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Rekstrarþættir
Rekstrarumhverfi

Eir er skipt í tvær einingar sem sinna aðskildum þáttum í starfseminni, þ.e.
rekstrarsjóð og húsrekstrarsjóð. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson gegndi framkvæmdastjórastöðu húsrekstrarsjóðs fram til 1. ágúst sl., en þá tók undirritaður við starfinu.
Ársreikningar eru gerðir fyrir báðar einingarnar auk þess sem sameiginlegur
ársreikningur er gerður. Á árinu varð um 495,7 m.kr. halli af rekstri Eirar, en
hallinn árið áður var um 614,4 m.kr. Halli húsrekstrarsjóðsins var 502 m.kr. en
hagnaður af rekstri rekstrarsjóðs nam 6,6 m.kr. Ríkisframlag hækkaði um 1% á milli
ára, þ.e. úr 1.501,1 m.kr. í 1.511,3 m.kr. Raunlækkun framlaga nam um 50 m.kr. á
milli ára.
Heildareignir húsrekstrarsjóðs Eirar í árslok eru 7,2 milljarðar kr. og neikvætt eigið
fé er um 800 m.kr. Neikvætt eigið fé rekstrarsjóðs var neikvætt um 80,7 m.kr. í
árslok.

Rekstrarvandi

Síðastliðið haust var tekin sú ákvörðun að hætta að selja íbúðarrétt og íbúðir skyldu
einungis verða boðnar til leigu. Auk þess var farið í hagræðingaraðgerðir í rekstri.
Einnig var leitað eftir kyrrstöðusamningum við kröfuhafa og utanaðkomandi
ráðgjafar fengnir frá Lögmannsstofunni Lex og KPMG. Lagðar voru fram rekstrarog greiðsluáætlanir til ársins 2028. Helstu forsendur áætlunarinnar eru m.a.
eftirfarandi: 1) Afborganir og vextir allra veðlána verði frystir þar til 1. október
2013 og vanskil fram að þeim tíma bætast við höfuðstól láns, 2) Íbúðarréttir sem
skilað er inn verðir greiddir með skuldabréfi til 25 ára og beri 3,5% vexti, 3)
Lífeyrissjóðir lækki vexti af lánum í 3,5%, 4) Íbúðir með íbúðarrétti sem skilað er
inn verði leigðar út innan 6 mánaða. 5) Óleigðar íbúðir í Eirborgum komist í útleigu
á næstu 18 mánuðum, 6) Nýtingarhlutfall íbúða verði 98%. Leitað var eftir
samningum við íbúðarrétthafa og samþykktu 96% en 4% voru á móti eða svöruðu
ekki. Samningum var því hafnað. Í framhaldi var leitað eftir greiðslustöðvun og eru
því málin komin í opinbert ferli.
Það er ljóst að rekstrarvandi Eirar hefur komið illa niður á fjölda fólks. Ákveðið var
að ráða sérstakan lögfræðing sem hefði einungis það hlutverk að aðstoða
íbúðarrétthafa ef þeir þess óskuðu sjálfir. Ennfremur hefur starfsfólk Eirar reynt að
aðstoða eftir fremsta megni. Það hefur verið meginmarkmið stjórnenda að verja
hagsmuni íbúðarréttarhafanna. Málin eru nú komin í opinbert ferli og vil ég nota
þetta tækifæri og biðja íbúðarréttarhafa afsökunar á þeirri stöðu sem nú er uppi og
þeim óþægindum sem þeir hafa orðið fyrir.

Starfsmannamál

Rekstrarvandi og hagræðingaraðgerðir í framhaldi af því hefur leitt til mikils álags á
starfsfólk. Það er athyglisvert hversu góða þjónustu er verið að veita á Eir en
embætti Landlæknis gerði nú nýverið úttekt á starfseminni. Dugnaður starfsfólks og
sá mannauður sem í starfsfólkinu býr hefur gert það að verkum að vel hefur tekist
til í rekstri og þjónustu hjúkrunarheimilisins (rekstrarsjóðs). Það ber að þakka.

Sigurður Rúnar Sigurjónsson
framkvæmdastjóri

Hjúkrun og umönnun
Inngangur

Starfsemi Eirar á liðnu ári var að vanda umfangsmikil og fjölbreytt þar sem þarfir
skjólstæðinga Eirar og aðstandanda þeirra voru hafðar að leiðarljósi. Stefna
heimilisins hefur ávallt verið að veita skjólstæðingum sínum bestu þjónustu sem völ
er á þegar kemur að hjúkrun, sjúkraþjálfun og læknisþjónustu. Þjónusta Eirar var
vel nýtt á liðinu ári þar sem öll legupláss voru full nýtt. Leguplássunum er skipt í
hjúkrunarheimilis-, skammtíma- og brotaendurhæfingarpláss.
Eir sér einnig um rekstur dagdeildar fyrir heilabilaða sem búa í heimahúsi.
Dagdeildin hefur á að skipa 24 plássum og voru á árinu 30 til 32 einstaklingar sem
nýttu sér þau þrisvar til fimm sinnum í viku.
Heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta er veitt í öryggisíbúðum Eirar og einnig
er félagsleg heimaþjónusta til heimila í Mosfellsbæ.
Á árinu lögðust inn á Eir 241 einstaklingur í þau 173 legupláss sem eru á hjúkrunarheimilinu. Um áramótin voru 155 heimilismenn búsettir á Eir hjúkrunarheimili auk
þess var full nýting á brotaendurhæfingar- og skammtímaplássum. Á árinu 2012
létust 56 heimilismenn, 39 konur og 17 karlar.
Við rekstur hjúkrunarheimilis er í mörg horn að líta. Á Eir starfa um 330
starfsmenn, sem er háskólamenntað heilbrigðisstarfsfólk, sjúkra-og félagsliðar,
starfsfólks við umönnun, skrifstofufólk, matreiðslumenn auk þeirra starfsmanna
sem koma að þrifum og viðhaldi hjúkrunarheimilisins daglega. Allt eru þetta
mikilvægir starfsmenn sem koma að rekstri Eirar sem hefur ætíð lagt mikla áherslu
á gæði þjónustunnar. Rekstrarumhverfi heimilisins árið 2012 einkenndist af
aðstæðum í samfélaginu. Aðhaldsaðgerðir voru hluti af daglegu starfi stjórnenda og
má með sanni segja að starfsfólk Eirar hafi lagt sitt af mörkum og hvergi gefið eftir
í þjónustu sinni við skjólstæðinga sína.
Starfsfólk öryggisíbúða Eirar hafa komið til móts við þá öldruðu einstaklinga sem
eru í þörf fyrir hjúkrun- og félagsþjónustu. Hvíldarplássum er ætlað að styðja við
fjölveika einstaklinga sem búa með maka eða ættingjum í heimahúsi eða
öryggisíbúðum. Biðlistar eru í þessi hvíldarpláss og á síðastliðnu ári nýttu 77
einstaklingar sér þessa þjónustu Eirar.
Landspítalinn (LSH) er hátækni sjúkrahús þar sem miðað er við að skjólstæðingar
sjúkarhússins fái lausn sinna mála fljótt og örugglega. Lega til langs tíma er ekki
æskileg á öldrunardeildum LSH, en slíkt er ekki óalgengt þar sem skortur er á
hjúkrunarheimilisplássum á höfuðborgarsvæðinu. Það vill því oft dragast á langinn
að aldraðir einstaklingar komist í viðeigandi hjúkrunarpláss þegar í ljós hefur
komið að þeir þarfnist framtíðarvistunar. Það er því mikilvægt að hjúkrunarheimilisplássum verði fjölgað til þess að koma til móts við þessa þörf.
Einnig er nauðsynlegt að fjölga dagdeildarúrræðum bæði fyrir heilabilaða
einstaklinga sem og þá sem eru andlega skýrir en fjölveikir. Með auknum stuðningi
á dagdeildum er hægt að stuðla að því að þessir einstaklingar geti dvalið lengur í
heimahúsi með stuðningi fjölskyldu sinnar og heimaþjónustunnar.

Hjúkrunarstjórn

Hjúkrunarstjórn Eirar stýrir allri faglegri hjúkrun og þjónustu á deildum hjúkrunarheimilisins ásamt heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu sem veitt er til íbúa í
öryggisíbúðunum. Auk framkvæmdarstjóra hjúkrunar sitja í hjúkrunarstjórn,
verkefnastjóri mannauðs og innkaupa Jóna Magnúsdóttir, verkefnastjóri fræðslu og
tækjamála Kristín Högnadóttir, deildarstjóri móttöku- og endurhæfingardeildar á 4.
hæð Erla Sigtryggsdóttir. Einnig eru eftirfarandi deildarstjórar á heimilisdeildum: í
A húsi 3. hæð norðurgangi Sigríður J. Kjartansdóttir, á 3. hæð suðurgangi Elín K.

Bjarnadóttir, á 2. hæð norðurgangi Helga Jóhanna Hrafnkelsdóttir, á 2. hæð
suðurgangi Sigríður Ósk Einarsdóttir. Í nýrra húsnæði Eirar sem kallað er B hús,
eru þrír deildarstjórar, á 1. hæð er deildarstjórinn Kristín Aðalsteinsdóttir, á
heimilisdeild 2. hæðar er Sigurbjörg Einarsdóttir og á dagdeildinni er Hafdís J.
Stefánsdóttir.
Hjúkrunardeildarstjórar í öryggisíbúðum Eirar eru tveir og skiptast þannig, að einn
deildarstjóri er yfir bæði Eirarhúsum og Eirhömrum og er það Kristjana Gígja en
yfir Eirborgum er deildarstjórinn Ragnheiður Gunnarsdóttir. Hjúkrunarstjórn heldur
fundi að öllu jöfnu á hálfs mánaðar fresti þar sem starfsemin er sífellt til skoðunar
og endurmats.
LCP

Á liðnu ári var unnið áfram að eflingu skráningar í hjúkrun meðal annars fræðslu
varðandi meðferðarferlið Liverpool Care Pathway sem er ferli fyrir deyjandi
einstaklinga sem Eir tók í notkun fyrst hjúkrunarheimila á landinu 2009.
Haustið 2012 var hafin undirbúningsvinna að samningi um samstarf Landspítala
við hjúkrunarheimilin Eir og Skógarbæ um líknarþjónustu við aldraða skjólstæðinga
með skertar lífslíkur og gerði samningurinn ráð fyrir að samstarfið hæfist í febrúar
2013.

RAI

Skráning tengt RAI mati á heimilinu hefur að vanda verið viðvarandi í endurskoðun
innan heimilisins með það að markmiði að skráningin væri fagleg og rétt.
Hjúkrunarstjórn Eirar hefur til margra ára gagnrýnt að umrætt kerfi væri notað af
yfirvöldum til þess að deila út daggjöldum til hjúkrunarheimila skv. niðurstöðum úr
RAI-matinu.
Fyrirtækið Stiki sem hefur séð um þróun RAI tölvukerfisins á hjúkrunarheimilin frá
upphafi, sendi frá sér tilkynningu eftir síðustu uppfærslu, sem gerð var í lok ársins
2012, að nýja uppfærslan hefði í för með sér viðamiklar breytingar á kerfinu og
væru í raun gerbreyting á RAI mælitækinu með nýju nútímalegu viðmóti og nýjum
skýrslum.
Hjúkrunarstjórn Eirar fagnar því að nú komi í ljós raunveruleg gæði þjónustunnar
sem veitt er á hjúkrunarheimilum og bindur vonir um að Eir komi út úr nýja kerfinu
með sanngjarna og raunverulega sýn á þeirri faglegu og góðu þjónustu sem heimilið
hefur veitt öldruðum frá upphafi.

Atvikaskráning

Í lok árs 2012 var sett af stað verkefnið „byltuskráning og forvarnir“ þar sem
markmiðið var að bæta skráningu á byltum heimilismanna og að vinna að úrbótum
og forvörnum strax í kjölfar byltunnar. Sérstakt eyðublað er til staðar á öllum
deildum og á að fylla það út í kjölfar allra byltna. Unnið er að forvörnum og úrbætur
gerðar jafnóðum á deildum miðað við þá skjólstæðinga sem hlut eiga að máli.
Umsjónarmaður verkefnisins safnar saman upplýsingum af þessum skráningareyðublöðum mánaðarlega og niðurstöðurnar ræddar á þverfaglegum á fundi
hjúkrunarfræðinga og lækna á hverri deild fyrir sig.
Heildarniðurstöður verkefnisins verða teknar niður að ári liðnu og skoðaðar í heild
sinni. Fyrstu niðurstöður sýna að hjúkrunarfræðingar eru mjög samviskusamir að
skrá óvænt atvik sem íbúar eða starfsfólk verður fyrir. Ferlinu var ekki alltaf fylgt
nógu vel eftir og vantaði skráningu á niðurstöður afleiðinga í nokkrum tilvikum,
hvort hægt hefði verið að fyrirbyggja atvik og hvaða úrbætur voru gerðar.
Engar tölulegar niðurstöður liggja fyrir þar sem verkefnið er skammt á veg komið en
vísbendingar benda til þess að í flestum tilfellum atvika er um byltur að ræða eða að
íbúar hnígi niður úr stól, af rúmbeði eða við göngu.
Orsakir byltna eru margvíslegar og vísbendingar benda til þess að oft sé ekki hægt
að koma í veg fyrir þær og eftirfarandi ástæður fyrir því koma upp í skráningu:

Ekki var hægt að fyrirbyggja byltu:
• Íbúi kallaði/hringdi ekki eftir aðstoð
• Íbúi fór ekki í skó við fótaferð
• Íbúi gleymdi að nota hjálpartæki – göngugrind eða staf
• Íbúi rak sig utan í eitthvað sem orsakaði byltu
• Skyndilegt máttleysi/þreyta eða vanmat íbúa á eigin færnigetu tengt
minnisskerðingu.
Hægt hefði verið að fyrirbyggja eða koma í veg fyrir byltu:
• Með rápbjöllu á rúmgafli þeim megin sem íbúi fór framúr.
• Með því að íbúar/aðstand. hefðu samþykkt öryggisbelti í stóla eða annan
öryggisbúnað sem heftir hreyfingu hjá íbúum sem vanmeta eigin færnigetu.
• Með stöðugu eftirliti á þeim sem eru í byltuhættu – maður á mann!
Flest atvik áttu sér stað á herbergi íbúa, við rúm eða á gönguleið inn á baðherbergi.
Móttökudeildin
4. hæð

Á deildinni eru samtals 25 legurými sem skiptast þannig að 12 rými eru nýtt fyrir
brotaendurhæfingu, 6 rými fyrir hvíldarinnlagnir og 7 rými eru biðpláss eftir
varanlegu heimilisplássi og hafa rýmin verið fullskipuð allt árið.
Deildin sinnir öldruðum einstaklingum í brotaendurhæfingu samkvæmt þríhliða
samningi milli velferðarráðuneytisins, Landspítalans og Eirar. Komur í þau pláss
voru 97 á árinu. Í hvíldarinnlagnir (skammtímadvöl) komu 85 einstaklingar.
Samtals voru innskriftir á deildina 226.
Úr brotaendurhæfingu útskrifuðst 70 einstaklingar heim og úr hvíldarinnlögn
útskrifuðust 74 einstaklingar. Aðrir fluttust á Landspítalann eða í heimilispláss á
hjúkrunarheimili.
Metnaðarfull teymisvinna er unnin af hálfu starfsfólks við útskriftir skjólstæðinga
með ítarlegum hjúkrunar- og læknabréfum og undirbúin úrræði frá iðjuþjálfa,
félagsráðgjafa og sjúkraþjálfara þegar það á við. Ljóst er að starfsemi deildarinnar
hefur tekið breytingum vegna aukins álags og tengist það aukningu á
heilsufarsvanda skjólstæðinga, sérstaklega í brotaendurhæfingu. Greinilegt er að
álagið á LSH hefur áhrif á móttökudeildina, þar sem flóknari og meiri hjúkrun,
umönnun, læknisþjónusta og önnur stoðþjónusta er nauðsynleg og kallar það á aukin
samskipti við fjölskyldur og stuðningsaðila skjólstæðinga m.a. vegna flóknari og
erfiðari útskriftarúrræða. Starfsfólk deildarinnar þarf í auknum mæli að undirbúa
vistunarmat og skýrslur því tengdu vegna þess að hluta fólks er ekki unnt að útskrifa
heim.
Breytingar tengdar nýjum lögum vegna hvíldarinnlagna tóku gildi á árinu sem höfðu
í för með sér verulega aukningu á allri umsýslu við innkallanir.

Öryggisíbúðirnar

Eirarhús: Í húsinu sem er tengt við hjúkrunarheimilið með undirgangi eru samtals
37 íbúðir. Starfsemin hófst árið 2001 og eru fyrstu öryggisíbúðir Eirar. Á árinu
2012 bjuggu samtals 43 einstaklingar í íbúðunum. Heimahjúkrun var veitt til 26
einstaklinga og félagslega heimaþjónustu fékk 41 íbúi. Innlagnir á LSH voru
samtals 15 á árinu og 3 íbúar létust.
Eirhamrar í Mosfellsbæ: Í húsunum eru 53 íbúðir og bjuggu í þeim samtals 65
einstaklingar á árinu. Rekstur hófst þar árið 2007 á vegum Eirar sem öryggisíbúðir.
Heimahjúkrun var veitt 31 einstakling á árinu og félagslegrar heimaþjónustu nutu 32
íbúar. Innlagnir á LSH voru samtals 26 og 6 einstaklingar létust.
Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ: Eir veitir fólki sem býr í sjálfstæðri búsetu
í Mosfellsbæ félagslega heimaþjónustu í umboði sveitafélagsins og var hún samtals
veitt inn á 63 heimili.

Eirborgir í Spönginni: Starfsemin hófst í húsinu eftir að fyrstu íbúarnir fluttu inn
haustið 2009.
Búið var í 75 íbúðum af þeim 110 sem eru í húsinu á árinu.
Á stóru heimili eins og á Eir, er afar mikilvægt að ríki góður andi meðal
starfsmanna, til þess að tryggt sé að þjónustan inniberi þau gæði sem henni er ætlað
og er samvinna meðal annars sú leið að því farsæla starfi. Stjórnendur hafa á árinu
lagt áherslu á að upplýsa starfsfólkið og skjólstæðingana jafn óðum um hvað eina
sem varðar starfsemi heimilisins og stöðu húsrekstrarsjóðs Eirar.
Rekstur húsnæðis öryggisíbúðanna hafa fengið mikla athygli fjölmiðla á árinu vegna
erfiðleika og þeirrar fjárhagslegu endurskipulagningar sem unnið hefur verið að á
árinu. Sú umræða hefur verið öllum erfið jafnt íbúum, ættingjum sem og starfsfólki.
Því miður hefur ekki náðst að koma þeim skilaboðum nægilega vel út í samfélagið í
gegnum fjölmiðla að algjör aðskilnaður er á húsnæðisrekstri öryggisíbúða Eirar
annarsvegar og hinsvegar þeirri faglegu og fjölþættu þjónustu sem veitt er á
hjúkrunarheimilinu sem og félagslegri heimaþjónustu í öryggisíbúðunum sem
gengur vel og eðlilega fyrir sig.
Eir hjúkrunarheimili hefur setið eftir, ásamt örfáum öðrum heimilum hvað varðar
aðstöðu fyrir heimilisfólk með því að bjóða upp á heimilispláss í tvíbýli og sést það
á biðlistanum sem var um það bil 10-15 manns á liðnu ári og tengist það fyrst og
fremst vilja fólks til þess að fara beint í einbýlisherbergi frá upphafi innkomu á
heimilið. Það er mjög nauðsynlegt að tekin verði ákvörðun af heilbrigðisyfirvöldum
í þá veru, að farið verði í framkvæmdir sem fyrst til að tryggja öllum aðgang að
einbýlum á hjúkrunarheimilum landsins.
Lokaorð

Eins og fram kemur í ársskýrslu er enn og aftur lokið annasömu ári á Eir, en auk
hjúkrunarheimilisrekstrar, dagdeildar, þjónustu í öryggisíbúðirnar og á heimili í
Mosfellsbæ þá hefur staðið yfir undirbúningur allt árið með fulltrúum
sveitafélagsins að nýju og glæsilegu 30 rúma hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ.
Heimilið hefur á að skipa 28 heimilisplássum og 2 hvíldarplássum. Aðstaðan sem
hver einstaklingur hefur fyrir sig eru 30,6 fermetrar nettó, sem er svefnherbergi með
setrými og salernisaðstöðu.
Það er trú okkar allra að framundan verði betri tímar á Eir og nú fari að birta til í
rekstri Eirar. Aðhaldsaðgerðir á Eir á liðnu ári eru að stærstum hluta tilkomnar
vegna lægri daggjaldagreiðslu skv. niðurstöðu RAI matsins, hafa verið viðvarandi
verkefni stjórnenda. Það verður að teljast einstakt hve vel hefur tekist hjá
samheldnum hópi starfsfólks, þrátt fyrir þrengingar að viðhalda góðri faglegri
þjónustu á hjúkrunarheimilinu. Ekki er unnt að ganga lengra í niðurskurði og
aðhaldsaðgerðum án þess að veruleg skerðing á gæðum í þjónustu eigi sér stað við
heimilisfólk og skjólstæðinga Eirar. Mannauðurinn er auður Eirar og lykilatriðið til
að tryggja góða þjónustu er að starfsfólkinu líði vel í starfi. Stöðugleiki í
starfsmannahaldi og gott samstarf milli starfshópa skiptir miklu máli og er afar
dýrmætt fyrir Eir.
Ég vil færa deildastjórum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum,
umönnunarstarfsfólki, ræstingar- og býtibúrsfólki sérstakar þakkir fyrir farsæl störf
þeirra á liðnu ári í þágu heimilisfólks og íbúa í öryggisíbúðum Eirar. Einnig er
dýrmætt framlag sjálfboðaliða sem frá upphafi hafa komið að félagsstarfi á Eir með
upplestri, samverustundum og stuðningi í vinnustofu. Vil ég þakka þeim fyrir það
ómetanlega starf sem þeir hafa lagt fram í þágu Eirar.

Birna Kr. Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar

Læknisþjónusta
Inngangur

Nýliðið ár hefur verið starfsfólki heimilisins og að einhverju leyti, íbúum og
aðstandendum þeirra erfitt. Rekstrarvandi húsrekstrarsjóðs vegna öryggisíbúða og
óvægin fjölmiðlaumræða með stjórnarkreppu í kjölfarið hefur legið þungt á öllum
aðilum málsins síðari hluta ársins. Þótt erfiðleikar húsrekstrarsjóðs eigi ekki að snerta
rekstur hjúkrunarheimilisins verður ekki hjá komist að þess verði vart í þeim rekstri
því svo mikið er sameiginlegt í þessum rekstrarþáttum. Því er í raun undravert hve
starfsfólk hefur tekið álaginu með miklu jafnaðargeði og sýnt mikla trúmennsku við
heimilið

Starfslið

Í byrjun árs tók Björn Gunnlaugsson sérfræðingur í heimilislækningum við starfi
deildarlæknis á heimilisdeild 3S. Aðrar breytingar hafa ekki orðið í læknaliði en í
sjúkraþjálfun lét Linda Björk Sveinsdóttir af stöfum nú um áramót þar sem hún heldur
til Noregs í frekara nám. Í stöðu hennar mun ekki verða ráðið fyrst um sinn vegna
aðhaldsaðgerða á heimilinu. Eins og áður hafa læknanemar aðstoðað við innskriftir á
4. hæð.

Starfsemi

Meðfylgjandi tafla yfir legudagafjölda einstaka mánuði sýnir góða plássanýtingu.
Aðrar töflur sem hér fylgja sýna lýðfræðilegar breytur varðandi íbúa og gesti
heimilisins og skýra þær sig sjálfar.

Mánuðir
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember

Legudagar í Eir 2012
Legupláss Fjöldi rýma Nýting Nýting %
173
5.363
5.370
100,1
173
5.017
5.038
100,4
173
5.363
5.379
100,3
173
5.190
5.204
100,2
173
5.363
5.392
100,5
173
5.190
5.185
99,9
173
5.363
5.353
99,8
173
5.363
5.363
100,0
173
5.190
5.292
101,9
173
5.363
5.496
102,4
173
5.190
5.174
99,6
173
5.363
5.323
99,2

Samtals

63.145

63.157

100,0

Aldur heimilismanna um áramótin 2012/13
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
Samtals

Konur
1
4
21
51
24
101

Karlar
1
2
12
30
6
51

Samtals
2
6
33
81
30
152

Konur 101 (66,4%), karlar 51 (33,6%), samt. 152
Meðalaldur 83.7 ár (84,1 árið 2011), konur 84.2 (85 árið 2011) og karlar 82.5 (82,5
árið 2011).
Á árinu létust 56 einstaklingar, 39 konur og 17 karlar (52 árið 2011). Meðalaldur
látinna var 87.1 ár.

Fyrri heimilisföng heimilsmanna um áramótin 2012/13
Akureyri
1
Blönduós
1
Bolungarvík
1
Borgarnes
1
Egilsstaðir
1
Garðabær
1
Ísafjörður
1
Kópavogur
7
Mosfellsbær
8
Reykjanesbær
1
Reykjavík
124
Selfoss
1
Seltjarnarnes
2
Siglufjörður
1
Stokkseyri
1
Samtals
152
Nýir heimilismenn
Alls komu 60 (60 árið áður) nýir einstaklingar til búsetu á heimilinu á árinu, ýmist
beint í heimilispláss eða í biðpláss á 4. hæð. 30 (17 árið áður) þeirra komu af LSH og 5
frá öðrum stofnunum, 7 (12 árið áður) úr endurhæfingarplássum eða
skammtímavistunarplássum og 18 (26 árið áður) komu úr heimahúsum.
Flestir nýir heimilismenn á heimilisdeildum eða 33 komu úr biðplássi á 4. hæð, 25 (22
árið áður) komu beint inn á deildir.
Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í biðpláss og fast pláss 2012
Akureyri
1
Bolungarvík
1
Garðabær
1
Ísafjörður
1
Kópavogur
7
Mosfellsbær
8
Reykjanesbær
1
Reykjavík
38
Seltjarnarnes
2
Samtals
60
Íbúar á heimilisdeildum eftir komuári
1993
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12
3
2
2
1
1
1
9
5
3
2
2
1
11
9
7
4
2
1
13
11
8
4
2
1
25
21
9
6
6
4
25
19
12
7
5
4
28
21
13
8
6
5
32
28
19
13
6
3
28
23
16
11
8
53
46
35
21
46
33
23
38
32
48

Móttökudeild 4. hæð
Á árinu voru komur í endurhæfingarpláss 84, í skammtímapláss/hvíldarinnlögn voru
85.
5 einstaklingar voru í biðplássi um áramót 2012/13.
Í hvíldarinnlögn um áramót voru 7 einstaklingar og 12 einstaklingar í
endurhæfingarplássi.
Frá deildinni fóru 30 einstaklingar í varanlegt pláss á Eir, 7 í B-hús, 9 á 2. hæð í A-húsi
og 12 á 3. hæð, 2 fóru á sambýlið í Eirarholti.
3 einstaklingar fóru á önnur hjúkrunarheimili úr biðplássi, 5 í biðplássi létust á 4.
hæðinni.
35 komu í biðpláss á árinu. Að heiman komu 9 í biðpláss, 18 komu frá LSH og 5 fóru í
biðpláss úr endurhæfingarplássi, 2 úr skammtímavistunarplássi og 1 kom frá annarri
stofnun.
Þeir einstaklingar sem fóru í varanlegt pláss höfðu dvalið að meðaltali í 63 daga á
móttökudeildinni í biðplássi (63 dagar árið 2011).
Endurhæfing
84 (82 árið áður) innrituðust í endurhæfingarpláss (þar af 5 endurkomur) frá
Landspítalanum og meðalaldur þeirra var 81,1 ár (85 ár áður).
Meðaldvalartími þeirra sem útskrifuðust á árinu 2012 voru 48 dagar (48 dagar árið
áður).
Dagdeild
Á árinu voru 11 einstaklingar innskrifaðir en 13 útskrifaðir af deildinni. Þeir sem voru
útskrifaðir fluttu flestir á Eir (7), í Skjól (3), Mörkina (1), á aðra dagdeild vegna
búsetuflutnings (1) og annar hætti af sömu ástæðum. Allir hinna 11 sem byrjuðu á
árinu voru áfram á deildinni um áramót. Starfið á deildinni var sem áður markvisst og
fjölbreytt í senn og mikillar ánægju var vart meðal daggesta og vandamanna þeirra.
Við tökum áfram þátt í sameiginlegri biðlistaskráningu dagdeilda á
höfuðborgarsvæðinu og hefur það samstarf gefist einstaklega vel. Um áramót voru 103
einstaklingar að bíða eftir dagvistunarúrræði á höfuðborgarsvæðinu og þar af 20
sérstaklega að bíða eftir úrlausn á dagdeild Eirar.
Biðlisti

Eins og síðustu 4-5 ár er biðlistinn eftir hjúkrunarrýmum orðinn stuttur og komast
flestir, sem hingað sækja, í pláss hér. Minnkandi aðsókn er hins vegar áhyggjuefni en
þó vel skiljanleg í ljósi þess að Eir er eitt fárra heimila á Reykjavíkursvæðinu sem
bjóða enn upp á fjölbýlisherbergi. Á þessu þarf því sem allra fyrst að verða breyting.

Lyfjamál

Lyfjakostnaður per legudag hefur stigið á milli ára og var hann 630 kr. og hækkaði því
um 3.96% en tvö síðastliðin ár hafði hann farið lækkandi á milli ára eins og súluritið
ber með sér.

A meltingarfæra- og
efnaskiptalyf (16)
B blóðlyf (4)
C hjarta og æðasjúkdómalyf
(7)
D húðlyf (2)
G þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar (3)
H hormónalyf, önnur en
kynhormónar (1)
J sýkingalyf (4)
L æxlishemjandi lyf og lyf til
ónæmistemprunar (2)
M vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf (3)
N tauga- og geðlyf (50)
P sníklalyf (0)
R öndunarfæralyf (4)
S augn- og eyrnalyf (4)
V ýmis lyf (0)
Tölur í svigum fyrir árið 2011

Óverulegar breytingar hafa orðið á kostnaðarskiptingu á milli lyfjaflokka. Sem fyrr er
N flokkurinn (tauga- og geðlyf) lang kostnaðarhæsti lyfjaflokkurinn en hefur þó
lækkað lítillega á milli ára á meðan kostnaður við lungnalyf hefur vaxið að sama skapi.
Ár
2007
2008
2009
2010
2011
2012

DDD
324.390
323.560
340.180
300.703
292.760
309. 723

Fjöldi dagskammta hefur farið lækkandi á síðustu árum þar til nú að nokkur aukning
hefur orðið á milli ára. Má hafa ýmsar skýringar í huga þegar magn og
kostnaðarbreytingar eiga sér stað á milli ára og eru þær vafalítið margar samverkandi.
Líklegust er þó að megin skýringin sé breytt samsetning á hópi heimilismanna en á
árinu varð endurnýjun á nærri 40% heimilisplássa. Lyfjaverð virðist í heildina ekki
hafa farið hækkandi en heldur meira er notað af lyfjum fyrir hópinn sem nemur 5.8%
hækkun á milli ára. Þá er líklegt að breytt meðferðarmynstur, sérstaklega fyrir
heilabilaða einstaklinga þar sem farið er að nota í auknu mæli sérhæf lyf við óróleika
og andlegri vanlíðan, vegi þar nokkuð. Þessi lyf hafa mun minni hliðarverkanir en þau
lyf sem áður voru notuð. Er hér um lyfið memantin að ræða sem oft á tíðum getur
komið í stað sterkra geðrofslyfja og skilar stundum betri árangri.
Lokaorð

Þótt á miklu hafi gengið á Eir á liðnu ári og það ástand hafi skapast vegna vandamála
við rekstur húsrekstrarsjóðs má furðu sæta hve takmörkuð áhrif það hefur haft á innra
starf heimilisins. Umtalsverðar aðhaldsaðgerðir í rekstri hafa þó verið óumflýjanlegar
og kostaðnaður af þeim sem snýr að brotthvarfi mæts samstarfsfólks vegna
hagræðingar verður ekki metinn til fjár. Verður nú að vona að botni sé náð og
framundan megi grilla í betri tíma þar sem hugað verði að innri uppbyggingu
heimilisins, útrýmingu fjölbýla á heimilisdeildum og nútímalegum vinnubrögðum við
skráningu gagna heimilismanna með rafrænum hætti. Ég þakka í lokin öllu
samstarfsfólki fyrir eitt árið enn í samstarfi og sérstaklega þeim Jónínu Jósafatsdóttur
fyrir aðstoð við skýrslugerð og Önnu Sólmundardóttur lyfjafræðingi fyrir gögn um
lyfjanotkun.

Sigurbjörn Björnsson
framkvæmdastjóri lækninga

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun Eirar veitir íbúum hjúkrunarheimilisins, skjólstæðingum dagdeildar
og íbúum Eirarhúsa og Eirborga þjónustu.

Starfsmannahald

Á deildinni störfuðu á árinu fimm sjúkraþjálfarar í 4.2 stöðugildum, Ylfa
Þorsteinsdóttir, Sigrún Jóhannsdóttir, Kristín Þórdís Valdimarsdóttir, Jóhanna
Margrét Konráðsdóttir og Linda Björk Sveinsdóttir. Aðstoðarmenn eru tveir, Elín
Dóra Baldvinsdóttir og Sigurbjörg Friðgeirsdóttir í 1.63 stöðugildum. Sólveig Björk
Ásmundardóttir nemi í sjúkraþjálfun vann við deildina í sumarafleysingum. Kristín
fór í fæðingarorlof snemma á árinu og Eva Sigurjónsdóttir og Atli Örn Gunnarsson
leystu hana af til áramóta. Í lok ársins fór Linda Björk í tveggja ára framhaldsnám
til Noregs.

Endurmenntun
starfsfólks

Sjúkraþjálfarar deildarinnar eru duglegir að sækja ýmis námskeið og fræðslufundi
og miðla þeim fróðleik til samstarfsfólks. Í mars fóru sjúkraþjálfararnir á „dag
sjúkraþjálfunar“ þar sem boðið var upp á ýmsa fyrirlestra. Starfsfólk hefur líka sótt
fræðslufundi á vegum félags sjúkraþjálfara í öldrunarþjónustu (FSÖ).

Aukning og
endurnýjun
tækjakosts

Í febrúar barst deildinni höfðingleg gjöf frá Helgu M. Einarsdóttur og Ólafi
Guðnasyni sem er háorkulaser notaður við margvíslega meðferð s.s. við bólgum og
verkjum ýmiskonar. Tveir breiðir meðferðarbekkir voru keyptir á árinu og einnig
rafmagnshækkanleg göngugrind.

Starfsemi
deildarinnar

Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn sinna þjálfun heimilismanna, einstaklinga í
endurhæfingarplássum og hvíldarplássum í húsnæði deildarinnar á 4. hæð. Einnig
fer starfsfólk á heimilisdeildir og sinnir þar teygjum og kreppuvörnum,
gönguæfingum og eru með hópæfingar. Sjúkraþjálfarar sinna í samvinnu við
iðjuþjálfa útvegun og viðhaldi ýmissa hjálpartækja s.s. hjólastóla og göngugrinda.
Íbúar öryggisíbúða og skjólstæðingar dagdeildar fá sjúkraþjálfun á göngudeild.
Á hverjum vetri koma nokkrir nemar frá sjúkraþjálfunarskor Háskóla Íslands í
verkmenntun á Eir, á árinu 2012 komu tveir þriðja árs nemar, sá fyrri í 6 vikur og sá
seinni í 8 vikur.
Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfi Eirar stóðu á árinu fyrir þátttöku starfsmanna í
Lífshlaupinu og Hjólað í vinnuna sem eru verkefni hjá ÍSÍ. Almenn ánægja var með
þetta og skemmtileg stemning myndaðist í húsinu þar sem deildirnar kepptu
innbyrðis um besta árangurinn.
Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfi stóðu einnig fyrir Kvennahlaupinu þann 13. júní fyrir
heimiliskonur á Eir þar sem genginn var hringur kringum húsið og boðið upp á
hressingu á eftir og Karlagöngum þann 13. september, þar sem karlkyns
heimilismenn fengu fróðleik um íslensku sauðkindina, göngur og réttir, og
hressingu á eftir.
Alls komu íbúar í 10912 einstaklingsmeðferðir á árinu og 4006 sinnum í
hópæfingar. Á göngudeild voru 1435 komur í einstaklingsmeðferð og 1091 komur í
hópæfingar.

Í árslok

Starfsemi deildarinnar gekk vel á árinu 2012. Stöðugleiki er í starfsmannahaldi og
samvinna góð við deildirnar. Vegna sparnaðar fékkst ekki heimild til að ráða
sjúkraþjálfara í þá stöðu sem losnaði um áramótin og það mun óhjákvæmilega leiða
til minni starfsemi á nýju ári. Vonandi verður þessi samdráttur ekki langvarandi.

Ylfa Þorsteinsdóttir
yfirsjúkraþjálfari

Iðjuþjálfun
Inngangur

Starf iðjuþjálfa á Eir er tvíþætt. Annars vegar að sinna skjólstæðingum endurhæfingardeildarinnar á 4. hæð og hins vegar að sinna heimilisfólki hjúkrunardeilda.

Starfsmannahald

Á deildinni starfar einn iðjuþjálfi, þ.e. undirrituð, í 0,8 stöðugildi. 0,6 stöðugildi
tilheyrir endurhæfingardeildinni, en 0,2 stöðugildi deilast á þjónustu við
heimilisdeildir, sem er sinnt eftir beiðni frá lækni.
Þriðja árs nemi í iðjuþjálfun starfaði við deildina í sumarafleysingum, það var Svala
H. Sigurðardóttir.

Endurmenntun

Undirrituð sótti ýmis málþing og fræðslufundi á árinu. M.a. erindi sem fjölluðu um
starfsánægju og frísk fyrirtæki sem haldin voru á vegum BHM. Undirrituð sækir
einnig reglulega fundi faghóps starfandi iðjuþjálfa á hjúkrunarheimilum og fór sá
hópur m.a. í vettvangsferð sl. vor þar sem skoðuð var starfssemi
Hjúkrunarheimilisins Fellsenda í Dölum og Silfurtúns í Búðardal.

Aukning og
endurnýjun
tækjakosts

Engin tækjakaup voru hjá iðjuþjálfa árið 2012, en keypt var spilið „Geymt en ekki
gleymt“ og bendibók til að nota við talörvun.
Iðjuþjálfi vann að gerð 6 „Þemakassa“ árið 2012 sem hugsaðir eru til láns á deildir.
Kassarnir eru hugsaðir til að auðvelda félagsstarf á deildum. Þemun eru m.a.
„Kaffikassinn“, „Íslandskassinn“ og „Listakassinn“.

Starfssemi
deildarinnar

Starfssemi iðjuþjálfunar fer fram um allt hús þar sem engin séraðstaða er fyrir
iðjuþjálfunina.
Iðjuþjálfi fer á heimilisdeildirnar og sinnir einstaklingsþjálfun og hafa verkefnin
verið margþætt. Kaffihúsaferðir, tölvukennsla, handverk, talörvun svo eitthvað sé
nefnt. Allar athafnirnar hafa það þó að markmiði að veita íbúanum tækifæri til
þátttöku í þeirri iðju sem hefur þýðingu fyrir hann og veitir honum ánægju.
Iðjuþjálfi sinnir í samvinnu við sjúkraþjálfara útvegun og viðhaldi hjólastóla fyrir
heimilismenn.
Á endurhæfingardeildinni á 4. hæð sinnir iðjuþjálfi öllum þeim sem leggjast þar inn.
Er hlutverkið bæði að meta líkamlega og vitræna færni einstaklinga, veita kennslu
og ráðgjöf um notkun á hjálpartækjum, ásamt því að útvega þau sé þörfin fyrir
hendi.
Undirrituð fór ásamt sjúkraþjálfara í 48 heimilisathuganir til skjólstæðinga
endurhæfingardeildarinnar árið 2012. Þar voru aðstæður metnar með tilliti til
byltuvarna og hjálpartækjaþörf metin. Stór þáttur í starfi iðjuþjálfa er svo að sækja
um hjálpartæki til Hjálpartækjamiðstöðvar SÍ og hafa eftirfylgni með þeim
umsóknum.
Árið 2012 var samvinna við Háskólann á Akureyri um vettvangsnámspláss í
iðjuþjálfun á Eir. Einn þriðja árs nemi kom í vettvangsnám og var í 8 vikur.
Iðjuþjálfi og sjúkraþjálfarar stóðu fyrir Kvennahlaupinu þann 13. júní fyrir
heimiliskonur Eirar og þann 13. september var svo heimilismönnum Eirar boðið í
Karlagöngur. Mikil ánægja var meðal heimilismanna og -kvenna með
uppákomurnar og þátttaka mjög góð.
Iðjuþjálfi og sjúkraþjálfarar stóðu einnig fyrir þátttöku starfsmanna í

átaksverkefnum ÍSÍ, Lífshlaupinu og Hjólað í vinnuna. Myndaðist skemmtileg
stemning í húsinu og keppnisandinn sveif yfir!
Í árslok

Starfssemi iðjuþjálfunar gekk vel á árinu 2012, þó svo aðeins sé hægt að sinna allra
brýnustu verkefnum. Vegna viðvarandi sparnaðar hefur ekki fengist aukning á
stöðugildi iðjuþjálfa eða aðstoðarmanns iðjuþjálfa í húsinu þó svo að þörfin sé
mikil. Vonandi fara ferskir vindar að blása í seglin.

Ása Lind Þorgeirsdóttir
iðjuþjálfi

Vinnustofa og félagsstarf
Markmið

Aðalmarkmið með starfsemi vinnustofu er að viðhalda virkni, virðingu og gleði
með fjölbreyttri dægrastyttingu fyrir heimilismanna.

Starfsemin

Starfsemi vinnustofu var með nokkuð hefðbundnu sniði allt árið. Deildarstjóri er
Júlíana Árnadóttir í 88% starfi. Eirarvinirnir eru Ólína Sigurgeirsdóttur, Dagbjört
Jónsdóttir og Fanney Sumarliðadóttir sem hafa veitt stuðning með starfi sínu í
vinnustofu. Eirarvinir sem hafa farið á nokkrar deildir og lesið fyrir heimilisfólk eru
Björn Tryggvason, Björn Viggóson, Dagbjört Þórðardóttir, Guðrún Ísleifsdóttir,
Ragna Unnur Helgadóttir, og Sigurlaug Guðmundsdóttir. Dagbjört Andrésdóttir
starfaði í vinnustofu um sumarið.
Sérstakar þakkir eru til allra Eirarvina sem hafa gefið vinnu sína og þeirra sem
komu á árinu og skemmtu heimilismönnum og gestum.
Starfsemi vinnustofu var mjög fjölbreytt, meðal handavinnuverkefna var kertagerð,
prjón, hekl, ullarþæfing, málun á dúka, föndur af ýmsu tagi, útsaumur og fleira.
Sérstakur áhugi er á páska- og jólaföndri. Mikið var spjallað saman, púslað, spilað á
spil, hlustað á tónlist og upplestur á sögum. Einnig er dagblaða og tímarita lestur
vinsæll. Mikil þátttaka er í bingói sem haldið var einu sinni í viku

Félagsstarfið

Félagsstarfið var fjölbreytt samkvæmt venju. Haldnir voru hinir ýmsu árvissu
fagnaðir eins og þorrafagnaðir, sumarfagnaðir, hattaball á öskudag, aðventuhátíð
með jólaballi og litlu jól í vinnustofu. Einnig var ýmislegt annað til skemmtunar
fyrir heimilismenn, gesti og starfsfólk á árinu, svo sem einir 8 tónleikar, ljóðalestur,
dansskemmtun og fleira.
Sérstaklega skal nefna að sett var upp baðstofa í fræðslusal. Þar var fræðsla um
baðstofur fyrri tíma, baðstofan skoðuð og fékk fólk kaffi og meðlæti í lokin, við
góðar undirtektir. Í baðstofu komu heimilismenn frá öllum deildum og fjöldi gesta,
meðal annars frá Eirarhúsum, Laugaskjóli og Skjóli ásamt leikskólanum
Brekkuborg.
Fjöldi sölukynninga voru haldnar við góðar undirtektir. Einnig var sölubasar þar
sem til sölu var handverk eftir heimilisfólk.
Spurningaleikir voru í fræðslusal í samstarfi við íbúa Eirarhúss.
Sérstakar þakkir fá eftirtaldir listamenn og gestir sem komu í heimsókn og skemmtu
heimilisfólki og gestum: Dagbjört Andrésdóttir, Karlakór Kjalnesinga, nemendur
Tónlistarskóla Árbæjar, Gerðubergskórinn, Vorboðar kór eldri borgara í
Mosfellsbæ, Blásarakvintett
Reykjavíkur, Strætókórinn ásamt stúlknakór
Varmárskóla, og karlakórinn Kátir karlar.

Elligleði

Elligleði er söngskemmtun undir stjórn Margrétar Sesselju Magnúsdóttur í
samvinnu við Stefán Helga Stefánsson tenórsöngvara. Komið var í mánaðarlegar
heimsóknir til heilabilaðra á 2. hæð norður, 2. hæð suður og 3. hæð suður, þar sem
Stefán Helgi söng og skemmti heimilisfólki og gestum. Mega þau eiga þakkir fyrir
mikið og gott starf í þágu eldra fólks.

Júlíana Árnadóttir
deildarstjóri vinnustofu og félagsstarfs

Þjónusta heimilisprests og helgihald
Starfsemi

Séra Vigfús Þór Árnason annast helgistundir vikulega. Þær fara fram á hverri hæð á
miðvikudögum kl. 10:30. Helgistundin hefst með sameiginlegri bæn, síðan er
sunginn sálmur, fluttur texti úr ritningunni og stutt saga eða hugleiðing flutt. Í lokin
er sunginn sálmur, sameinast í bæn og blessunarorðin flutt.
Oft á tíðum situr hópurinn áfram og eru þá dægurmálin og veðurfar síðustu daga
krufin til mergjar.
Í tengslum við helgistundirnar hafa hjúkrunarfræðingar á vakt oft samband og láta
prestinn vita að óskað sé eftir nærveru hans af einstaklingum sem eru ekki færir að
koma fram og eiga sameiginlega helgistund með öðru heimilisfólki.
Samfélagið um Guðs borð. Einu sinni í mánuði er boðið til altarisgöngu.
Öðru hvoru heimsækir heimilisprestur heimilisfólkið og á samtöl við það á þeirra
eigin „heimili“ þeirra eigin íbúð, þessar heimsóknir ásamt helgistundunum hafa
skapað tengsl og kynni, sem eru dýrmæt.

Minningarstundir

Nokkuð oft í vetur hafa verið haldnar minningarstundir um þá sem kvatt hafa
þennan heim.
Nokkrum sinnum hefur heimilisprestur komið á heimilið og átt bænastundir með
þeim sem eru þungt haldnir. Fjölskyldur þeirra hafa einnig verið viðstaddar. Færst
hefur í vöxt að fjölskyldur kalli á prestinn til að flytja bæn við andlát, áður en hin
látni eða látna eru flutt af heimilinu í Fossvog. Starfsfólki er kunnugt að heimilt er
að kalla á heimilisprestinn hvenær sem er til að annast slíkar stundir.

Guðsþjónustur

Einu sinni í mánuði á sunnudögum eru guðsþjónustur og hefur Þorvaldur
Halldórsson söngvari tekið þátt í þeim.
Hátíðarguðsþjónustur á Eir eru:
Jóladag
kl. 15:30
Páskadag
kl. 10:30 eða 11:00
Hvítasunnudag
kl. 13:30
Guðsþjónustuna annast sóknarprestur, organisti og kirkjukór Grafarvogssóknar.
Kostnað vegna organista og kirkjukórs hefur verið greiddur af Grafarvogssókn.
Einnig hefur eins og áður sagði Þorvaldur Halldórsson söngvari flutt tónlist við
almennar messur. Þorvaldur flutti einnig létta tónlist fyrir messurnar þeim til
mikillar gleði sem á hlýða.
Þátttaka í messunum er mjög mikil svo ekki sé meira sagt.
Prestar Grafarvogssóknar annast vikulegar helgistundir á Eirborgum. Fara þær fram
á þriðjudagsmorgnum kl. 10.30.
Viðtalstími heimilisprests er á miðvikudögum frá kl. 09:30 – 10:30.
Starfsfólk hefur einnig óskað eftir viðtölum í Grafarvogskirkju.
Símar séra Vigfúsar Þórs eru: 587-9070 / 891-6688, heimasími: 567-6770.

Með blessunaróskum
Vigfús Þór Árnason sóknarprestur

Framleiðslueldhús í Eir
Starfsemi

Rekstur framleiðslueldhúss Eirar og Skjóls hefur gengið vel. Eins og undanfarin ár
er eldað eftir 8 vikna rúllandi matseðlum með tilfallandi breytingum. Að jafnaði eru
eldaðir um 550 matarskammtar í hvert mál.
Í janúar var matsal starfsfólks á Eir lokað á kvöldin vegna dræmrar aðsóknar og í
sparnaðarskyni.
Tvö kvöld í viku er heimilisfólki boðið upp á fullkomna máltíð, heitan eða kaldan
mat, s.s. pottrétt, sviðasultu ofl. Önnur kvöld er borinn fram léttari matur, brauð
með áleggi ásamt grautum eða súpum.
Íbúum Eirarhúsa er einnig boðið upp á að kaupa heimsenda matarbakka á kvöldin
en í hádegi eru að jafnaði 15-20 manns sem borða í matsal Eirarhúsa.
Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum og þjónustuíbúðum
Hlaðhamra í Mosfellsbæ. Að jafnaði borða þar 40 manns í hádegi og um 10 manns
á kvöldin.
Einnig er sendur hádegismatur í Eirborgir í Spönginni og borða að jafnaði 50-60
manns þar í hádegi.
Í október byrjaði miðlægt eldhús í Eir að senda matarbakka í heimahús í Mosfellsbæ
og eru 10-15 matarbakkar sendir alla virka daga. Framleiðslueldhús Eirar yfirtók
þessa þjónustu, en eldhúsið í Mosfellsbæ hefur sinnt þessum hluta undanfarin ár.

Sérfæði og
boðleiðir

Boðleiðir milli eldhúss og deilda hafa gengið ágætlega. Á heimilinu er starfandi
næringaráðgjafinn Borghildur Sigurbergsdóttir. Hún ráðleggur varðandi sérfæði af
ýmsu tagi. Tekið er tillit til matarmenningar þjóðarinnar t.d. vegna þorra, jóla og
annarra tyllidaga.

Innkaup

Innkaup eru endurskoðuð reglulega til að fá bestu fáanlegu hráefni og vörur á sem
hagkvæmusta verði.

Eftirlit

Unnið er eftir Gámes-kerfinu sem er innra eftirlitskerfi fyrir eldhús.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur kemur árlega og gerir úttekt á aðstöðu í eldhúsinu.
Einnig erum við í samstarfi við Matvælatækni en það fyrirtæki sérhæfir sig í ýmiss
konar hreinlætiseftirliti.
Á þriggja mánaða fresti eru tekin sýni af hinum ýmsu ílátum í þar til gerðar
prufuskálar. Hægt er að lesa úr niðurstöðum eftir 3-4 daga, og þá kemur í ljós hvort
þrifnaði sé ábótavant. Þetta samstarf hefur reynst vel og gefið aukið öryggi.

Viðhald og
breytingar

Engar meiriháttar breytingar eða viðhald var á árinu. Á árinu voru töluverðar
viðgerðir á tækjum í eldhúsinu enda sum tækin frá upphafi heimilisins.

Námskeið

Forstöðumaður eldhúss fór á ráðstefnu hjá yfirmönnum eldhúsa á
heilbrigðisstofnunum sem haldið var á Akureyri að þessu sinni. Voru þar ýmis
námskeið og fyrirlestrar sem voru áhugaverðir og hafa reynst heimilinu vel.

Starfsmannahald

Nokkur stöðugleiki var í starfsmannahaldi eldhúss á árinu.
Samtals unnu 13 starfsmenn á vöktum, 3 matreiðslumenn, 9 almennir starfsmenn og
1 bakari. Fór bakarinn í launalaust leyfi frá 1. september og í hans stað var ráðinn
bakari í verktakavinnu. Einnig fékk matsveinninn okkar launalaust leyfi frá 1.
janúar til 31. maí og var ráðinn matreiðslumaður í þann tíma.
Hlutfall erlendra starfsmanna er um 55% af starfsmannafjölda eldhúss.

Gunnar Jónas Einarsson
forstöðumaður eldhúss

Starfsmannafélag Eirar

Aðalfundur starfsmannafélags Eirar var haldinn 21. mars 2012.

Stjórn

Sigríður Jóna Kjartansdóttir, formaður
Marta K. Halldórsdóttir, gjaldkeri og meðstjórnandi
Ylfa Þorsteinsdóttir, ritari og meðstjórnandi

Varastjórn

Ása Lind Þorgeirsdóttir
Júlíana Árnadóttir

Skoðunarmenn
reikninga

Jón Páll Sigurjónsson
Sigrún A. Vilhelmsdóttir

Orlofshúsanefnd

Edda B. Arnardóttir
Halldór S. Halldórsson
Ragnar T. Atlason
Stjórnin fundaði þrisvar sinnum á starfsárinu.

Skjólborgir

Góð eftirspurn var í bústaðinn á sumarmánuðum. Tvisvar á árinu var bústaðurinn
þrifinn í hólf og gólf.

Skemmtanir og
ferðalög

Árleg óvissuferð var á haustmánuðum og sló þátttakan í ár öll met. Starfsmenn voru
hvattir til að koma í búningum og svo fór að dagdeildin fékk verðlaun fyrir bestu
búningana. Byrjað var á að fara í Rauðahúsið á Eyrarbakka þar sem Ölvisholt
Brugghús hélt kynningu á bjór með tilheyrandi smökkun. Þaðan lá leiðin í
Ingólfsskála í Ölfusi þar sem snæddur var dýrindis kvöldverður og síðan var dansað
fram eftir kvöldi. Í alla staði vel heppnuð ferð og skemmti fólk sér mjög vel.
Þökkum við skemmtinefndinni fyrir vel unnin störf.
Í desember færði heimilið starfsmönnum konfekt í jólagjöf og þökkum við fyrir það.
Árlega halda deildirnar jólagleði fyrir sitt starfsfólk og í ár var mjög góð þátttataka
líkt og fyrri ár.
Leikhúsferð er síðan fyrirhuguð í vor.
Fyrir hönd starfsmannafélagsins þakka ég fyrir gott samstarf á árinu.

Sigríður Jóna Kjartansdóttir
formaður

