallið 
74%. 
Ráðist var í umfangsmikið viðhald á eignum á árinu, m.a. þak og gluggaviðgerðir. 
Mikil þörf er orðin á viðhaldi eigna og er áætlað að haldið verði áfram með stór 
viðhaldsverkefni á árinu 2020. 
Viðhalds- og húsnæðiskostnaður hækkar um tæpar 39 m.kr. eða 35% milli ára en á 
móti er tekjufærður styrkur úr framkvæmdasjóði aldraðra 15,1 m.kr.  
Á árinu 2019 var haldið áfram að sinna umbótarverkefnum innan Skjóls með það 
að markmiði að auka hagkvæmni í rekstri og skila betri árangri. 
Einnig er áfram unnið að ýmsum verkefnum í samstarfi við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV) s.s. sameiginlegum útboðum og innkaupum. 

Efnahagur Eignir Skjóls námu tæpum 2,3 ma.kr. í árslok en voru 2,2 ma.kr. í árslok 2018.   
Eigið fé í árslok var 2,0 ma.kr. en var 1,9 ma.kr. í árslok 2018. 
Handbært fé var í árslok 631 m.kr. en var í ársbyrjun 597 m.kr. 

Starfsemi Fjármála- og rekstrarsvið Skjóls hjúkrunarheimilis er sameiginlegt með Eir 
hjúkrunarheimili, Hömrum hjúkrunarheimili og Eir öryggisíbúðum.   
Undir sviðið heyrir fjármálastýring stofnananna, áætlanagerð og eftirlit með 
rekstri, bókhald og uppgjör, launavinnsla, mannauðsþjónusta, tölvumál, 
skrifstofuhald, eignaumsýsla og rekstur á framleiðslueldhúsi. 
Á árinu 2019 var haldið áfram að byggja upp og styrkja innviði starfseminnar. 
Upplýsingakerfi sem auðvelda fjármálalegar greiningar og upplýsingagjöf til 
stjórnenda, voru efld á árinu.  Áhersla var lögð á að efla launa- og 
fjárhagsáætlanagerð og auka fjárhags- og rekstrarlega upplýsingagjöf til stjórnenda 
með það að markmiði að auka kostnaðarvitund og samábyrgð. Haldið verður áfram 
á þeirri braut árið 2020. 
Allar starfslýsingar á fjármála- og rekstrarsviði voru uppfærðar á árinu í tengslum 
við vinnu við jafnlaunavottun. 

Starfsmannamál Mikil samkeppni er um vel menntað heilbrigðisstarfsfólk og er því stöðug áskorun 
að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa. Mannauðsdeild var efld á árinu þegar ráðinn 
var nýr mannauðsráðgjafi til starfa. Með ráðningu hans er mannauðsdeildin betur 
í stakk búin til að vinna markvisst fyrir öll heimilin í stórum lögbundnum verkefnum 
eins og jafnlaunavottun og persónuverndarlöggjöf. 
Einnig er mikilvægt að mannauðsdeild sé vel í stakk búin til að veita stjórnendum 
og starfsfólki ráðgjöf og stuðning í starfi og tryggja að faglega sé staðið að 
ákvörðunum sem lúta að starfsmönnum. 
Mikið og viðvarandi álag er á stjórnendum og starfsfólki Skjóls. Dugnaður og áhugi 
starfsfólks hefur gert það að verkum að vel hefur tekist til í rekstri og þjónustu. 
Fyrir þann árangur er starfsfólki Skjóls færðar bestu þakkir. 

Stella K. Víðisdóttir 

framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
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Hjúkrun og umönnun 2019 

Inngangur Starfsemi heimilisins hefur verið með nokkuð hefðbundnu sniði. Eins og undanfarin 
ár hefur náðst að halda nær fullri nýtingu þrátt fyrir að margir sem boðið er búseta 
á heimilinu hafni boðinu vegna tvíbýla. Stöðugleiki í rekstri hefur einkennt starfið 
og aukin samvinna milli hjúkrunarheimilanna Skjóls og Eirar hefur leitt til faglegrar 
styrkingar.  

Hjúkrunarráð Hjúkrunarráð stýrir allri faglegri hjúkrun og þjónustu á heimilinu og fundar 
reglulega. Starfsmannahald, skipulag og hjúkrunarþjónusta deilda ásamt 
gæðamálum  hafa verið helstu umfangsefni ársins. 

1. desember 2019 skipuðu eftirtaldir hjúkrunarráð: 

- Forstöðumaður hjúkrunarsviðs: Guðný H. Guðmundsdóttir 
- Deildarstjóri 3. hæðar: Unnur B. Friðriksdóttir 
- Deildarstjóri 4. hæðar og Laugaskjóls: Anna Björg Arnljótsdóttir 
- Deildarstjóri 5.og 6.  hæða: Katarzyna Anna Kaczmar 

Starfsemin Skjól gegnir veigamiklu hlutverki í öldrunar- og heilbrigðisþjónustu í landinu með 
fjölbreyttri og umfangsmikilli starfsemi. Á þremur hjúkrunardeildum heimilisins 
eru 29 íbúar á hverri deild. Á sjöttu hæð er sérdeild fyrir minnissjúka og þar búa tíu 
heimilismenn. Á Laugaskjóli er einnig sérdeild fyrir minnissjúka, þar eru níu 
heimilismenn, samtals búa á Skjóli 106 íbúar. 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.  

Í lok árs var eina tvíbýlinu  á 6. hæð breytt og gerð voru tvö einbýli. Mikilvægt er 
að  breytingin náðist án þess að fækka þyrfti rýmum og búa nú allir íbúar 
deildarinnar á einbýlum.  

Endurnýjuð voru 40 rúm og náttborð á árinu, ásamt dýnum og er ætlunin að halda 
þeirri endurnýjun áfram á næsta ári. Einnig voru ýmis hjálpartæki endurnýjuð.  
Matarvagnar voru endurnýjaðir. Flutningsvagnar sem matur heimilismanna er 
fluttur í frá vinnslueldhúsi á Eir voru endurnýjaður og aðstaða á deildum breytt 
með tilkomu hitaborða. Mikil þörf var á þessum aðgerðum og jókst gæði matarins 
til muna.  

Í sumar var gerð þjónustukönnun meðal íbúanna. þar var kannað viðhorf þeirra til 
ýmissa mála. Verið er að vinna að úrbótum á deildum samkvæmt niðurstöðum 
þeirrar könnunar. Aðrar niðurstöður könnunarinnar verða skoðaðar með það í 
huga að bæta þjónustuna enn frekar. 

Í vor var stofnaður hópur til að vinna að úrbótum á starfsemi Skjóls með áherslu á 
innra starf á deildum. Hópinn mynduðu auk hjúkrunardeildarstjóra, 
forstöðumaður hjúkrunarsviðs, iðju- og sjúkraþjálfarar ásamt starfsmanni 
félagsstarfs. Helstu áherslur voru að unnið væri út frá gildum heimilisins auk 
innleiðingar á hugmyndafræðinni Namaste. Áherslan er m.a. að efla gæðastundir 
og bæta lífsgæði íbúa. Vil ég þakka öllum þessum aðilum mikilvægt og gott 
samstarf og vona að framhald verði á og þessu góða starfi fylgt eftir. 

Við þökkum öllum þeim sem látið hafa af störfum á árinu fyrir samstarfið og óskum 
þeim alls hins besta á komandi árum og bjóðum nýtt starfsfólk velkomið. 

Nýliðafræðsla 
 
 
 

Nýliðafræðsla var haldin tvisvar sinnum, í febrúar og svo aftur í júní.  Samtals 150 
starfsmenn frá Eir, Skjóli, Hömrum og öryggisíbúðum sóttu nýliðafræðslu á árinu.  
Nýliðafræðslan fór fram í Eirborgum en það hefur gefist mjög vel að halda 
fræðsluna þar og er öll aðstaða til fyrirmyndar. 
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Farið var yfir starfsemi hjúkrunarheimilanna og þjónustu þeirra. Bókleg fræðsla var 
um umönnun, virðingu/umhyggju, ábyrgð, ofbeldi gegn öldruðum, mannleg 
samskipti og næringu.  Einnig var farið yfir öldrunarbreytingar og sjúkdóma og 
lífslokameðferð. Í seinni hluta fræðslunnar var farið í verklega kennslu og var þar 
lögð áhersla á líkamsbeitingu, notkun hjálpartækja og aðstoð við mötun.  
Nemendum var skipt í hópa í verklegu kennslunni svo allir fengu tíma til að prufa 
og æfa sig. 

Fræðsla Markmið með fræðslu á hjúkrunarsviði er að auka og viðhalda almennri faglegri 
þekkingu starfsmanna. Helstu viðfangsefni fræðslunnar í ár voru: 
- Sýkingavarnir 

- Munn- og tannhirða 

- Rétt líkamsbeiting 

- Næring 

- Sár og sáraumbúðir 

- Ofbeldi gegn öldruðum 

- Íslenskukennsla 

Reynt hefur verið að gera allt sem hægt er til að hvetja starfsmenn af erlendum 
uppruna til að læra íslensku, gefa þeim svigrúm á vinnutíma til að sækja 
íslenskukennslu og aðstoða þá eins og hægt er. Einn liður í því var að sl. haust hóf 
Inga Karlsdóttir íslenskukennslu. Fór kennslan fram á Skjóli, kennt var eitt skipti í 
viku, alls tíu skipti. Stefnt er að því að vera með framhaldsnám eftir áramót. Einnig 
stunda nokkrir erlendir starfsmenn íslenskunám í HÍ og Mími. 

Ofbeldi gegn 
öldruðum 

Skipaður var þverfaglegur vinnuhópur til að vinna verklagsreglur og leiðbeiningar 
ef upp kemur grunur eða staðfest atvik um ofbeldi gegn heimilismanni. Verklag 
sem þetta hafði þegar þessi hópur tók til starfa hvergi verið gert á öðrum 
hjúkrunarheimilum né var slíkt verklag til hjá Embætti Landlæknis.   

Í verkefnahópnum áttu sæti Valgerður Sigurðardóttir sem leiddi hópinn, Edda Björk 
Arnardóttir mannauðsstjóri, Sigurbjörn Björnsson yfirlæknir, Helgi Þór Eiríksson 
umsjónarmaður fasteigna fyrir Eir, Skjól og Hamra og formaður öryggisráðs 
heimilanna, Katarzyna Anna Karzmar deildarstjóri á 5. og 6. hæð á Skjóli, Jóhanna 
Sigríður Arnþórsdóttir aðstoðardeildarstjóri á 5. og 6. hæð á Skjóli, Unnur Berglind 
Friðriksdóttir deildarstjóri á 3. hæð á Skjóli og Svafa Harðardóttir 
hjúkrunarfræðingur á 4. hæð á Eir. Mikil og góð vinna átti sér stað hjá 
verkefnahópnum sem skilaði af sér verklagsreglum sem vinna á eftir ef upp kemur 
ofbeldi eða grunur vaknar um að heimilismaður hafi verið beittur ofbeldi af hálfu 
starfsmanns. Verklagsreglur þessar voru kynntar framkvæmdarstjórn um vorið 
2019 og í kjölfarið kynnt fyrir öllu starfsfólki heimilanna. 

Mikil vinna og fræðsla fór í gang við að upplýsa og fræða starfsfólk á Eir, Skjóli og 
Hömrum um ofbeldi gegn öldruðum. Farið var með fræðslu inn á hverja deild og 
einnig á sal þar sem farið var yfir skilgreiningar á ofbeldi, tegundir ofbeldis gegn 
öldruðum, mismunandi birtingamyndir og afleiðingar. Verklagsreglurnar sem búið 
var að vinna voru kynntar og hafðar sýnilegar öllum.  Einnig var farið yfir mikilvægi 
þess að starfsfólk láti vita ef það hefur minnstan grun um að heimilismaður sé 
beittur ofbeldi. 

Gæðahandbók Heimilin þrjú eru nú tengd gæðahandbók Landspítalans og er það mikil framför 
fyrir klínískt starf heimilanna.  Í dag geta allir starfsmenn heimilanna nálgast 
nýjustu og reglulega uppfærðar verklagsreglur og klínískar leiðbeiningar af vef 
Landspítalans sem kemur að góðum notum við umönnun og hjúkrun 
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heimilismanna. Þetta eykur til muna gæði og öryggi þeirrar þjónustu sem við 
veitum. 

Starfslýsingar Allar starfslýsingar á hjúkrunarsviði voru uppfærðar í tengslum við vinnu við 
jafnlaunavottun. 

Næringarráð Næringarráð hélt starfi sínu áfram í byrjun árs og fundaði að meðaltali einu sinni í 
mánuði. Í næringarráði áttu sæti Valgerður Sigurðardóttir verkefnastjóri, Aníta 
næringarfræðingur, Íris Dögg deildarstjóri fyrir Eir, Anna Björg deildarstjóri fyrir 
Skjól, Kristín Erla deildarstjóri fyrir Hamra, Jóhann kokkur, Erna matráðskona og 
Hólmgrímur innkaupastjóri. 

Næringarráð vinnur úr m.a. ábendingum sem hafa komið varðandi matinn, 
skammtastærðir, næringargildi o.þ.h. Breytingar hafa verið gerðar til að auka 
fjölbreytileika og ferskleika matarins, næringargildi hans ásamt því að  matseðlar 
hafa verið yfirfarnir.   

Öryggisráð Öryggisráð var áfram starfandi fyrir heimilin þrjú. Nefndarmenn voru mjög 
áhugasamir og tilbúnir í þau verkefni sem þurfti að sinna. Starf öryggisnefnda er 
að fylgja eftir lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Einnig 
felst starf öryggisráðs í því að koma í veg fyrir heilsutjón starfsmanna vegna vinnu 
eða vinnuumhverfis. 

Breytingar hafa orðið í öryggisráði, nokkrir starfsmenn í ráðinu hafa látið af störfum 
og  endurskipun í ráðið í vinnslu. 

Úttekt EL Í febrúar gerði EL úttekt á heimilinu. Úttektin tók til atriða er varða stjórnun, 
þjónustu við íbúa, gæða- og öryggismál og mannauðsmál. Embættinu voru sendar 
tilteknar upplýsingar í lok árs 2018. Í kjölfarið var fundað með stjórnendum 
heimilisins, ásamt gæða- og verkefnastjóra, verkefnastjóra RAI mats, 
sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Farið var yfir ýmis gögn sem tengdust úttektinni, gögn 
sannreynd og skráning skoðuð. Tekin voru viðtöl eftir sérstökum viðtalsramma við 
starfsfólk á heimilinu, íbúa og aðstandendur. Stjórnendur heimilisins bentu á að 
skert fjárframlög til heimilisins gætu komið niður á þjónustu við íbúa 

Í samantekt og ábendingum EL kom m.a. fram að skráning hjúkrunar- og 
læknisþjónustu er í góðu lagi. Aðalvandi heimilisins, að mati EL, er tengdur 
mönnun sem leiðir til aukins álags á starfsfólk og felur í sér hættu á skerðingu á 
þjónustu við íbúana. Kom það einnig fram í viðræðum við starfsfólk. Óöryggi 
nokkurra starfsmanna var vegna tungumálaörðugleika. Verður leitast við að grípa 
til markvissra aðgerða til að bregðast við öllum þeim ábendingum sem Embættið 
bendir á. Aukið var við mönnun strax í vor á einni hjúkrunardeild og til stendur að 
auka stöðugildin einnig á öðrum hjúkrunardeildum. Þess skal þó getið að ekki hefur 
tekist að manna í þær stöðuheimildir sem leyfðar eru þar sem lítil svörun er við 
auglýstum stöðum. 

Líknarmeðferð 
MÁD 

Meðferðaráætlun fyrir deyjandi, MÁD var tekið í notkun á Skjóli árið 2009. Þetta 
ferli nýtist vel sem hjálpartæki við skráningu á heildrænni hjúkrunar- og 
læknismeðferð heimilismanna í lífslokameðferð. Unnur B. Friðriksdóttir 
deildarstjóri uppfærði ferlið á árinu fyrir heimilin þrjú og aðlagaði það að uppfærslu 
LSH.   

Vinnustund Vinnustund skiptist í vaktakerfið Vinnu og viðverukerfið Stund og heldur utan um 
tíma- og fjarvistaskráningar starfsmanna ásamt skipulagningu vinnutíma. Kerfið 
auðveldar launavinnslu og einfaldar launaeftirlit. 

Mönnunarmódel Verkefnahópur um mönnunarmódel var skipaður í október og hlutverk hópsins var 
að yfirfara mönnunarmódel á Eir, Skjóli og Hömrum og skoða mönnunamódel hjá 
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öðrum til samanburðar. Hópnum var falið að koma með tillögur að breytingum og 
setja verklag um útköll, með það að markmiði að draga úr yfirvinnu, aukavöktum 
og bakvöktum. Verkefnið var umfangsmikið og ekki tókst að ljúka verkefninu fyrir 
áramót. 

RAI RAI (Resident Assessment Instrument) er yfirgripsmikið þverfaglegt mælitæki sem 
metur hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á hjúkrunarheimilum, með áherslu á gæði 
þjónustunnar sem veitt er og styður við að móta einstaklingsbundna 
meðferðaráætlun. Sá hluti mælitækisins er snýr að gæðavísum er mjög  gagnlegur. 
Þyngdarstuðull RAI á Skjóli fyrir árið 2018 var 1.20. 

RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um 
60% af daggjaldinu. RAI mælitækið var upphaflega ekki hugsað sem greiðslu-
stýringarkerfi þegar það var innleitt á sínum tíma og óraunhæft er að nota það sem 
slíkt þar sem ósamræmd skráning skapast á milli heimila. 

Eins og síðustu ár hefur Gerður Anna Lúðvíksdóttir, deildarstjóri á Eir,  verið 
verkefnastjóri RAI-mats á heimilunum þremur og sér um yfirferð á öllum mötum 
sem gerðar eru og fer yfir niðurstöður og gæðavísa með deildarstjórum 
heimilanna. Anna Björg Arnljótsdóttir deildarstjóri hefur tekið við verkefnastjórnun 
RAI matsins á Skjóli og vinnur við yfirferðamat  í samráði við Gerði. 

Sólar Ræstingarfyrirtækið Sólar ehf. hefur sinnt verktakaþjónustu við þrif og vinnu í 
býtibúrum heimilisins. Samstarfið gekk vel á árinu, þarfagreining var endurskoðuð 
með reglulegu millibili og ákveðnir þættir endurskipulagðir. 

Lokaorð Í þessari skýrslu hafa verið dregnir fram helstu þættir úr daglegu starfi heimilisins 
þó ekki séu öllu gerð skil. Eins og fyrr kemur fram var í lok árs einu tvíbýli breytt og 
útbúin voru tvö einbýli. Er það aðeins fyrsta skrefið á leið heimilisins til bættrar 
aðstöðu skjólstæðinga þess. Mjög brýnt er að vinna áfram að og undirbúa frekari 
aflögn tvíbýla til að bæta aðstöðu íbúa heimilisins. Þar til tvíbýli hafa verið lögð af 
gefst ekki möguleiki á að veita öllum íbúum heimilisins besta mögulegan aðbúnað.  
Það þarf að svara kalli tímans. Sífellt verður erfiðara að fylla pláss sem losna og er 
það mikið áhyggjuefni og getur haft neikvæð áhrif á rekstrarafkomu.  
Það er áskorun að reka hjúkrunarheimili og veita íbúum besta mögulegan aðbúnað 
og þjónustu innan fjárlaga. Til þess þarf, umfram allt, stöðugleika í mannahaldi. Það 
er áhyggjuefni að ekki hefur náðst að manna heimilaðar stöður auk þess að erfiðara 
er að fá fagfólk til starfa á hjúkrunarsviði þar sem lítil svörun er við auglýstum 
stöðum. Hlúa þarf að mannauðinum, nýta hann vel og skapa  tækifæri og gagnsæi 
á framgangi í starfi. Hvetja og styrkja þarf starfsfólk til þátttöku í sérstökum 
verkefnum sem stuðla að meiri vellíðan í starfi, til hagsbóta fyrir íbúa og 
skjólstæðinga þjónustunnar. Það er mikill styrkur fyrir Skjól hversu metnaðarfullur 
og samstilltur hópur starfsmanna er til að fást við þau fjölmörgu verkefni sem snúa 
að hjúkrun aldraðra. Áfram horfum við til framtíðar með von um að farsæld fylgi 
starfmannahópnum okkar. Að lokum vil ég færa öllu starfsfólki á hjúkrunarsviði, 
sem og öllu samstarfsfólki á öðrum sviðum bestu þakkir fyrir gott og farsælt 
samstarf við að þjónusta íbúa Skjóls. 

Guðný Helga Guðmundsdóttir, 

forstöðumaður hjúkrunar á Skjóli  
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Læknisþjónusta og staðtölur 2019 

Inngangur Síðastliðið ár gekk mun betur í rekstri en árið þar á undan.  Má þar m.a. þakka betri mönnun 
þótt hún sé ekki enn nægjanleg. 

Starfslið Breytingar urðu á starfsliði lækna,  Jón Bjarnarson hætti störfum og tók Þorkell Elí 
Guðmundsson öldrunarlæknir við af honum. Er Jóni þakkað fyrir vel unnin störf til margra ára 
og er Þorkeli um leið boðinn velkominn. Í iðjuþjálfuninni hóf Thelma Karen Kristjánsdóttir, 
iðjuþjálfi, störf á þessu ári, en Júlíana Petra Þorvaldsdóttir iðjuþjálfi fluttist á Eir. Thelma er 
boðin velkomin til starfa. 

Starfsemi Í starfi heimilisins höfum við fundið fyrir auknum krafti í sjúkra- og iðjuþjálfun auk þess sem 
félagsstarfið hefur verið í miklum blóma. Aukið samstarf á milli heimilanna Eirar og Skjóls, með 
sameiginlegum sviðum í endurhæfingu, hefur m.a. leitt til þessara breytinga og gefið aukinn 
kraft í starfið. Nýting á rýmum heimilisins hefur verið mjög góð í ár þrátt fyrir erfiðar aðstæður 
í mönnun og ófullnægjandi aðstæður fyrir heimilisfólk vegna fjölda tvíbýla. Tvíbýlum var þó 
fækkað um eitt á 6. hæð þar sem settur var milliveggur og gerðar lagfæringar á salernisaðstöðu. 
 

 Legudagar í Skjóli 2019  

Mánuðir Legupláss  Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 106 31 3.286     3.261 99,2% 

Febrúar 106 28 2.968 2.967 100,0% 

Mars 106 31 3.286     3.278 99,8% 

Apríl 106 30 3.180     3.181 100,0% 

Maí 106 31 3.286     3.278 99,8% 

Júní 106 30 3.180     3.180    100,0% 

Júlí 106 31 3.286     3.285 100,0% 

Ágúst 106 31 3.286     3.263     99,3% 

September 106 30 3.180     3.181    100,0% 

Október 106 31 3.286     3.265  99,4% 

Nóvember 106 30 3.180     3.180  100,0% 

Desember 106 31 3.286     3.262 99,3% 

Samtals     38.690     38.581 99,7% 
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Meðfylgjandi súlurit sýnir aldursskiptingu heimilisfólks um áramót, þar sem ein kona var yfir 100 
ára gömul (107 ára). Konur eru 70,3% heimilismanna og karlar 29,7%.  
 

 Meðalaldur heimilismanna var 85,2 ár (84,8 árið 2018), konur 86,8 ár (86,0 árið 2018) og karlar 
81,3 ár (82,2 árið 2018). 

 
Fyrri heimilisföng heimilismanna 

 Garðabær 1 

Hafnarfjörður 2 

Hellissandur 1 

Kópavogur 8 

Mosfellsbær 2 

Reykjavík 85 

Seltjarnarnes 1 

Þorlákshöfn 1 

Samtals 101 
 

  
 Fyrri heimilisföng þeirra sem komu nýir á Skjól á árinu 2019 

Hafnarfjörður 1 

Kópavogur 7 

Reykjavík 29 

Þorlákshöfn 1 

Samtals 38 
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 Á árinu létust 37 heimilismenn eða 35% heimilismanna. 
 

 2019 2018 

 Fjöldi Meðalaldur Fjöldi Meðalaldur 

Konur 26 86,6 33 87,5 

Karlar 11 86,7 10 85,1 

Allir 37 86,6 43 86,9 
 

  
  

Aldursskipting látinna 

60-69 ára 2 

70-79 ára 7 

80-89 ára 10 

90-99 ára 18 

Alls 37 
 

 

Lyfjamál  
 

 
Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 

 
Líkt og á síðasta ári hækkar lyfjakostnaður á milli ára og er nú 465 krónur á dag.  Hækkunin nemur 
16% á milli ára. Bæði gengisþróun og breyting í lyfjanotkun skýra þessa þróun. Þar að auki hefur 
lyfjanotkun farið vaxandi, sjá töflu fyrir skilgreinda dagskammta. 

 
DDD töflur og hylki 

 

Árið 2017 Árið 2018 Árið 2019 

213.874 205.358 222.569 
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Lyfjamál 
 

 

A  meltingarfæra- og  
      efnaskiptalyf (18) 
B blóðlyf (13) 
C hjarta og 

æðasjúkdómalyf (9) 
D húðlyf (2) 
G þvagfæralyf, 

kvensjúkdómalyf  
      og kynhormónar (7) 
H hormónalyf, önnur en  
       kynhormónar (1) 
J sýkingalyf (2) 
L æxlishemjandi lyf og 

lyf til 
      Ónæmistemprunar (3) 
M vöðvasjúkdóma- og  
      beinagrindarlyf (2) 
N tauga- og geðlyf (37) 
P sníklalyf (0) 
R öndunarfæralyf (4) 
S augn- og eyrnalyf (2) 
V ýmis lyf (0) 
  
*Tölur í svigum fyrir árið 
2018 

 Kostnaðarskipting lyfja heldur áfram að breytast. N flokkur (geð- og taugalyfja) heldur áfram að 
lækka á sama tíma og flokkur blóðlyfja vex hlutfallslega. Þar vegur þyngst ný kynslóð 
blóðþynningarlyfja sem eru smá saman að taka yfir eldri kynslóð slíkra lyfja. Nýrri lyf á markaði 
eru, að venju, umtalsvert dýrari en þau gömlu. 
 

Lokaorð:   Liðið ár var farsælt í  sögu heimilisins. Starfsemin var í blóma sem byggist á þeim góða hópi 
starfsfólks sem á heimilinu starfar. Þar er valinn maður í hverju rúmi. Þessi samhenti hópur í 
umönnun og stoðstarfsemi hefur unnið óeigingjarnt starf í þágu heimilismanna Skjóls. Færi ég 
þeim öllum þakkir fyrir gott starf og ekki síður samstarfsins á árinu. Þá færi ég Sigríði Björk 
Sigurðardóttur þakkir fyrir  undirbúning og gerð þessarar ársskýrslu. 

Sigurbjörn Björnsson, 
framkvæmdastjóri lækninga 
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Iðjuþjálfun og félagsstarf á Skjóli 

Starfsemi  Iðjuþjálfun og félagsstarf heldur áfram að vaxa á Skjóli. Markmið deildarinnar er 
að veita íbúum heimilisdeildanna fjölþætta þjónustu ásamt því að sinna 
sambýliskjarnanum Laugaskjóli. Góð samvinna er á milli iðjuþjálfunar og 
félagsstarfs á Skjóli, Eir og Hömrum sem er mikill styrkur fyrir faglegt starf 
deildarinnar.  

Starfsmannahald Í árslok starfa við deildina fjórir starfsmenn í tæplega þremur stöðugildum. Ása 
Lind Þorgeirsdóttir deildarstjóri, Lilja Ingvarsson iðjuþjálfi, Thelma Karen 
Kristjánsdóttir iðjuþjálfi og Unnur Brynja Guðmundsóttir aðstoðarmaður og 
umsjónarmaður félagsstarfs.  
Júlíana Petra Þorvaldsdóttir iðjuþjálfi var ráðin 1. janúar 2019, en hún flutti sig á 
Eir um mitt ár til að leysa af þar. Thelma Karen var ráðin í hennar stað.  Engin 
sumarafleysing var ráðin þetta sumarið.  

Starfsemi 
deildarinnar 

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. Unnið hefur 
verið markvisst að því að taka upp hugmyndafræði Namaste á vesturgöngum Skjóls 
og hafa starfsmenn iðjuþjálfunar haldið utan um það verkefni og stutt við starfsfólk 
deilda við framkvæmd. Namaste hugmyndafræðin er þróuð til að auka vellíðan 
fólks með langt gengin heilabilunarsjúkdóm þar sem unnið er með skynfæri 
einstaklinga og þeir örvaðir á ákveðinn hátt. Það skilar sér í betri líðan og meiri ró 
íbúa. 

Í samvinnu við sjúkraþjálfara sjá iðjuþjálfar einnig um að meta og panta hjólastóla 
fyrir heimilisamenn. Ennfremur sinna þeir viðhaldi á þeim tækjum og sessum.   
Sem aldrei fyrr hefur verið nóg að gera þetta árið í félagsstarfinu á Skjóli og margt 
í boði fyrir íbúa hússins. Fastir viðburðir í hverri viku voru m.a. söngstundir, bingó, 
boccia, fræðslukynningar um land og þjóð, diskódans o.m.fl.  
Við viljum þakka öllum þeim sjálfboðaliðum,  kórum og tónlistarfólki sem kom á 
árinu og gladdi okkur með sínu óeigingjarna starfi. Það veitir ómælda gleði og 
tilbreytingu í daginn að fá góðar heimsóknir.   

Þegar rýnt er í tölulegar upplýsingar deildarinnar þá eru um 90% íbúa Skjóls að taka 
einhvern þátt í starfi iðjuþjálfunar og félagsstarfs. Við vonum að áfram verði hægt 
að bjóða upp á jafnfjölbreytt starf svo hver og einn íbúi geti valið að taka þátt í því 
sem veitir honum/henni gleði og hamingju.  

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Það bættist aðeins við tækjakost deildarinnar á þessu ári. Þar ber helst að nefna að 
borð í sal voru endurnýjuð á árinu, ásamt því að bætt var við 20 staflanlegum 
stólum. Einnig voru keyptir fleiri hitabakstrar fyrir hendur og herðar og annað 
smálegt. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Starfsmenn deildarinnar voru duglegir að sækja ýmis námskeið, fræðslufundi og 
málþing til endurmenntunar. Þar fyrir utan fór Júlíana á Evrópuráðstefnu 
alþjóðlegu öldrunarsamtakanna (IAGG-ER) sem haldin var í Gautaborg þetta árið 
og Lilja og Unnur Brynja fóru á Evrópsku Alzheimer ráðstefnuna í Haag í Hollandi 
sl. haust. Starfsmenn hafa verið duglegir að miðla þekkingu til annarra starfsmanna 
svo fleiri njóti góðs af. Það er m.a. gert á reglulegum fagfundum starfsfólks 
iðjuþjálfunar á Skjóli, Eir og Hömrum. Einnig var haldin opin kynning um Evrópsku 
Alzheimer ráðstefnuna fyrir alla starfsmenn Skjóls 
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Í árslok Starfsemi deildarinnar gekk vel á árinu 2019 og meirihluti íbúa tók þátt í starfi á 
vegum iðjuþjálfunar og félagsstarfs. Við munum áfram gera okkar besta í að vinna 
að því að auka fjölbreytni í afþreyingu og efla þátttöku heimilismanna í iðjuþjálfun 
og félagsstarfi. Á deildinni starfar samhentur hópur sem hefur átt góða samvinnu 
við aðra. Markmiðið er að halda áfram að vaxa og þroskast, hvetja og hrósa.   

Ása Lind Þorgeirsdóttir, 

deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs 
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Sjúkraþjálfun á Skjóli 

Starfsemi  Sjúkraþjálfun Skjóls sinnir íbúum Skjóls og Laugaskjóls. Markmið starfsins er að 
veita íbúum heimilisdeildanna þjálfun við hæfi hvers og eins til að viðhalda og auka 
færni og vellíðan. 

Starfsmannahald Tveir sjúkraþjálfarar starfa við deildina, þær Rebekka Sigrún Guðjónsdóttir í 60% 
starfi og Aneta Marzena Markowska í 100% starfi.  
Kristín Daníelsdóttir er aðstoðarmaður sjúkraþjálfara í 100% starfi.  
Ekki var ráðið í sumarafleysingar þetta árið. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Mestur hluti starfsins fer fram í æfingasal sjúkraþjálfunar á annarri hæð Skjóls. Þar 
nota íbúar þjálfunartæki eins og hjól, fjölþjálfa og ýmis styrktarþjálfunartæki til að 
auka og viðhalda færni, vellíðan, vöðvastyrk, úthaldi og jafnvægi. Æfingar eru 
sniðnar að þörfum og getu hvers og eins. Starfsfólk sjúkraþjálfunar vinnur einnig 
uppi á heimilisdeildum og býður þar upp á hópæfingar, gönguæfingar og einnig er 
farið með heita bakstra til íbúa eftir þörfum. Í samvinnu við iðjuþjálfa heimilisins 
sjá sjúkraþjálfarar Skjóls um að meta þörf íbúa fyrir hjálpartæki og panta hjólastóla 
ásamt því að útvega göngugrindur og fleiri tæki. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Engin stór tæki voru keypt fyrir sjúkraþjálfunina á þessu ári en haldið áfram að 
endurnýja göngugrindur heimilisins og ýmis smátæki til þjálfunar.  

 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Starfsfólk sjúkraþjálfunar er duglegt að sækja sér endurmenntun og miðla til 
samstarfsmanna sinna á Skjóli og Eir. Fyrir utan styttri námskeið og fræðslufundi 
innanlands fór Aneta á evrópsku Alzheimer ráðstefnuna í Haag í Hollandi í október. 

Í árslok Starfsemi sjúkraþjálfunar gekk vel á árinu 2019 og flestir íbúar Skjóls nýttu sér 
þjónustu deildarinnar. Samstarf við starfsfólk iðjuþjálfunar og félagsstarfs er mikið 
og gott, einnig er gott samstarf við starfsfólk hjúkrunardeildanna. Við stefnum að 
enn meiri fjölbreytni og þátttöku í starfinu með vellíðan íbúa að leiðarljósi. 

Ylfa Þorsteinsdóttir, 

yfirsjúkraþjálfari  
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Starfsskýrsla heimilisprestsins 
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 54 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 10 á árinu.  
Ég flutti einnig hugvekju á aðventusamkomu Skjóls í desember. Félagar úr Kór 
Áskirkju sungu við hátíðaguðsþjónustur á Skjóli um jól og páska, en annars er treyst 
á almennan söng. Til hinna mánaðarlegu athafna fylgdi mér Bjartur Logi Guðnason, 
organisti Áskirkju. Ássókn ber sem fyrr kostnað af söng og hljóðfæraleik við 
helgihald á Skjóli. 

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 

Aðlögun fólks að nýjum heimkynnum er ekki öllum auðveld, og síst þegar heilsan 
er farin að láta undan. Mörgum í þeim sporum þykir að þá sé tekið að fjúka í 
skjólin. 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, eftir því sem aðstæður leyfa. 

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. Deildarstjórar eða aðrir starfsmenn taka 
gjarnan þátt slíkri kveðjustund þegar tök eru á og fer vel á því. Þessi þjónusta 
stendur til boða hvenær sem er sólarhringsins. 

Þakkir Ég þakka heimilisfólki, starfsfólki og stjórnendum Skjóls ánægjulegar 
samverustundir og samstarf á liðnu ári.  

Sigurður Jónsson, 

heimilisprestur Skjóls og sóknarprestur í Ásprestakalli 



Skjól hjúkrunarheimili

Ársreikningur 2019

Skjól hjúkrunarheimili

Kleppsvegi 64

Reykjavík

Kt. 440685-0569
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Rekstrarreikningur 2019

 Skjól, hjúkrunarheimili

2019 2018

Skýr.

Tekjur
Seld þjónusta og aðrar tekjur............................................................. 3 9.482.997              28.710.114           

Fæðissala........................................................................................... 1.808.939              1.781.338             

11.291.936            30.491.452           

 

Gjöld
Laun og launatengd gjöld................................................................... 4 998.373.830          987.915.834         

Kostnaður vegna eldhúss................................................................... 5 50.229.525            45.172.461           

Lín, fatnaður og þvottur...................................................................... 6 9.723.644              8.592.795             

Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur........................................................ 7 33.160.487            28.644.725           

Starfstengdur kostnaður..................................................................... 8 4.529.513              5.323.728             

Aðkeypt þjónusta................................................................................ 9 112.492.300          102.608.139         

Viðhalds- og húsnæðiskostnaður....................................................... 10 149.763.864          110.838.304         

Annar rekstrarkostnaður..................................................................... 11 5.395.379              8.558.652             

Afskriftir.............................................................................................. 13 19.461.482            10.085.067           

1.383.130.024       1.307.739.705      

 

Tekjuhalli fyrir hreinar fjármunatekjur (1.371.838.088)     (1.277.248.253)     

Hreinar fjármunatekjur........................................................................ 12 18.242.856            17.618.349           

Tekjuhalli fyrir ríkisframlag (1.353.595.232)     (1.259.629.904)     

Framlag úr ríkissjóði........................................................................... 20 1.379.883.185       1.337.542.567      

Úthlutun úr Framkvæmdasjóði Aldraðra............................................. 20 15.145.040            2.150.000             

1.395.028.225       1.339.692.567      

Tekjuafgangur ársins 41.432.993            80.062.663           

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019
Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýr. 2019 2018

Eignir

Fastafjármunir 13

Fasteignir............................................................................................ 1.548.950.000      1.480.150.000      

Bifreið................................................................................................. 4.898.075             4.511.724             

Áhöld og tæki..................................................................................... 46.685.567           43.760.203           

1.600.533.642      1.528.421.927      

Veltufjármunir
Birgðir................................................................................................. 14 1.832.234             1.674.741             

Skammtímakröfur............................................................................... 15 38.977.989           39.601.262           

Handbært fé....................................................................................... 16 630.803.416         597.167.821         

671.613.639         638.443.824         

Eignir samtals 2.272.147.281      2.166.865.751      

Eigið fé og skuldir
 

Eigið fé 19

Höfuðstóll í ársbyrjun.......................................................................... 1.049.687.620      969.624.957         

Endurmatsreikningur.......................................................................... 954.488.696         869.669.453         

Tekjuafgangur á árinu........................................................................ 41.432.993           80.062.663           

2.045.609.309      1.919.357.073      

Skuldir

Skammtímaskuldir
Ýmsar skammtímaskuldir................................................................... 17 113.421.204         136.775.183         

Ógreidd laun og launatengd gjöld...................................................... 18 113.116.768         110.733.495         

226.537.972         247.508.678         

Skuldir samtals 226.537.972         247.508.678         

 

Eigið fé og skuldir samtals 2.272.147.281      2.166.865.751      

 Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019 

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019
Fjárhæðir í íslenskum krónum
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2019 2018

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:

Tekjuafgangur.................................................................................... 41.432.993           80.062.663           

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Söluhagnaður..................................................................................... 0  (17.539.222)

Afskriftir.............................................................................................. 13 19.461.481           10.085.067           

60.894.474           72.608.508           

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur............................................................................... 623.273                (13.802.875)          

Birgðir................................................................................................. (157.493)               (471.322)               

Skammtímaskuldir.............................................................................. (20.970.706)          30.235.670 

(20.504.926)          15.961.473           

 

Handbært fé frá rekstri 40.389.548           88.569.981           

Fjárfestingahreyfingar
Bifreið................................................................................................. 13  (1.040.000)  (2.365.428)

Áhöld og tæki.....................................................................................  (5.713.954)  (43.519.034)

Sala á fasteign.................................................................................... 0 43.000.000 

(6.753.954)            (2.884.462)            

Hækkun á handbæru fé 33.635.594           85.685.519           

 

Handbært fé í ársbyrjun...................................................................... 597.167.821         511.482.302         

 

Handbært fé í lok ársins 630.803.416         597.167.821         

Sjóðstreymi ársins 2019

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1.    Grundvöllur reikningsskila

2.    Framsetning ársreiknings

Skattar

Skjól hjúkrunarheimili greiðir ekki tekjuskatt.

Skráning tekna

Skráning gjalda

Birgðir

Birgðir samanstanda af lyfjum og rekstrarvörum og eru eignfærðar á kostnaðarverði.

Skammtímakröfur

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á.

Handbært fé

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnstæðum og ígildi þeirra.

Skammtímaskuldir

Umfang starfseminnar

Fjöldi rýma og legudaga greinist þannig:

2019 2018

106                     106                     

38.581                37.932                Fjöldi legudaga.........................................................................................................

Fjöldi rýma...............................................................................................................

Ársreikningur Skjóls hjúkrunarheimilis er gerður í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og lög um opinber fjármál

nr. 123/2015. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum, byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er hann gerður

eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður..

Tekjur Skjóls hjúkrunarheimilis eru færðar í þeim mánuði sem þjónustan eða fjárheimildir eru veittar.

Gjöld eru almennt bókuð þegar reikningar berast heimilinu. Í lok ársins eru áfallin gjöld, er tilheyra viðkomandi

rekstrarári, færð á rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld í árslok.

Skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á.

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýringar

3.   Seld þjónusta og aðrar tekjur

2019 2018

6.883.701           8.084.892           

2.089.891           207.500              

481.637              2.378.500           

27.768                500.000              

0 17.539.222         

9.482.997           28.710.114         

4.    Laun og launatengd gjöld

2019 2018

526.364.057       495.205.471       

117.856.659       140.556.221       

110.058.822       116.735.558       

99.620.672         91.858.590         

58.767.602         60.493.364         

31.837.574         30.171.832         

22.466.851         25.565.919         

15.868.576         15.037.990         

13.473.180         12.422.417         

2.059.837           (131.528)            

998.373.830       987.915.834       

5.    Kostnaður vegna eldhúss

2019 2018

82.067.099 75.344.293 

(31.837.574) (30.171.832)

50.229.525         45.172.461         

6.    Lín, fatnaður og þvottur

2019 2018

8.205.404 7.760.568 

1.518.240 832.227 

9.723.644           8.592.795           

Söluhagnaður af Fannafold 191...............................................................................

Kostnaðarþátttaka annara stofnanna.......................................................................

Þar af hlutdeild í launum eldhúss.............................................................................

Þvottur......................................................................................................................

Lín og fatnaður.........................................................................................................

Breyting á áfallinni yfirvinnu og áföllnu orlofi............................................................

Hlutdeild í launum eldhúss.......................................................................................

Mótframlag í lífeyrissjóði..........................................................................................

Tryggingargjald........................................................................................................

Yfirvinna...................................................................................................................

Greitt orlof................................................................................................................

Önnur launatengd gjöld............................................................................................

Tekjur vegna hárgreiðslu- og fótaagerðastofu.........................................................

Arfur, gjafir...............................................................................................................

Aðrar tekjur samanstanda af hlutdeild í kostnaði við hárgreiðslustofu, styrki og kostnaðarþátttöku annarra stofnana.

Laun í samrekstri með Eir eru færð hjá Eir að undanskilinni hlutdeild Skjóls í launum starfsmanna eldhúss, sem eru færð

hér. Fjöldi starfsmanna í lok árs 2019 var 140 og voru stöðugildin á árinu 94,9 (2018: 131 starfsmenn í 89,85

stöðugildum). Heildarlaun stjórnar og forstjóra námu á árinu 15,5 millj.kr.

Aðrar tekjur..............................................................................................................

Skipting kostnaðar vegna eldhúss milli Eirar og Skjóls er miðuð við fjölda legudaga. Sala á fæði til starfsfólks er færð til

tekna meðal sértekna.

Dagvinnulaun...........................................................................................................

Aukagreiðslur...........................................................................................................

Vaktaálag.................................................................................................................

Þátttaka Skjóls í samrekstri eldhúss........................................................................

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýringar

7.    Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur

2019 2018

19.947.844 17.268.583 

13.212.643 11.376.142 

33.160.487         28.644.725         

8.    Starfstengdur kostnaður

2019 2018

1.989.715 1.988.367 

1.304.289 1.291.249 

598.575 1.374.175 

498.388 550.607 

138.546 119.330 

4.529.513           5.323.728           

9.    Aðkeypt þjónusta

2019 2018

53.892.391 50.424.210 

28.305.983 25.057.686 

12.914.403 12.757.942 

3.321.176 3.707.581 

2.867.272 2.579.378 

2.824.007 1.570.572 

2.783.750 1.587.084 

2.493.036 1.758.725 

2.389.989 2.037.296 

687.903              1.104.065 

12.390 23.600 

112.492.300       102.608.139       

10.   Viðhalds- og húsnæðiskostnaður

2019 2018

57.958.273 51.393.894 

47.164.698 18.973.065 

23.159.926 21.318.982 

8.115.687 8.820.701 

7.934.851 5.203.800 

2.582.232 2.436.441 

1.680.919 1.772.897 

659.002 541.142 

508.276 377.382 

149.763.864       110.838.304       

Helgistundir, félagslíf heimilisfólks og endurhæfing.................................................

Aðkeyptar rannsóknir...............................................................................................

Þóknun greidd til endurskoðenda............................................................................

Ræstivörur og aðkeypt ræsting................................................................................

Fasteignagjöld og önnur opinber gjöld.....................................................................

Tryggingar................................................................................................................

Rafmagn, hiti og kalt vatn........................................................................................

Leiga Laugaskjól......................................................................................................

Annar húsnæðiskostnaður.......................................................................................

Lyf og lyfjatengdar vörur..........................................................................................

Síma- og afnotagjöld................................................................................................

Viðhald húsnæðis....................................................................................................

Viðhald og endurnýjun tækja...................................................................................

Hjúkrunarvörur.........................................................................................................

Prentkostnaður og burðargjöld.................................................................................

Lögfræðikostnaður...................................................................................................

Fræðsla, ferðir og fundir...........................................................................................

Bifreiðastyrkir og aksturskostnaður..........................................................................

Tryggingar og annar starfstengdur kostnaður..........................................................

Starfsmannakostnaður.............................................................................................

Risna, gjafir og styrkir..............................................................................................

Tölvu-og hugbúnaðarkostnaður...............................................................................

Aðkeypt vinna lækna................................................................................................

Önnur aðkeypt þjónusta...........................................................................................

Aðkeyptur akstur og sjúklingatryggingar .................................................................

Sorpgámar...............................................................................................................

Búnaður í borðstofur og býtibúr...............................................................................

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í íslenskum krónum
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Skýringar

11.   Annar rekstrarkostnaður 2019 2018

2.334.419 2.256.396 

980.764 1.783.394 

1.015.966 2.078.612 

532.821 1.487.651 

531.409 952.599 

5.395.379           8.558.652           

12.   Hreinar fjármunatekjur

2019 2018

18.644.508 17.996.050 

(401.652) (377.701)

18.242.856         17.618.349         

13.    Afskriftir og varanlegir rekstrarfjármunir

1%

10%

6-18%

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig: 

Fasteignir Bifreið Áhöld Samtals

Stofnverð 1/1 .............................................. 1.751.613.440 5.843.156 83.434.610 1.840.891.206 

Kaup/sala ársins ......................................... 0 1.040.000 5.713.954 6.753.954 

Endurmat ársins ......................................... 84.819.243 0 0 84.819.243 

Stofnverð 31/12 .......................................... 1.836.432.683 6.883.156 89.148.564 1.932.464.403 

Afskriftir 1/1 ................................................ 271.463.440 1.331.432 39.674.407  312.469.279 

Afskriftir ársins ............................................ 16.019.243 653.649 2.788.590 19.461.482 

287.482.683 1.985.081 42.462.997  331.930.761 

Bókfært verð ............................................... 1.548.950.000 4.898.075 46.685.567 1.600.533.642 

Fasteigna- og brunabótamat eigna í árslok 2019 sundurliðast með eftirfarandi hætti: 

Fasteignamat Fasteignamat Fasteignamat Brunabótamat

húseigna lóða samtals húseigna

Kleppsvegur 64 .......................................... 1.392.150.000 156.800.000 1.548.950.000 2.347.250.000 

Bækur, ritföng og áskrift...........................................................................................

Auglýsingar..............................................................................................................

Vaxtagjöld................................................................................................................

Hjúkrunarheimilið er endurmetið til fasteignamats. Breyting á mati er færð á sérstakan lið meðal eigin fjár. Mismunur á

afskriftum samkvæmt rekstrarreikningi og þeim afskriftum sem færðar hefðu verið miðað við upphaflegt kostnaðarverð er

færður til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af endurmetnu

kostnaðarverði fasteignarinnar miðað við áætlaðan endingartíma þar til niðurlagsverði er náð að undanskilinni lóðinni

sem ekki er afskrifuð. 

Fasteignir .................................................................................................................................................

Afskrifaðar viðskiptakröfur........................................................................................

Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar

afskriftir. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og kostnaði við að koma eignunum í

viðeigandi nothæft ástand. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði fasteignarinnar

miðað við áætlaðan endingartíma þar til niðurlagsverði er náð.           

Annar kostnaður.......................................................................................................

Vaxtatekjur...............................................................................................................

Gjaldfærð skrifstofuáhöld og tæki............................................................................

Áhöld og tæki ..........................................................................................................................................

Bifreiðar ...................................................................................................................................................

Skjól hjúkrunarheimili.  Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í íslenskum krónum



12

Skýringar

14.   Birgðir lyfja og rekstrarvörur

2019 2018

1.637.078 1.455.404 

195.156 219.337 

1.832.234           1.674.741           

15.   Skammtímakröfur

2019 2018

19.239.779 13.527.771 

9.833.394 7.408.325 

5.930.751 5.820.180 

3.807.399 2.634.834 

166.666 0 

0 10.210.152 

38.977.989         39.601.262         

16.   Handbært fé

2019 2018

565.588.948 536.121.236 

65.214.468 61.046.585 

630.803.416       597.167.821       

17.   Ýmsar skammtímaskuldir

2019 2018

99.593.764 106.156.893 

9.311.989 30.528.729 

4.406.890 0 

107.500 88.500 

1.061 1.061 

113.421.204       136.775.183       

18.   Ógreidd laun og launatengd gjöld

2019 2018

58.625.697 57.941.647 

54.491.071 52.791.848 

113.116.768       110.733.495       

19.   Eigið fé

1.919.357.073 

1.395.028.225 

(1.371.838.088)

84.819.243 

18.242.856 

2.045.609.309 

Viðskiptaskuldir........................................................................................................

Sjúkratryggingar Íslands, innborgun........................................................................

Hamrar, hjúkrunarheimili ehf....................................................................................

Eir öryggisíbúðir ehf.................................................................................................

Einstaklingar, félög og samtök, virðisaukaskattur....................................................

Orlofsdvalarsjóður....................................................................................................

Endurmat fasteignar...............................................................................................................................

Styrktarsjóður Skjóls................................................................................................

Eir, Hjúkrunarheimili.................................................................................................

Eir, Hjúkrunarheimili.................................................................................................

Minningarsjóður Skjóls.............................................................................................

Sjóður 7, Íslandsbanka............................................................................................

Bankareikningar.......................................................................................................

Lyf............................................................................................................................

Rekstrarvörur...........................................................................................................

Fyrirfram greidd laun................................................................................................

Ógreidd laun og launatengd gjöld............................................................................

Skilgreining á framlagi ríkissjóðs og færsluaðferð leiðir það af sér að höfuðstóll stofnunarinnar sýnir uppsafnaðan

árangur hennar gagnvart fjárlögum og fjárheimildum. Á árinu 2019 ráðstafaði hjúkrunarheimilið 41,9 m.kr. minna til

útgjalda en heimildir gerðu ráð fyrir.

Áunnið ógreitt orlof...................................................................................................

Höfuðstóll 31. desember 2019................................................................................................................

Höfuðstóll 1. janúar 2019........................................................................................................................

Ríkisframlag............................................................................................................................................

Hreinar fjármunatekjur............................................................................................................................

Gjöld umfram tekjur fyrir ríkisframlag......................................................................................................
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Skýringar

20.   Framlag úr ríkissjóði

  2019 2018

1.291.644.435 1.253.049.697 

88.238.750 84.492.870 

1.379.883.185 1.337.542.567 

15.145.040 2.150.000 

998.373.830 987.915.834 

365.294.712 309.738.804 

(29.534.792) (48.109.801)

1.334.133.750 1.249.544.837 

 

Fjögurra ára yfirlit í þúsundum króna á verðlagi hvers árs:

2019 2018 2017 2016

Rekstur

Tekjur.......................................................... 29.535 48.110 66.015 29.467 

Gjöld............................................................ (1.383.130) (1.307.740) (1.225.614) (1.139.409)

Gjöld umfram tekjur..................................... (1.353.595) (1.259.630) (1.159.599) (1.109.942)

Ríkisframlag................................................ 1.395.028 1.339.693 1.215.776 1.192.711 

Tekjuafgangur ársins .................................. 41.433 80.063 56.178 82.770 

Efnahagur

Fastafjármunir............................................. 1.600.534 1.528.422 648.414 630.244 

Veltufjármunir ............................................. 671.614 638.444 538.484 505.935 

Eignir alls..................................................... 2.272.147 2.166.866 1.186.898 1.136.179 

Höfuðstóll.................................................... 2.045.609 1.919.357 969.625 913.447 

Skuldir og skuldbindingar............................ 226.538 247.509 217.273 222.732 

2.272.147 2.166.866 1.186.898 1.136.179 

21.   Atburðir eftir lok reikningsskiladags

Covid-19 veirufaraldurinn hefur haft og mun hafa veruleg áhrif á efnahagslíf Íslands. Faraldurinn hefur haft og mun hafa

áhrif á starfsmenn og íbúa heimilisins og valda auknu álagi, hugsanlegu tekjutapi og kostnaði. Allar aðgerðir miða að því

að halda starfseminni gangandi með tilliti til smithættu meðal starfsmanna og íbúa. Óvissa um það hvenær faraldrinum

linnir er veruleg og ef ekki tekst að stemma stigum við veirunni á næstu vikum og mánuðum gæti það valdið verulegum

vandræðum í rekstri.

Sértekjur og fjármunatekjur......................................................................................

Daggjöld frá Sjúkratryggingum Íslands....................................................................

Rekstrarreikningur ársins 2019 sundurliðaður eftir tegundum, er með eftirfarandi hætti

Launagjöld...............................................................................................................

Önnur rekstrargjöld..................................................................................................

Framlag úr ríkissjóði er greitt frá Sjúkratryggingum Íslands í formi daggjalda.

Framkvæmdasjóður aldraðra - úthlutanir.................................................................

Húsnæðisstyrkur frá Sjúkratryggingum Íslands.......................................................
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