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Aðilar Skjóls 

 

• Alþýðusamband Íslands 

• Bændasamtök Íslands 

• Reykjavíkurborg 

• Samband lífeyrisþega ríkis og bæja 

• Sjómannadagsráð 

• Þjóðkirkjan 
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Stjórn Skjóls 

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

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 
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hjúkrunarsviðs 

Kristín Högnadóttir 

Forstöðumaður hjúkrunar 
á Skjóli 

Guðný Helga Guðmundsdóttir 

janúar - september 2020  

Dögg Harðardóttir 

frá október 2020 

Framkvæmdastjóri 
lækningasviðs 

Sigurbjörn Björnsson 
 

Framkvæmdastjóri 
fjármála- og rekstrarsviðs 

Stella K. Víðisdóttir 
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Frá forstjóra 

 Starfsárið 2020 var undirlagt af málefnum tengt Covid-19 heimsfaraldrinum. 
Heimilið vann í nánu samtarfi með stórnvöldum. Vel tókst til á Skjóli og er ástæða 
til að þakka starfsfólki sérstaklega fyrir frábært og óeigingjarnt starf við erfiðar 
aðstæður. 

Starfsfólk og okkar skjólstæðingar hafa verið bólusett og bjartari tímar eru 
framundan í þessum málum. 

Rekstur á árinu var í jafnvægi og ef tekið er tillit til afturvirkra launaleiðréttinga 
vegna ársins 2019 þá er afkoman jákvæð. 

Enn er verið að leitast við að finna leiðir til að eyða tvíbýlum á Skjóli. 
Arkitektarstofan THG var fengin til að skoða tillögur starfsfólks og útfæra tillögur 
sem nú eru til skoðunar í stjórn en eyðing tvíbýla er eitt brýnasta verkefnið sem 
þarf að leysa á Skjóli.  

Á árinu var stöðugildum fjölgað um 4 eða 4,7%. Aðstaða í iðjuþjálfun og 
endurhæfingu var tekin í gegn og hafa orðið miklar breytingar til batnaðar.  

Innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) hefur verið unnið að því að fá 
leiðréttingar á framlögum til  hjúkrunarheimila en um 90% þeirra ná ekki jafnvægi 
í rekstri. Skýrsla um stöðu hjúkrunarheimilinna sem unnin var af nefnd kennd við 
Gylfa Magnússon prófessor hefur skilað niðurstöðum og kemur þar fram að 
verulega fjármuni vantar í kerfið, til að uppfylla lágmarksviðmið 
Landlæknisembættisins vantar um 3 milljarða kr. 

Framkvæmdastjórar sviða munu fjalla um sín svið í skýrslunni. 

Ég vil endurtaka þakkir til starfsfólks. 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, 

forstjóri Skjól ses. 
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Fjármála- og rekstrarsvið 2020 

Rekstrarumhverfi Rekstrarafkoma Skjóls hjúkrunarheimilis á árinu 2020 var neikvæð um 14,5 m.kr. 
en var jákvæð um 41,4 m.kr. árið 2019.  Fjármagnstekjur voru 6 m.kr. á árinu og 
lækka um 12,2 m.kr. frá árinu 2019 vegna lakari vaxtakjara í samfélaginu. 

Á árinu 2020 var gengið frá kjarasamningum við öll stéttarfélög sem SFV semja við 
og voru samningarnir afturvirkir til 1.apríl 2019.  Kjarasamningshækkanir sem 
tilheyra 2019 en gjaldfærðar árið 2020 voru 30,8 m.kr. 

Bein laun og launatengd gjöld voru 79% af ríkisframlagi að teknu tilliti til 
kjarasamningshækkana vegna 2019.  

Baráttan við Covid 19 setti mikinn svip á reksturinn á árinu. Heimilið varð fyrir 
töluverðum útgjöldum vegna ástandsins en SÍ komu til móts við útgjaldaauka 
heimilisins með endurgreiðslu sem nam 7 m.kr. 

Á árinu 2020 var haldið áfram að sinna umbótarverkefnum innan Skjóls með það 
að markmiði að auka hagkvæmni í rekstri og skila betri árangri. 

Áfram er unnið að ýmsum verkefnum í samstarfi við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV), s.s. sameiginlegum útboðum og innkaupum og 
samningamálum við stéttarfélög en á árinu var gengið frá kjarasamningum við öll 
stéttarfélög sem SFV semja við. Einnig hefur verið þétt samstarf við SFV vegna 
innleiðingu á betri vinnutíma í dagvinnu sem tók gildi 1.janúar 2021 og 
undirbúnings á betri vinnutíma í vaktavinnu sem tók gildi 1.maí 2021. 

Efnahagur Eignir Skjóls námu rúmlega 2,3 ma.kr. í árslok en voru tæpar 2,3 ma.kr. í árslok 
2019.   

Eigið fé í árslok var 2,1 ma.kr. en var 2,0 ma.kr. í árslok 2019. 

Handbært fé var í árslok 629 m.kr. en var í ársbyrjun 631 m.kr. 

Starfsemi Fjármála- og rekstrarsvið Skjóls hjúkrunarheimilis er sameiginlegt með Eir 
hjúkrunarheimili, Hömrum hjúkrunarheimili og Eir öryggisíbúðum ehf.   
Undir sviðið heyrir fjármálastýring stofnananna, áætlanagerð og eftirlit með 
rekstri, bókhald og uppgjör, launavinnsla, mannauðsþjónusta, tölvumál, 
skrifstofuhald, eignaumsýsla og rekstur á framleiðslueldhúsi. 

Á árinu 2020 var haldið áfram að byggja upp og styrkja innviði starfseminnar. 
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 2021. 
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Starfsmannamál Mikil samkeppni er um vel menntað heilbrigðisstarfsfólk og er því stöðug áskorun 
að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa.  

Mikilvægt er 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. 

Eir, Skjól og Hamrar leggja ríka áherslu á að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun 
og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  Á árinu hlutu hjúkrunarheimilin 
Eir, Skjól og Hamrar jafnlaunavottun í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna 
stöðu og jafnan rétt kynjanna og kröfur íslenska jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. 

Í samræmi við kjarasamninga var betri vinnutími í dagvinnu innleiddur þann 
1.janúar 2021 en undirbúningur hófst á árinu 2020.  Betri vinnutími í dagvinnu 
þýðir að vinnuvikan styttist úr 40 klst. í 36 klst. án þess að ráðnir séu fleiri 
starfsmenn. Ýmsar áskoranir fylgja því að stytta vinnuvikuna og koma verkefnum 
starfsmanna fyrir innan 36 klst. á viku. 

Betri vinnutími í vaktavinnu tók gildi 1.maí 2021 en undirbúningur þeirra breytinga 
hófst á haustmánuðum 2020.  Um er að ræða miklar breytingar á vinnuumhverfi 
vaktavinnufólks en breytingunum er einnig ætlað að auka stöðugleika í mönnun, 
draga úr yfirvinnu ásamt því að bæta öryggi og þjónustu.  

Áskoranir vegna Covid 19 settu sannarlega svip sinn á árið 2020. Mikið og 
viðvarandi álag einkenndi því dagleg störf stjórnenda og starfsfólks Skjóls. 
Dugnaður, ósérhlífni og einstök samvinna starfsfólks gerði það að verkum að vel 
tókst til í rekstri og þjónustu. Fyrir þann árangur er starfsfólki færðar bestu þakkir. 

Stella K. Víðisdóttir 

framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
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Hjúkrunarsvið 2020 

Inngangur Í upphafi árs 2020 grunaði engan hvaða áhrif sjúkdómurinn Covid-19 ætti eftir að 
hafa á starfsemi og rekstur Skjóls. Í marsmánuði var heimilinu lokað fyrir 
utanaðkomandi heimsóknir, bæði aðstandenda og listamanna. Heimilinu var 
hólfaskipt þannig að samskipti íbúa áttu sér eingöngu stað á hverri hæð fyrir sig, 
ekki milli hæða. Hólfaskiptingin hafði áhrif á alla starfsemi Skjóls, ekki síst 
félagsstarf, iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun. Árið leiddi í ljós hversu lausnarmiðað og 
samhent starfsfólk Skjóls er. Á undraverðum hraða voru ný vinnubrögð innleidd 
sem allir starfsmenn tileinkuðu sér. Markmiðið var tvíþætt. Að vernda íbúa og 
starfsfólk fyrir Covid-19 eins og kostur væri og halda uppi góðri og metnaðarfullri 
þjónustu íbúa þrátt fyrir utan að komandi ógn. Í árslok var gott að geta litið til baka 
og sagt að starfsfólk, íbúar og aðstandendur ættu allir þátt í að hafa komist 
farsællega gegnum þann skafl sem Covid-19 var árið 2020. Það verður seint sagt 
að rekstur Skjóls árið 2020 hafi verið með hefðbundnu sniði. 

Hjúkrunarráð Í hjúkrunarráði sitja hjúkrunardeildarstjórar allra deilda Skjóls auk forstöðumanns 
hjúkrunar. Hjúkrunarráð stýrir allri faglegri hjúkrun og þjónustu á heimilinu.  

Á árinu luku tveir hjúkrunarstjórnendur störfum á Skjóli. Unnur B. Friðriksdóttir 
hætti störfum sem deildarstjóri á 3. hæð og Guðný Guðmundsdóttir hætti störfum 
sem forstöðumaður hjúkrunar eftir áratuga starf á Skjóli. Fyrst sem 
hjúkrunarfræðingur, þá deildarstjóri og loks forstöðumaður hjúkrunar. Var hún 
kvödd með viðhöfn föstudaginn 16. október og þökkuð vel unnin störf. Nýr 
forstöðumaður hjúkrunar, Dögg Harðardóttir, var ráðin 1. október. Gengið var frá 
ráðningu nýs deildarstjóra 3. hæðar, Fjólu Bjarnadóttur, en hún hóf ekki störf á 
árinu 2020. Fyrri hluta árs fundaði hjúkrunarráð eftir þörfum en undir lok árs 
fundaði hjúkrunarráð einu sinni í viku.  

Hjúkrunarráð í lok árs 2020 skipuðu: 

- Forstöðumaður hjúkrunar: Dögg Harðardóttir 
- Deildarstjóri 5. og 6. hæðar: Katarzyna Anna Kaczmar 
- Deildarstjóri 4. hæðar og Laugaskjóls: Anna Björg Arnljótsdóttir 
- Aðstoðardeildarstjóri 3. hæðar: Orchids A. Pomera 

Starfsemin Skjól er gamalgróið heimili og góður valkostur meðal hjúkrunarheimila á landinu. 
Hlutverk þess er veigamikið, starfsemin umfangsmikil, fagleg og fjölbreytt. Leitast 
er við að hafa hjúkrunarfræðing á hverri deild á öllum vöktum. Telji 
hjúkrunarfræðingar ástæðu til að kalla til lækni er sú þjónusta öflug enda hafa 
læknar viðveru á Skjóli alla daga vikunnar. Markmið hjúkrunar og allrar umönnunar 
er að íbúar viðhaldi færni sinni sem allra lengst. Auk öflugrar starfsemi á hverri 
deild fyrir sig starfa reyndir sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar og kennari í félagsstarfi í 
húsinu. Treysti íbúar sér ekki til að fara út af deild til að njóta þess sem er í boði er 
þeim boðin þjónusta á eigin deild.  

Á Skjóli búa 97 íbúar auk 9 íbúa á Laugaskjóli, Laugarásvegi 66. Íbúar Skjóls eru því 
alls 106. Íbúar Laugaskjóls eru sóttir þangað til að njóta þjónustu á Skjóli s.s. 
sjúkraþjálfunar og iðjuþjálfunar. Ýmsar endurbætur voru gerðar á húsnæðinu á 
árinu. Salur sjúkraþjálfunar var parketlagður og hjúkrunarlager var gerður upp auk 
nokkurra innanstokksmuna og aðfanga sem voru keypt sem telst til árlegs viðhalds. 
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Covid-19 Þann 30. desember 2020 var mörgum létt á Skjóli en þann dag fengu íbúar Skjóls 
fyrri skammt af tveimur af bóluefni Pfizer gegn sjúkdóminum Covid-19. Við 
bóluefnið fór að hylla undir breytingar á samkomutakmörkunum sem verið höfðu 
við lýði mest allt árið. Viðbragðsteymi sýkingavarna var stofnað í febrúar vegna 
Covid-19. Heimilinu var lokað fyrir heimsóknum í mars og bæði starfsmönnum og 
íbúum meinað að koma saman þvert á hæðir. Heimsóknartakmarkanir giltu út árið, 
mismiklar þó. Hárgreiðslustofu var lokað svo og fótsnyrtistofu. Starfsmönnum var 
gert skylt að ganga með grímur fyrir vitum sér í vinnunni. Ýmsir listamenn komu 
ýmist í garðinn á Skjóli eða á bílaplan og sungu fyrir íbúa sem voru á svölum eða úti 
í glugga. Guðsþjónustum og helgistundum var streymt á netinu og í sjónvarp og 
tónlistarmenn héldu tónleika heima í stofu sem sýndir voru í sjónvarpi. Starfsfólk 
félagsstarfs, iðjuþjálfunar og sjúkraþjálfunar skipulögðu alla sína starfsemi upp á 
nýtt til að mæta þörfum íbúa á hverri hæð fyrir sig. Handþvottur, spritt, 
sótthreinsun snertiflata og fundir í gegnum tölvur urðu daglegt brauð. 
Hjúkrunarfræðingar klæddust veiruheldum, sér útbúnum fötum til að taka Covid-
sýni af þeim sem grunur lék á að gætu hafa smitast. Starfsfólk með flensulík 
einkenni var hvatt til að halda sig heima og fara í sýnatöku áður en þeim var hleypt 
í vinnu, allt til að fyrirbyggja útbreiðslu og smit veirunnar sem veldur Covid-19. 
Nokkrir starfsmenn fóru í sóttkví og/eða einangrun. Enginn íbúi smitaðist af Covid-
19. Hins vegar voru gerðar ráðstafanir hvernig brugðist yrði við ef til smits kæmi. 

Mönnunarmódel 
 
 
 

Verkefnahópur um mönnunarmódel fundaði vikulega frá nóvembermánuði. 
Verkefni hópsins er að skilgreina þörf fyrir fjölda stöðugilda pr. íbúa. Vinnu við 
mönnunarmódelin er ólokið. 

Mönnun Starfsmannavelta á Skjóli var minni árið 2020 en í venjulegu árferði. Ástæða þess 
er sennilega tvíþætt. Vegna Covid-19 var aukið atvinnuleysi í landinu og ekki 
hlaupið að því að fá vinnu auk þess sem ferðalög út fyrir landsteinana voru mjög 
takmörkuð vegna heimsfaraldurs. 

Starfslýsingar Starfslýsingar voru yfirfarnar og uppfærðar á árinu. 

Samfélagsmiðlar Síðari hluta árs var ákveðið að gera starfsemi Skjóls sýnilegri á samfélagsmiðlum 
og voru myndbirtingar og færslur bæði á Fésbókarsíðu Skjóls og heimasíðu auknar. 
Ljóst er að sóknarfæri er í að markaðssetja Skjól betur á þessum miðlum og gera 
alla þá góðu og faglegu vinnu sem unnin er á heimilinu mun sýnilegri samfélaginu 

Fræðsla Starfsmönnum af erlendum uppruna hefur staðið til boða undanfarin ár að sækja 
íslenskunámskeið í boði Skjóls og var þetta ár engin undantekning. Námskeiðin 
hafa verið haldin á Skjóli og verið vel sótt enda mikilvægt að allir sem starfa á Skjóli 
tali íslensku. Þá stunda nokkrir erlendir starfsmenn íslenskunám við HÍ og Mími.  
Nýliðafræðsla er mikilvæg fyrir alla nýja starfsmenn og var slík fræðsla haldin 
tvisvar árið 2020.  
Þá var fræðsla um sýkingavarnir, munn- og tannhirðu, rétta líkamsbeitingu og 
næringu.  

Í nóvember var farið með fræðslu um byltuvarnir á allar hæðir Skjóls.  
Deildarstjórar, aðstoðardeildarstjórar og nokkrir ,,framlínustarfsmenn“ komu 
saman í húsakynnum Skjóls í byrjun nóvember þar sem þeim var boðið á 
ráðstefnuna GLS (Global Leadership Summit) á netinu sem mæltist vel fyrir. 
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Biðrými Velferðarráðuneytið samþykkti í október að Skjól hefði heimild til að bjóða 
einstaklingum sem bíða eftir hjúkrunarrými upp á biðrými. Það gildir um þá sem 
ekki hafa valið Skjól sem úrræði þegar vistunarmat var samþykkt. Þegar röðin 
kemur að viðkomandi á einhverju þeirra heimila sem hann valdi stendur honum til 
boða að flytja kjósi hann það. Honum stendur einnig til boða að gera Skjól að 
heimili sínu hafi honum líkað dvölin. Einn slíkur íbúi fluttist á Skjól í lok október og 
kom frá Vífilsstöðum. Biðrými gera Skjóli kleift að nýta rýmin betur þangað til 
tvíbýli hafa verið aflögð. 

Eyðing tvíbýla Vinnuhópur um eyðingu tvíbýla var endurvakinn. Bæði Landlæknisembættið og 
velferðarráðuneytið gera kröfu um að íbúar eigi kost á einbýli frá upphafi dvalar á 
hjúkrunarheimili. Nokkrir möguleikar voru ræddir varðandi eyðingu tvíbýla, allt frá 
breytingum innan húss til kaupa á húsnæði og húsbygginga. Markmiðið er að ekki 
þurfi að fækka hjúkrunarrýmum þegar tvíbýli verða lögð niður. Venjan hefur verið 
að nýir íbúar flytjist fyrst á tvíbýli og síðan á einbýli er þau losna. Sífellt fleiri afþakka 
tvíbýli þó svo að þeim þyki Skjól vænlegur kostur til búsetu. Með aukinni aðstoð í 
heimahús og möguleika á dagþjálfun eru margir íbúar talsvert veikir er þeir flytja 
inn og þörf fyrir hjálpartæki slík að þau rúmast vart á tvíbýli. Auk þess geta mikil 
veikindi eða heilabilun gert að verkum að fólk geti vart búið á herbergi með öðrum 
þó svo að það geti dvalið í tvíbýli um stundar sakir á sjúkrahúsi. Vinna að eyðingu 
tvíbýla mun því halda áfram. 

Stytting vinnuviku Á haustmánuðum hófst undirbúningur fyrir styttingu vinnuviku sem samið var um 
í kjarasamningum á árinu og skyldi taka gildi hjá dagvinnufólki 1. janúar 2021. 
Deildarstjórar allra deilda komu að þeirri vinnu auk annarra stjórnenda í 
samvinnu við mannauðssvið og fjármálasvið. 

Öryggismál Öryggisráð uppfærði öryggishandbók Skjóls og Laugaskjóls. Starf og ábyrgð 
öryggisráðs er að fylgja eftir lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum með það fyrir augum að fyrirbyggja heilsutjón starfsmanna vegna 
vinnu eða vinnuumhverfis. 

Þjónustukönnun Lokið var við úrvinnslu þjónustukönnunar meðal íbúa á fyrstu mánuðum ársins 
2020, en könnunin var gerð síðari hluta árs 2019. Slembiúrtak varð fyrir valinu og 
tók óháður aðili stöðluð viðtöl við 26 íbúa af 106 en úrtakið var miðað við þá sem 
gátu tjáð sig. Niðurstöður sýndu að 23 íbúar af 26 voru mjög, fremur eða í meðallagi 
ánægðir með veru sína á heimilinu. Allir íbúar utan tveggja sem tóku ekki afstöðu 
töldu starfsfólk sýna íbúum umhyggju og hafa velferð þeirra að leiðarljósi. Alls 24 
íbúar af 26 töldu umhverfið öruggt, einn tók ekki afstöðu. Varðandi ónæði frá 
öðrum íbúum þá töldu 24 íbúar sig sjaldan eða aldrei verða fyrir ónæði frá öðrum 
íbúum. Alls 19 af 26 íbúum töldu sig hafða með í ráðum varðandi athafnir daglegs 
lífs og 17 íbúar af 26 töldu félagsstarf mjög gott, fremur gott eða í meðallagi. Sjö 
íbúar tóku ekki afstöðu. Niðurstaða þjónustukannanarinnar bendir því til að 
almenn ánægja sé á heimilinu meðal íbúa. Í framhaldi af könnuninni var 
verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála ráðinn til starfa við öll heimilin þrjú 1. maí 
2020 og hófst strax handa að sinna verkefnum tengdum umbótum og gæðastarfi. 

Gæðahandbók Talsverð vinna var lögð í gerð og uppfærslu á gæðahandbók heimilisins. Skjól 
hefur rafrænan aðgang að gæðahandbók Landspítalans sem kemur að góðum 
notum þar sem nálgast má skilgreiningar, verklagsreglur og klínískar leiðbeiningar 
varðandi starfið. Sá aðgangur eykur öryggi og tryggir gæði því að gæðahandbók 
LSH er í stöðugri uppfærslu og vinnslu og tekur mið af nýjustu rannsóknum og 
niðurstöðum þeirra. Allir starfsmenn Skjóls hafa aðgang að netslóð LSH. 
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Úttekt EL Í september 2020 skilaði Embætti landlæknis skýrslu um eftirfylgni úttektar á Skjóli 
skv. lögum um landlækni og lýðheilsu. Úttektin 2020 var gerð í framhaldi af 
hlutaúttekt á starfsemi og þjónustu Skjóls í febrúar 2019. Niðurstaða EL var að 
stjórnendur Skjóls hefðu tekið tillit til flestra ábendinga landlæknis 2019 og hafið 
umbætur á þeim sviðum sem bent var á að umbóta væri þörf. Mikilvægi 
fagmenntaðra starfsmanna við umönnun verður seint ofmetið. Ein af ábendingum 
EL var krafa um aukna fagmenntun. Meðal stjórnenda Skjóls skortir hvorki vilja né 
skilning á að ráða hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til starfa og fagna stjórnendur 
hverri slíkri umsókn sem þó eru af skornum skammti. 

Byltuvarnir Byltuvarnarteymi er starfandi á Skjóli. Teymið hefur það markmið að fyrirbyggja 
byltur íbúa eins og framast er unnt. Það er gert með reglubundinni úttekt á fjölda 
byltna og greiningu á orsökum, staðsetningu, staðháttum og tímasetningu byltna. 
Ráðið sinnir fræðslu til starfsfólks, eftirliti með skófatnaði, útvegar hjálpartæki og 
aðrar byltuvarnir. Stuðst er við klínískar leiðbeiningar LSH til að fyrirbyggja byltur. 

Sólar Fyrirtækið Sólar sá um ræstingu á Skjóli á árinu. Þá hefur Sólar einnig sinnt vinnu í 
býtibúrum Skjóls og matsal starfsmanna. Sólar sinnir verkefninu sem verktaki. 
Samstarfið gekk vel og voru þarfagreiningar og verkferlar endurskoðaðir með 
reglulegu millibili auk samráðsfunda. 

RAI RAI (Raunverulegur aðbúnaður íbúa/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 
gerð einstaklingsbundinnar meðferðaráætlunar. Sá hluti mælitækisins sem snýr að 
gæðavísum er mjög gagnlegur.  
RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur hjúkrunarheimila og vegur matið um 
60% af daggjaldinu. Samkvæmt nýlegum rammasamningi mega greiðslur hins 
vegar ekki hækka um meira en 2% á milli ára vegna RAI mats þrátt fyrir aukinn 
þyngdarstuðul RAI eða aukna hjúkrunarþyngd á heimilinu. 
Þyngdarstuðull Skjóls fyrir árið 2020 var 1.23. Til samanburðar var 
þyngdarstuðullinn 1.20 árið 2018.  
Undan farin ár hefur Gerður Anna Lúðvíksdóttir, deildastjóri á Eir, verið 
verkefnastjóri RAI-mats á Skjóli, Eir og Hömrum og séð um yfirferð á öllum mötum 
sem gerð eru. Hún hefur farið yfir niðurstöður og gæðavísa með deildarstjórum. 
Anna Björg Arnljótsdóttir deildarstjóri er tengiliður Skjóls við Gerði vegna RAI-mats. 

Lokaorð Við rekstur hjúkrunarheimilisins Skjóls er í mörg horn að líta. Ráðdeild og skynsemi 
í rekstri heimilisins er gríðarlega mikilvæg til þess að endar nái saman. 
Öryggismenning og fagmennska er ekki síður mikilvæg. Þá þarf einnig að vinna 
stöðugt að vellíðan starfsfólks á vinnustað og starfsánægu. Gott samstarf við 
aðstandendur er ómissandi hlekkur. Allir þessir þættir stuðla að því að íbúar Skjóls 
finni það skjól sem þeir vænta á efstu dögum lífs síns. Skjól er frábært 
hjúkrunarheimili og stenst öðrum heimilum fyllilega snúning, stendur þeim jafnvel 
framar að mörgu leyti. Á allra næstu mánuðum og árum er lykilatriði að allir íbúar 
Skjóls fái einbýli. Nýting hvers einasta rýmis allar vikur ársins þarf að vera eitt 
hundrað prósent. Einbýli fyrir alla er liður í að ná þeirri nýtingu. Skjól er eftirsótt 
hjúkrunarheimili. Höldum áfram þeirri vegferð, saman, öll sem eitt. Til hamingju 
með að vera hluti af þeim samstæða, góða hópi! 

Dögg Harðardóttir, 

forstöðumaður hjúkrunar á Skjóli  
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Læknisþjónusta og staðtölur 2020 

Inngangur Árið 2020 var í mörgu sérstakt ár í rekstri heimilisins.  Yfirmanna skipti í starfi 
forstöðumanns hjúkrunar og Covid 19 faraldurinn vega þar þyngst.  Guðný 
Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur  á heimilinu frá upphafi rekstrar og síðustu 
árin í starfi forstöðumanns lét af störfum eftir giftusamt  og ósérhlífið starf.  Færi 
ég henni þakkir fyrir ánægjulegt samstarf jafnt á vettvangi  við ummönnun 
heimilisfólks sem við stjórnun. Arftaki  hennar Dögg Harðardóttir kom til starfa í 
lok árs og er hún boðin velkomin til starfa.   

Kórónu faraldurinn hefur sem betur fer farið heimilið mildum höndum og hefur 
engin sýking af völdum Covid -19 verið staðfest í Skjóli meðal heimilisfólks.  Engu 
að síður hefur veikin litað árið hjá heimilisfólki, aðstandendum og starfsmönnum 
vegna mikilla sóttvarna aðgerða og heimsókna takmarkanna.  Innra starf 
heimilisins hefur tekið miklum breytingum vegna sóttvarnahólfa og heimilismenn 
hafa þurft að sæta takmörkunum á athafnafrelsi sínu og virkni. Þarna hefur 
starfsfólk sýnt mikla útsjónarsemi og hugmyndaríki til að gera íbúum kleyft að 
komast í gegnum þetta erfiða tímabil og færi ég þeim sérstakar þakkir fyrir. 

Starfslið Ekki hafa orðið mannabreytingar í starfsliði fastra  lækna en Jón Bjarnarson hefur 
aðstoðað okkur við afleysingar á árinu. 
Í sjúkraþjálfun hætti Sigrún Guðjónsdóttir sjúkraþjálfari 1. júlí efir áratuga fasælt 
starf á heimilinu. Eru henni þökkuð góð störf.  Við starfi hennar tók Margrét 
Garðarsdóttir. Er hún boðin velkomin til starfa.  Engar breytingar urðu á árinu í 
iðjuþjálfun og félagsstarfi 

Starfsemi Starfið á árinu hefur helgast af Covid ástandinu eins og að framan greinir.  Vegna 
faraldursins urðu nokkrar tafir innköllunum frá spítalanum á þeim tímum sem 
sýkingin var verulega að sækja á Landspítalann og ekki þótti óhætt að flytja fólk á 
milli stofnana. Síðar var farið út í meiri sýnatökur til að gera flutninga mögulega.  
Nýtingartölur ársins endurspegla þennan veruleika með verri nýtingu á 
vormánuðum í fyrstu bylgju faraldursins.  Nýtingin náðist síðan í topp á ný á fyrstu 
vetrar mánuðum og var nær 98.7 yfir árið  sem telst gott í ljósi þessara aðstæðna. 

 Legudagar í Skjóli 2020 
  

Mánuðir Legupláss  Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 106 31 3.286     3.263 99,3% 

Febrúar 106 29 3.074 3.072 99,9% 

Mars 106 31 3.286     3.240 98,6% 

Apríl 106 30 3.180     3.050 95,9% 

Maí 106 31 3.286     3.176 96,7% 

Júní 106 30 3.180     3.133    98,5% 

Júlí 106 31 3.286     3.286 100,0% 

Ágúst 106 31 3.286     3.267     99,4% 

September 106 30 3.180     3.104    97,6% 

Október 106 31 3.286     3.253  99,0% 

Nóvember 106 30 3.180     3.175  99,8% 

Desember 106 31 3.286     3.287 100,0% 

Samtals     38.796     38.306 98,7% 
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Meðfylgjandi súlurit sýnir aldurskiptingu heimilisfólks um áramót, var þá ein kona 
yfir 100 ára aldri (108 ára). Konur eru 67,9% heimilismanna og karlar 32,1%.  
 

 
Meðalaldur heimilismanna var 85.2 ár (85,2 árið 2019), konur 86.2 ár (86.8 árið 
2018) og karlar 83 ár (81.3 árið 2019). 
 

Fyrri heimilisföng heimilismanna 

Garðabær 1 

Garður 1 

Hafnarfjörður 3 

Hellissandur 1 

Kópavogur 9 

Mosfellsbær 2 

Reykjavík 86 

Seltjarnarnes 2 

Þorlákshöfn 1 

Samtals 106 
 

 Fyrri heimilisföng þeirra sem komu nýir á Skjól á árinu 2020 
 

Garður 1 

Hafnarfjörður 1 

Kópavogur 4 

Reykjavík 27 

Seltjarnarnes 1 

Samtals 34 
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Á árinu létust 26 heimilismenn eða 25% heimilismanna. 

 

 2020 2019 

 Fjöldi Meðalaldur Fjöldi Meðalaldur 

Konur 19 87,7 26 86,6 

Karlar 7 86,3 11 86,7 

Allir 26 87,3 37 86,6 

 
 

Aldursskipting látinna 

70-79 ára 3 

80-89 ára 12 

90-99 ára 11 

Alls 26 
 

 
 

Lyfjamál 
 

Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 
 
Eins og á síðasta ári hækkar lyfjakostnaður á milli ára og er nú 519 kr. á dag.  Hækkunin nemur 

12% á milli ára.  Bæði gengisþróun og breyting í lyfjanotkun skýra þessa þróun. Lyfjanotkun 

hefur þó farið heldur minnkandi á milli ára sbr. töflu DDD hér að neðan og má fagna því.  

 
DDD töflur og hylki 

 

2018 2019 2020 

205.358 222.569 208.169 
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A  meltingarfæra- og  
      efnaskiptalyf (19) 
B blóðlyf (16) 
C hjarta og æðasjúkdómalyf 

(9) 
D húðlyf (2) 
G þvagfæralyf, 

kvensjúkdómalyf  
      og kynhormónar (8) 
H hormónalyf, önnur en  
       kynhormónar (2) 
J sýkingalyf (3) 
L æxlishemjandi lyf og lyf til 
      Ónæmistemprunar (3) 
M vöðvasjúkdóma- og  
      beinagrindarlyf (2) 
N tauga- og geðlyf (32) 
P sníklalyf (0) 
R öndunarfæralyf (5) 
S augn- og eyrnalyf (2) 
V ýmis lyf (0) 
  
Tölur í svigum fyrir árið 2019 

 
 

Kökuritið sýnir innbyrðis skiptingu lyfjakostnaðar á milli lyfjaflokka.  Sú skipting  heldur áfram 

að breytast í sömu átt og undanfarin ár. Kostnaður færist yfir á lyfjaflokka þar sem framfarir 

hafa orðið í þróun lyfja og ný lyf  með sannaða gagnsemi hafa komið til á  markaðinn.  Þannig 

hækkar kostnaðarhlutfall í flokki blóðlyfja úr  16% í 24% á milli ára en þar koma til annars vegar 

ný kynslóð blóðþynningarlyfja og þess utan lyf til örvunar blóðframleiðslu.  Hlutfall kostnaðar 

við tauga og verkjalyf hefur hins vega lækkað úr 32% í 19% sem er sama tilhneiging og 

undanfarin ár. 

Lokaorð Óvenjulegt ár er að baki. Skæður veirufaraldur litaði tilveruna en heimilið komst undan ósært 
en dálítið laskað.  Starfsemin mun þó fljótt ná vopnum sínu á ný.  Andlát á heimilinu voru 26 á 
árinu miðað við 37 árið áður sem segir mögulega eitthvað um hve vel hefur tekist til þrátt fyrir 
allt álagið.  Samstarfsfólki mínu færi ég bestu þakkir fyrir gott samstarf á árinu og sérstakar 
þakkir færi ég Sigríði Björk heilbrigðisgagnafræðingi fyrir samstarf og aðstoð við gerð þessarar 
árskýrslu.  

Um sl. áramót lét undirritaður af starfi sem framkvæmdastjóri lækninga við heimila 
samstæðuna Skjól, Eir og Hamra en við tók Ólafur H Samúelsson lyf- og öldrunarlæknir sem 
starfað hefur á Eir til margra ára. Það er mér kært að fela honum þennan hluta starfsins en enn 
um sinn mun ég sinna læknastörfum á heimilunum í góðum félagsskap kollega og annars 
samstarfsfólks. 

Sigurbjörn Björnsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga 
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Iðjuþjálfun og félagsstarf  

Starfsemi  Starfsemi iðjuþjálfunar á Skjóli er fjölbreytt og snýr m.a. að því að veita íbúum 
heimilisins og sambýliskjarnanum Laugaskjóli tækifæri til þátttöku í þeirri iðju sem 
hefur þýðingu fyrir þá og veitir þeim lífsfyllingu. 

Vegna Covid 19 faraldursins var heimilinu skipt upp í sóttvarnarhólf frá mars, eftir 
hæðum sem kallaði á breytt vinnufyrirkomulag iðjuþjálfunar. Var starfsemin flutt 
að miklu leyti á hæðarnar og tókst skipulagið vel. Mikil breyting varð vegna þessa 
á stærri viðburðum sem féllu niður en tæknin var nýtt eins og hægt var og 
“streymt” t.d. söngstundum á allar hæðir.  

Iðjuþjálfar sjá um að meta og panta t.d. hjólastóla  fyrir íbúa í samvinnu við 
sjúkraþjálfara. Ennfremur sinna þeir viðhaldi á þeim tækjum og sessum. 

Iðjuþjálfar eru með vakandi auga yfir öðrum hjálpartækjum sem geta aukið 
sjálfsbjargargetu og var markvisst unnið að því þetta árið, m.a. með því að kaupa 
sérstaka diska með kanti fyrir sjónskerta. 

Starfsmannahald Í árslok starfa við deildina þrír starfsmenn í tæplega þremur stöðugildum. Lilja 
Ingvarsson iðjuþjálfi í 95% starfi, Thelma Karen Kristjánsdóttir iðjuþjálfi í 84% 
starfi og Unnur Brynja Guðmundsóttir aðstoðarmaður og umsjónarmaður 
félagsstarfs í 88% starfi. 
Engin sumarafleysing var ráðin þetta sumarið. 
Tekið var á móti einum nema í vettvangsnám í iðjuþjálfafræðum frá Háskólanum á 
Akureyri (HA), hún var í átta vikur frá lok ágúst fram í október.   

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid 19 voru þau námskeið sem í boði voru haldin rafrænt. Starfsmenn 
iðjuþjálfunar nýttu sér það og tóku m.a. þátt í námskeiðinu “Grunnur að heilabilun” 
hjá Endurmenntun, tölvufræðslu hjá Tæknimennt og fóru á kynningar á 
hjálpartækjum m.a. frá Stoð.  

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Helsta endurnýjun tækjakosts voru heimilistæki í eldhúsi (eldavél og ísskápur) sem 
voru komin á tíma. Ýmsar bækur og fagbækur voru keyptar, tvær kisur til 
skynörvunar sem og annað smálegt til notkunar til þjálfunar með íbúum. 

Í árslok  Árið 2020 var að allra mati mjög lærdómsríkt. Við sáum hvernig við gátum gert 
hlutina öðruvísi og nýtt ýmis tækifæri til lærdóms. Tengsl og samvinna við 
starfsfólk deilda efldust og það má með sanni segja að árið hafi tengt okkur enn 
nær tækninni sem við nýttum okkur eins og best var kostur í þessum nýju 
aðstæðum, þar sem aðeins takmarkaður fjöldi mátti hittast í einu. Þá var kostur að 
streyma viðburðum á milli allra.  

Verkferlar í iðjuþjálfun breyttust að því leyti að þjónustan fluttist mikið í 
nærumhverfi íbúanna, á hæðarnar. Þetta eru breytingar sem við sjáum að verði að 
einhverju leyti til frambúðar. Hins vegar finnum við fyrir mikilli þörf hjá íbúum nú í 
árslok að komast í annað umhverfi t.d. í iðjuþjálfun á vinnustofuna og í salinn á 
söngstundir og í bingó.   

Erfiðasta upplifunin á tímabilinu var hræðslan við að koma með smit inn á heimilin 
og  smitskömmin.  Starfsfólk iðjuþjálfunar fylgdi sóttvarnarreglum í hvívetna og 
allir hafa gert allt sem í sínu valdi stendur til að komast í veg fyrir veiruna.  

Nú hlökkum við til að takast á við verkefni nýs árs og vonum að veiran verði á 
undanhaldi. 

Ása Lind Þorgeirsdóttir  
yfiriðjuþjálfi 
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Sjúkraþjálfun á Skjóli 

Starfsmannahald Mannabreytingar urðu í sjúkraþjálfun á árinu þegar Rebekka Sigrún Guðjónsdóttir 
sjúkraþjálfari hætti störfum vegna aldurs. Í hennar stað kom til starfa Margrét 
Garðarsdóttir sjúkraþjálfari sem var ráðin sem deildarstjóri sjúkraþjálfunar og er í 
90% starfi. Einnig starfa á deildinni Aneta Marzena Markowska sjúkraþjálfari í 
100% starfi og Kristín Daníelsdóttir aðstoðarmaður í 100% starfi. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Sjúkraþjálfun sinnir íbúum Skjóls og Laugaskjóls. Starfsemin fer að mestu fram í 
æfingasal á 2. hæð Skjóls en einnig fara þjálfarar og aðstoðarmaður upp á deildar 
með ýmsa starfsemi s.s. leikfimi, gönguæfingar og heita bakstra. 
Vegna Covid 19 faraldursins var heimilinu skipt í sóttvarnarhólf eftir hæðum og 
íbúum ekki blandað saman í æfingum. Þetta kallaði á breytt vinnubrögð og 
skipulag en tókst afar vel. 

Mikil áhersla hefur verið á að mæla færni íbúa með ýmsum prófum s.s. 
gönguprófum og átak var gert í jafnvægisþjálfun íbúa í tengslum við auknar 
byltuvarnir í Skjóli. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Miklar breytingar voru gerðar á húsnæði sjúkraþjálfunar á árinu. Veggir voru 
málaðir og skipt um gólfefni í æfingasal. Þröng dyraop voru víkkuð, kaffistofa færð, 
gerð geymsla, gert slökunarherbergi og sturtuaðstaða lagfærð. Keypt var talsvert 
af nýjum tækjum s.s. styrktartæki fyrir efri útlimi, sjónvarp og ýmis smátæki. Miklar 
breytingar voru gerðar á húsnæði sjúkraþjálfunar á árinu. Veggir voru málaðir og 
skipt um gólfefni í æfingasal. Þröng dyraop voru víkkuð, kaffistofa færð, gerð 
geymsla, gert slökunarherbergi og sturtuaðstaða lagfærð. Keypt var talsvert af 
nýjum tækjum s.s. styrktartæki fyrir efri útlimi, sjónvarp og ýmis smátæki. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid 19 faraldursins fór starfsfólk ekki á námskeið eða á ráðstefnur þetta 
árið. Í staðinn sótti fólk sér rafræna fræðslu sem var í boði hjá ýmsum aðilum. 

Í árslok Starfsemi deildarinnar gekk vel á árinu, þar standa upp úr vel heppnaðar 
endurbætur á húsnæði og tækjakosti og átak í aukinni fagmennsku við þjálfun íbúa 
Skjóls. 

Ylfa Þorsteinsdóttir, 

yfirsjúkraþjálfari  
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Starfsskýrsla heimilisprestsins 

Þjónusta eftir 
þörfum  

Ég undirritaður þjónaði sem sóknarprestur í Ásprestakalli frá 2006 þar til 
prestakallið sameinaðist Langholtsprestakalli og Laugarnesprestakalli í október 
2020, og heitir nú Laugardalsprestakall. Í því nýja, sameinaða prestakalli þjóna ég 
nú sem prestur. Ég hef sem kunnugt er einnig þjónað sem heimilisprestur á Skjóli 
frá upphafi þjónustu minnar árið 2006. Sem fyrr miðaðist prestsþjónustan á Skjóli 
fyrst og fremst við þarfir heimilisfólksins, vandamenn þess og einnig starfsfólk 
eftir atvikum. 

Húsvitjanir og 
helgihald 

Árið 2020 verður lengi í minnum haft vegna Covid-19-faraldursins, sem kom 
heldur illa við hjúkrunarheimilin í landinu og íbúa þeirra. Vegna faraldursins féllu 
húsvitjanir og helgihald heimilisprests niður frá því í mars, en voru teknar upp 
með skilyrðum í byrjun desember. Helgistundir urðu því 27 á árinu í stað 56 árið 
áður. Ekki var heimilt að heimsækja fólk í herbergi sín, svo samskiptin voru 
einskorðuð við helgistundirnar, þar sem prestur bar grímu fyrir vitum.  
Ég brá á það ráð um mitt ár að flytja hugvekjur á facebook-síðu starfsmanna 
Skjóls, sem heimilisfólk gat fylgst með á skjá. Þessar stundir urðu átta talsins. 
Almennar guðsþjónustur, sem ætlaðar eru heimilisfólki og aðstandendum þess, 
eru haldnar í salnum á 2. hæð. Þær voru 3 á árinu í stað 10 áður. Við þær athafnir 
spilaði Bjartur Logi Guðnason, organisti Áskirkju. Ássókn ber sem fyrr kostnað af 
söng og hljóðfæraleik við helgihald á Skjóli. 
Hátíðaguðsþjónustur um jól og áramót, sem streymt var á heimasíðu Áskirkju, 
alls þrjár athafnir, voru sýndar á skjá á hefðbundnum messutímum á Skjóli. 

Samtöl við 
deildarstjóra 

Í húsvitjunum ræði ég jafnan við deildarstjóra hverrar deildar um sig um hag og 
líðan heimilisfólks við venjulegar aðstæður. Frá því um miðjan mars 2020 átti ég 
engin slík samtöl vegna þess að umferð mín um húsið var takmörkuð í 
sóttvarnarskyni. 

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. Af sóttvarnarástæðum var 
ekki um nein slík samtöl að ræða eftir miðjan mars 2020. 

Húskveðjur við 
dánarbeðinn 

Vitjanir að sjúkra- eða dánarbeði á Skjóli urðu fjórar á liðnu ári, en voru á annan 
tuginn árið áður. 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, en var 
takmörkunum háð árið 2020. 

Þakkir Ég þakka heimilisfólki, starfsfólki og stjórnendum Skjóls gott og gefandi og 
samstarf við erfiðar aðstæður á liðnu ári. Ég fagna tækifærunum sem vonandi 
gefast brátt til að færa þjónustuna til fyrra horfs og hlakka til góðs samstarfs 
áfram. 

Sigurður Jónsson, 

heimilisprestur Skjóls og prestur í Laugardalsprestakalli 
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1.367.546.392 

92.585.824 
6.989.356 

6.043.762 
5.273.242 

4.484.047 
3.394.061 

Tekjur

Sí - Daggjöld hjúkrunarrýma

SÍ - húsnæðisstyrkur

SÍ - endurgreiddur Covid kostnaður

Hreinar fjármunatekjur

Kostnaðarþátttaka annara stofnanna

Úthlutun úr Framkvæmdasjóði aldraðra

Aðrar tekjur

48%

23%

12%

3%

2%

2%

3% 2% 2% 3%

Aðkeypt laun samrekstur

Aðkeypt vinna lækna

Tölvu-og hugbúnaðarkostnaður

Síma- og afnotagjöld

Aðkeyptur akstur og sjúklingatryggingar

Sorpgámar

Aðkeyptar rannsóknir

Prentkostnaður og burðargjöld

Helgistundir, félagslíf heimilisfólks og
endurhæfing
Aðkeypt sérfræðivinna
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Rekstrargjöld án launa 

 

 

 

45%

23%

17%

6%

5%
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Ræstivörur og aðkeypt ræsting

Viðhald húsnæðis

Fasteignagjöld og önnur opinber gjöld

Rafmagn, hiti og kalt vatn

Annar húsnæðiskostnaður

Tryggingar

Viðhald og endurnýjun tækja

Annað

37%

30%

13%

9%

3% 8%
Viðhalds- og húsnæðiskostnaður

Aðkeypt þjónusta

Kostnaður vegna eldhúss

Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur

Lín, fatnaður og þvottur

Annað


