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Hjúkrunarheimilið Eir

Aðilar Eirar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reykjavíkurborg
VR
Seltjarnarnesbær
Blindafélagið og Blindravinafélag Íslands
Sjómannadagsráð
Hjúkrunarheimilið Skjól
Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands
Efling, stéttarfélag
SÍBS, Samband íslenskra berkla og bjóstholssjúklinga
Mosfellsbær

Reykjavíkurborg

VR

Fulltrúaráð og stjórn Eirar
2012-2016
Ellý Katrín Guðmundsdóttir
Einar Jón Ólafsson
Halldór Vignir Frímannsson
Helga Jóna Benediktsdóttir
Hjördís Sjafnar Ingimundardóttir
Hrönn Pétursdóttir
Regína Ástvaldsdóttir

Jón Sigurðsson
Fríður Birna Stefánsdóttir
Guðrún Jóhannsdóttir

Seltjarnarnesbær

Jónína Þóra Einarsdóttir
Petrea I. Jónsdóttir
Ragnhildur Ingólfsdóttir

Blindrafélagið og
Blindravinafélag
Íslands

Ólafur Haraldsson
Kristinn Halldór Einarsson
Elín Pálsdóttir

Sjómannadagsráð

Guðmundur Hallvarðsson
Ásgeir Ingvason
Guðjón Ármann Einarsson

Hjúkrunarheimilið
Skjól

Halldóra Þ. Ólafsdóttir
Unnur Halldórsdóttir
Stefán Ólafsson

Brynja, Hússjóður ÖBÍ Tómas Helgason
Garðar Sverrisson
Björn Arnar Magnússon
Efling stéttarfélag

Elínbjörg Magnúsdóttir
Magnús Jakobsson
Viðar Ottesen

SÍBS
Mosfellsbær
Stjórn

Forstjóri
Eirar og Skjóls

Pétur J. Jónasson
Sveinn Guðmundsson
Haraldur Finnsson
Hákon Björnsson
Ólafur Gunnarsson
Jón Jósef Bjarnason

Jón Sigurðsson, formaður
Hrönn Pétursdóttir, varaformaður
Einar Jón Ólafsson
Ólafur Haraldsson
Elínbjörg Magnúsdóttir
Sveinn Guðmundsson
Hákon Björnsson
Sigurður Rúnar Sigurjónsson

Framkvæmdastjóri
Fjármála

Guðrún Margrét Ólafsdóttir

Framkvæmdastjóri
Hjúkrunar

Birna Kr. Svavarsdóttir

Framkvæmdastjóri
Lækninga

Framkvæmdastjóri
Eignaumsýslu

Sigurbjörn Björnsson

Sveinn Magnússon

Rekstrarþættir
Rekstrarumhverfi

Eir er skipt í tvær einingar sem sinna aðskildum þáttum í starfseminni, þ.e. rekstrarsjóð og
húsrekstrarsjóð.
Ársreikningar eru gerðir fyrir báðar einingarnar auk þess sem sameiginlegur ársreikningur er
gerður. Á árinu varð um 415,7 m.kr. halli af rekstri Eirar, en hallinn árið áður var um 495,7
m.kr. Halli húsrekstrarsjóðsins var 472,8 m.kr. en hagnaður af rekstri rekstrarsjóðs nam 57,1
m.kr. Leigutekjur jukust um 58 m.kr. eða sem nemur 34%. Ríkisframlag hækkaði um 4% á
milli ára, þ.e. úr 1,511 kr. í 1.573 m.kr.
Heildareignir húsrekstrarsjóðs Eirar í árslok eru um 7,3 milljarðar kr. og neikvætt eigið fé er
um 1,3 milljarðar kr. Neikvætt eigið fé rekstrarsjóðs var um 23,6 m.kr. í árslok.

Rekstrarvandi

Haustið 2012 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 rekstrar- og greiðsluáætlanir til ársins
2028. Í framhaldi var leitað eftir greiðslustöðvun og voru því málin komin í opinbert ferli.
Nauðasamningar gengu í gegn í febrúar 2014.
Það er ljóst að staða Eirar hefur vænkast og gjaldþrot blasir ekki lengur við. Gripið var til
margra aðgerða til að bæta rekstur stofnunarinnar og ljóst er að halda þarf vel á málum á
komandi misserum til að tryggja framtíð Eirar sem best.

Starfsmannamál

Rekstrarvandi og hagræðingaraðgerðir í framhaldi af því hefur leitt til mikils álags á
starfsfólk. Dugnaður starfsfólks og sá mannauður sem í starfsfólkinu býr hefur gert það að
verkum að vel hefur tekist til í rekstri og þjónustu hjúkrunarheimilisins (rekstrarsjóðs). Það
ber að þakka.

Sigurður Rúnar Sigurjónsson,
forstjóri

Hjúkrun og umönnun
Inngangur

Þegar horft er um öxl til liðins árs sést glöggt að starfsemi Eirar hefur sífellt verið umfangs- og
þýðingarmeiri í öldrunarþjónustunni, meðal annars vegna þeirra fjölbreyttu úrræða sem í boði
eru fyrir aldraða sjúka.
Kjarni hjúkrunar og umönnunar á Eir og í Hömrum er fagleg þjónusta. Umhyggja og virðing er
borin fyrir heimilisfólki og mannauðurinn er því algjört lykilatriði.
Fólk sem nú flyst á hjúkrunarheimili er mun veikara en áður var, sem hefur það í för með sér að
starfsfólk verður að hafa yfir fagþekkingu að ráða, til þess að geta tekist á við meðferðir tengt
andlegum og líkamlegum sjúkdómum, flóknum lyfjameðferðum, ásamt því að geta greint
bráðavanda og brugðist við með viðeigandi ráðstöfunum.
Eir hefur á að skipa frábæru starfsfólki þar sem allir leggja sig fram um að þjóna heimilisfólki
hjúkrunarheimilanna og einnig íbúum öryggisíbúðanna eins og best verður á kosið, þrátt fyrir
þær hagræðingar- og aðhaldsaðgerðir á öllum sviðum sem verið hafa síðustu ár.
Það er von okkar allra að nú sé lokið erfiðleikatímabili Eirar sem hefur staðið yfir í allt of
langan tíma og við taki uppbyggilegur og jákvæður tími fyrir starfsmenn og heimilisfólk.
Fjölbreytt verkefni einkenndu árið 2013 og bar þar hæst undirbúningur allt árið að opnun
hjúkrunarheimilisins Hamra í Mosfellsbæ.
Eins og ætíð var mikil áhersla lögð á góða nýtingu plássa á Eir, sem var 99,9 % á þeim 173
leguplássum sem eru á heimilinu. Nokkrir einstaklingar þurftu að leggjast inn á LSH til aðgerða
eða rannsókna og voru þá nokkra daga á sjúkrahúsi því tengdu.
Á árinu innskrifuðust samtals 228 einstaklingar á Eir sem ýmist komu í hjúkrunarheimilispláss,
hvíldarinnlagnarpláss eða í brotaendurhæfingarpláss.
Á Eir létust 59 heimilismenn, 33 konur og 26 karlar.
Á Hömrum hjúkrunarheimili létust 2 heimilismenn á fyrstu rekstrarmánuðum heimilisins, en
það var komið í fullan rekstur 31. október.

Hjúkrunarstjórn

Hjúkrunarstjórn stýrir allri faglegri hjúkrun og þjónustu á hjúkrunarheimilunum Eir og
Hömrum ásamt heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu sem veitt er til íbúa í öryggisíbúðunum.
Í hjúkrunarstjórn sitja auk framkvæmdastjóra hjúkrunar, tveir hjúkrunarverkefnastjórar Jóna
Magnúsdóttir og Kristín Högnadóttir og tíu deildarstjórar heimilisdeilda og öryggisíbúða.
Í A-húsi sem hóf rekstur 1993, eru eftirtaldir deildarstjórar;
Erla Sigtryggsdóttir á móttöku- og endurhæfingardeild á 4. hæð.
Elín K. Bjarnadóttir á heilabilunardeild 3. hæð suðurgangi.
Sigríður J. Kjartansdóttir á almennri heimilisdeild 3. hæð norðurgangi.
Helga Jóhanna Hrafnkelsdóttir á heilabilunardeild 2. hæð norðurgangi
Þóra Þórsdóttir á alm. heimilisdeild, einnig sérhæfð fyrir sjónskerta og blinda á 2. hæð
suðurgangi
Heimilisdeildir í húsnæði Eirar sem kallað er B hús og var sett í rekstur í janúar 2004
stýra eftirtaldir deildarstjórar;
Kristín Aðalsteinsdóttir á almennri heimilisdeild á 1.h.
Sigurbjörg Einarsdóttir á alm. heimilisdeild með líknarpláss fyrir einstaklinga frá LSH á 2.h.
Hafdís J. Stefánsdóttir á dagdeild fyrir heilabilaða á 3.h. og sambýlið Eirarholt.
Hjúkrunardeildarstjóri Hamra hjúkrunarheimilis er Sigríður Ósk Einarsdóttir en hún
ásamt Svövu Harðardóttur hjúkrunarfræðingi höfðu umsjón með skipulagningu og opnun
Hamra í samvinnu við framkvæmdastjóra hjúkrunar sem ber ábyrgð á þjónustunni.
Hjúkrunardeildarstjórar í öryggisíbúðum Eirar eru Kristjana Gígja sem er yfir Eirarhúsum
og Eirhömrum og Ragnheiður Gunnarsdóttir sem stýrir Eirborgum í Spönginni.
Hjúkrunarstjórn heldur fundi að öllu jöfnu á hálfs mánaðar fresti þar sem starfsemin og
þjónustan er sífellt til skoðunar og endurmats.

Fræðsla

Unnið var að gerð fræðsluáætlunar og skipulags hennar fyrir árið 2013 og fram á vor 2014.
Fræðslan tengdist hjúkrun, umönnun, stoðþjónustu, öryggismálum og kynningum á ræsti- og
hjúkrunarvörum og hjálpartækjum.
Lagt var upp með að nýta mannauðinn á Eir og leita til fagfólks, þverfaglegs hóps um að leggja
fræðslunni lið til þess að halda niðri kostnaði við fræðsluna og gekk það eftir. Einnig var leitað
til félagasamtaka (s.s. Blindravinafélagið og Heyrnarhjálp) og fyrirtækja með ræsti- og
hjúkrunarvörur með kynningar og fræðslu.
Nýliðafræðsla var að venju í byrjun júní, þar sem farið var yfir almenna fræðslu um umönnun

og þjónustu við íbúa, öldrunarbreytingar og helstu sjúkdóma. Einnig var
vinnutækni og verklega þjálfun.
Nýliðafræðsla var einnig í boði fyrir allt starfsfólk Hamra í september s.l.

lögð áhersla á

Þjónustuliðanám
á Eir

Boðið var upp á þjónustuliðanám með íslensku kennslu í samstarfi við Mími símenntun fyrir
starfsfólk af erlendum uppruna sem starfar við ræstingar og í býtibúrum á Eir.
Námið stóð yfir frá febrúar til maíloka. Þátttakendur voru 14 og fór kennslan fram á vinnutíma
starfsfólksins, eftir hádegi tvisvar í viku. Kennslustundir alls 140 stundir.
Mikil ánægja var með námið og skilaði það sér í bættum samskiptum, betri skilningi og
þekkingu og aukins sjálfstrausts í starfi.

Líknarmeðferð

Samstarf samkvæmt samningi við Landspítala um líknarþjónustu hófst á haustmánuðum og
gerði ráð fyrir 1-2 plássum á deild 2B. Um var að ræða aldraða skjólstæðinga með mjög skertar
lífslíkur og markmiðið var að bjóða þeim heimilislegt umhverfi og rúmgott sérbýli með aðstöðu
fyrir aðstandendur þeirra. Líknarteymi LSH og fulltrúar Eirar funduðu reglulega um samstarfið
á árinu.
Tveir einstaklingar nutu þessa úrræðis síðastliðið haust.
Meðferðarferlið fyrir deyjandi – Liverpool Care Pathway hefur nýst vel sem hjálpartæki við
skráningu á heildrænni umönnun, hjúkrunar- og læknismeðferð íbúa í lífslokameðferð.
Umrætt ferli hefur verið notað á Eir frá árinu 2009.

Atvikaskráning

Verkefnið „ byltuskráning og forvarnir“ sem sett var af stað í lok árs 2012, hélt áfram út árið
2013. Markmiðið var að bæta skráningu á byltum heimilismanna og vinna að umbótum og
forvörnunum strax í kjölfar byltunnar eins og kostur var á hverri heimilisdeild fyrir sig.
Eyðublað fyrir atvikaskráningu var uppfært og gert ýtarlegra. Fleiri breytur settar inn s.s. hvar,
við hvaða aðstæður og á hvaða tíma atvikið átti sér stað, nákvæmari lýsingu á atviki, hvort
fyrirbygging hafi verið möguleg og nákvæmari lýsing/skráning á afleiðingum atvika.
Hver deild tók saman niðurstöður fyrir hvern mánuð á árinu og vann að umbótum í kjölfarið.
Lýsing á umbótum í kjölfar alvarlegra/síendurtekinna atvika á árinu 2013:
1. Aukið eftirlit með einstaklingum sem eru í fallhættu, þar sem því verður komið við.
2. Bjöllugrindum/rápmottum við rúm íbúa sem eru í fallhættu fjölgað á heimilinu, þar sem
niðurstöður atvika sýndu að flestar byltur áttu sér stað síðla kvölds inni á herbergi íbúa.
3. Síendurtekin atvik rædd á teymisfundum, við íbúa og á fjölskyldufundum. Leitað lausna
með íbúa og aðstandendum og öryggisbúnaður/fjötrar ekki notaðir nema með samþykki
þeirra.
4. Verklagsreglur um notkun fjötra/öryggisbúnaðar eru alltaf í endurskoðun.
Tvisvar á ári kallar Landlæknisembættið eftir yfirliti yfir skráningu atvika frá heilbrigðisstofnunum og óskar eftir ákveðnum upplýsingum, sem birtast hér fyrir neðan.
Fjöldi skráðra atvika sem íbúar Eirar urðu fyrir á tímabilinu 1/1 - 30/6 og 1/7 - 31/12 2013
Fyrri hluti árs 2013

Seinni hluti árs 2013

221
174

3

0

3

0

9

7

2

0

1

0

3

Fjöldi einstaklinga sem varð fyrir afleiðingum alvarlegra/síendurtekinna atvika

0

1/1 - 30/6 og 1/7 - 31/12 2013
Fyrri hluti árs 2013

Seinni hluti árs 2013
176
127

60

50
3

3

1

1

Tímabundinn Varanlegur skaði
Lenging
áverki
sjúkrahúslegu

1

0

Andlát

Engar afleiðingar

RAI

RAI mælitækið var uppfært af Landlæknisembættinu og er nú mun betra að vinna með.
Niðurstöður RAI mata hafa áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um
60% af daggjaldinu.
RAI sýnir ákveðna birtingarmynd fyrir hjúkrunarheimilin, þar sem fram kemur meðal annars
upplýsingar um gæði þeirrar þjónustu sem heimilisfólkinu er veitt. Á árinu 2013 var gert
átaksverkefni á öllum deildum með hjúkrunarfræðingum við að fara skipulega yfir RAI
mælitækið og skráningu því tengdu, þar sem markvisst voru rýndir allir matsþættirnir til að fá
nákvæmari niðurstöðu en áður.

Heimilisdeildir

Heimilislegt umhverfi á deildum og ríkjandi jákvætt andrúmsloft, þar sem trúnaður og traust er
á milli heimilisfólks og starfsfólks eru þættir sem skipta máli fyrir íbúa í athöfnum daglegs lífs.
Aukin hjúkrunarþyngd, flóknar hjúkrunarmeðferðir samhliða auknum kröfum yfirvalda kallar á
viðvarandi verkefni starfsfólks sem leitar sífellt leiða til þess á hverjum tíma að sætta sem flest
sjónarmið og væntingar heimilisfólks og ættingja þeirra.
Það er því aldrei of oft sagt að ekki er unnt að tryggja góða þjónustu nema að hafa faglegt og
gott starfsfólk.

Félagsstarf

Reynt var að færa tómstundir meira inn á deildirnar vegna þess að margir heimilismenn voru það
veikir að þeir áttu erfitt með að sækja félagsstarf utan deilda. Starfsfólk hverrar deildar var þeim
til stuðnings og aðstoðar.
Á árinu voru haldnar skemmtanir á nokkrum deildum þar sem ættingjar komu í kaffi og nutu
samverunnar með íbúum og starfsfólki og tókust samkomurnar mjög vel. Heimilisfólk sem
hefur heilsu og vilja hefur ætíð möguleika á því að fara á vinnustofuna á 4. hæð þar sem boðið er
upp á fjölbreytta afþreyingu.

Dagdeild

Dagdeild Eirar er fyrir einstaklinga með greinda heilabilun og er heimild fyrir 24 plássum, sem
voru nýtt af 32-35 einstaklingum á aldrinum 66 til 94 ára. Hluti dagdeildargesta nýttu sér tvo eða
þrjá daga í viku á meðan aðrir komu alla virka daga vikunnar. Starfsemi deildarinnar var að
venju fjölbreytt þar sem farið var til dæmis á Vínartónleika í Hörpunni, á Byggðasafnið á
Akranesi, á tónleika í Salnum í Kópavogi, á kaffihús í miðborginni auk þess sem áfram var
fjölbreytt samstarf við leikskólann Brekkuborg, þar sem kynslóðir mætast og hafa gagn og
gaman af samverustundunum.
Starfsfólk deildarinnar fór í námsferð til Kaupmannahafnar á árinu til þess að skoða
sambærilegar dagdeildir en einnig til að skoða búsetuúrræði fyrir fólk með heilaskaða eða
heilabilunarsjúkdóma. Starfsfólkinu fannst ferðin vera mjög áhugaverð og skemmtileg og komu
til baka með hugmyndir sem það hefur unnið úr og sett í framkvæmd á deildinni.

Móttöku- og
endurhæfingardeild

Starfsemi Móttöku- og (brota)endurhæfingardeildar Eirar á 4. hæð var með nokkuð ólíku sniði
en árið 2012. Áhrifavaldar voru meðal annars, veruleg aukning á hjúkrunarþyngd og flóknari
heilsufarsvandamál hjá skjólstæðingum deildarinnar, ásamt aukningu á veikindatilfellum hjá
starfsfólki.
Starfsemin skiptist í þrennt.
12 endurhæfingarpláss fyrir eldri einstaklinga með beinbrot og/eða stoðkerfisvandamál.
Unnið er samkvæmt samstarfssamningi við LSH.
6 hvíldarpláss í 4 – 8 vikur x 1 – 2 á ári, fyrir einstaklinga sem búa heima.
Deildin sér um allar innkallanir í þessi pláss.
Unnið er í samvinnu við Færni- og heilsumatsnefnd höfuðborgarsvæðisins samkvæmt nýlegum
lögum um hvíldarinnlagnir (2012). Aukin vinna er í kringum innkallanir nú en áður og beiðnum
til okkar hefur fækkað.

Biðpláss eru fyrir 7 einstaklinga sem komnir eru með samþykkt vistunarmat og bíða eftir
varanlegu heimilisplássi.
Einu aukaplássi var bætt við á deildinni s.l. sumar. Það er nýtt ýmist sem biðpláss eða
hvíldarpláss.
Sem fyrr var full nýting á leguplássum en margir skjólstæðingar dvöldu lengur en áætlað var,
erfiðari útskriftaáætlanir og gerð voru fleiri færni- og heilsufarsmöt en áður.
Innlagnir á deildina voru 206 á árinu, sem skiptust eftirfarandi.
Heildarfjöldi í endurhæfingarplássin, 85 einstaklingar
Heildarfjöldi í hvíldarplássin, 90 einstaklingar.
Heildarfjöldi í biðplássin, 31 einstaklingur.
Metnaðarfull og árangursrík einstaklingsmeðferð og útskriftaráætlun er unnin í teymisvinnu
hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa í samráði við
skjólstæðinginn, ættingja og utanaðkomandi umönnunaraðila s.s heimahjúkrun, félagsþjónustu,
sjúkraþjálfun, sjúkratryggingar og fl.
Stöðugleiki var í starfsmannahaldi deildarinnar mestan hluta ársins. Starfsemin hefur fundið
fyrir verulega auknu álagi, sem skýrist meðal annars af auknum heilsufarsvandamálum
skjólstæðinga þeirra, auk þess sem töluverð veikindaforföll voru hjá starfsmönnum á árinu.
Deildarritari hefur verið í veikindaleyfi frá því í fyrravor og enginn komið í staðinn.
Deildarstjóri var í rúmlega tveggja mánaða veikindaleyfi í lok ársins en sinnti þó ákveðnum
verkefnum.
Vert er að geta þess að starfsmenn á deildinni sýndu áhuga og frumkvæði við að gera lífið
skemmtilegra fyrir skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra í amstri dagsins og er þeim samhenta hópi
þakkað kærlega fyrir. Unnu þeir óeigingjarnt starf í sjálfboðavinnu við undirbúning, framkvæmd
og öflun styrkja, efnis og skemmtiatriða.
Starfsmannahald

Starfsfólk Eirar fann fyrir miklu álagi í starfinu á liðnu ári. Kröfur voru gerðar til starfsfólks og
stjórnenda um fagþjónustu í hvívetna og einnig að fara vel með og huga að aðhaldi í öllum
þáttum rekstrarins. Við upphaf ársins 2013 voru deildarstjórastöðurnar færðar úr 100% stöðum
niður í 75% en margir deildarstjórar fengust til þess að vinna áfram í 25% viðbótar starfi sem
almennir hjúkrunarfræðingar á sínum deildum.
Einnig var fækkað í umönnun um heilt stöðugildi á dagvakt virka daga á öllum heimilisdeildum
og á dagdeild. Yfirvinnubann var síðan sett á síðar á árinu nema með sérstöku leyfi yfirmanna.
Daglegt starf stjórnenda einkenndist því oft af því að endurskipuleggja störfin við upphaf
dagsins vegna breyttra aðstæðna á deildunum sem ætíð taka mið m.a. af veikindum og þjónustu
við heimilisfólkið.
Starfsfólk við hjúkrun, umönnun, eldhús- og ræstingastörf á Eir, Hömrum og í öryggisíbúðum
Eirar voru samtals 362.
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Það hefur verið til farsældar fyrir Eir að hafa öflugt fagfólk í hjúkrun, umönnun, læknisþjónustu,
sjúkra- og iðjuþjálfun starfandi á hjúkrunarheimilunum Eir og Hömrum. Metnaðarfullur hópur
fagfólks leggur þannig grunn að heildrænni meðferð og þjónustu við skjólstæðinga heimilanna
sem eru í góðum hópi bestu hjúkrunarheimila landsins.
Öryggisíbúðirnar

Aldraðir þurfa oft að búa lengur heima en stætt er og sést það glöggt í öryggisíbúðum Eirar.

Hvíldarinnlagnir hafa hjálpað mörgum fjölveikum íbúum að ná betri styrk og heilsu til þess að
getað búið lengur heima og ekki síst fyrir maka þeirra að fá hvíld frá umönnun hins veika.
Fjöldi íbúða í öryggisíbúðum Eirar eru samtals 200.
Þær eru í Eirborgum, Eirarhúsum tengt við Eir og í Eirhömrum, tengt við Hamra í Mosfellsbæ.
Verktakaþjónustusamningar eru gerðir milli Eirar og Velferðarsvið Reykjavíkur og Miðgarðs í
Grafarvogi um þjónustu í Eirborgum og í Eirarhúsum en við sveitarfélagið í Mosfellsbæ og
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis um þjónustuna í öryggisíbúðunum á Eirhömrum.
Einnig er samningur milli Eirar og Mosfellsbæjar um að sinna félagslegri heimaþjónustu út í
bæ, til íbúa sem búa í sjálfstæðri búsetu.
Eirarhús

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 2013 bjuggu samtals 41
einstaklingur í íbúðunum og þar af voru 9 hjón. Heimahjúkrun var veitt til 26 einstaklinga og
félagsleg heimaþjónusta var veitt út í 33 íbúðir. Innlagnir á LSH voru samtals 21 á árinu, í
hvíldarpláss fóru 13 einstaklingar. Inn á hjúkrunarheimili fluttust 4 íbúar og 3 einstaklingar
létust á árinu. Á árinu fóru 3 einstaklingar í dagvistun.

Eirborgir

Eirborgir í Spönginni: Starfsemin hófst í húsinu eftir að fyrstu íbúarnir fluttu inn haustið
2009. Fjöldi íbúa sem bjuggu í Eirborgum í desember 2013 voru 103 og sinnti heimahjúkrun
að meðaltali 27 einstaklingum og um 50 einstaklingar fengu félagslega heimaþjónustu. Í
hvíldarinnlagnir fóru 4 og 7 fluttu á hjúkrunarheimili. Dagdeild sóttu 15 manns. Fjórir íbúar
létust.
Alls var 21 einstaklingur lagður inn á LSH en fjöldi innlagna á árinu var samtals 56.

Eirhamrar

Eirhamrar í Mosfellsbæ: Í húsunum eru 53 íbúðir og bjuggu í þeim samtals 65 einstaklingar
þann 1. desember. Rekstur hófst þar árið 2007 á vegum Eirar sem öryggisíbúðir. Heimahjúkrun
var veitt 41 einstaklingi á árinu og félagsleg heimaþjónusta var veitt út í 37 íbúðir. Innlagnir á
LSH voru samtals 21 og 2 einstaklingar létust. Inn á hjúkrunarheimili fluttust 3 einstaklingar og
í hvíldarpláss fóru 11 einstaklingar. Á árinu fóru 3 einstaklingar í dagvistun. Félagsleg
heimaþjónusta úti í Mosfellsbæ var veitt inn til 75 einstaklinga á árinu, fólki sem býr í
sjálfstæðri búsetu í Mosfellsbæ.

Lokaorð

Stjórnendur hafa sem endranær lagt áherslu á að upplýsa starfsfólkið jafn óðum um hvað eina
er varðar starfsemi heimilisins og stöðu húsrekstrarsjóðs. Forstjóri kom reglulega á fundi
hjúkrunarstjórnar og upplýsti um gang mála hverju sinni og lagði fram endurskipulagningu sem
unnið var að allt árið. Vandi Eirar vegna húsrekstrarsjóðs og umræðan í þjóðfélaginu tengt
honum, hefur verið öllum erfið, jafnt íbúum, ættingjum sem og starfsfólki.
Ég vil færa deildarstjórum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum, umönnunarstarfsfólki, ræstingar- og býtibúrsfólki sérstakar þakkir fyrir farsæl störf þeirra á liðnu ári í
þágu heimilisfólksins og íbúa á vegum Eirar.

Birna Kr. Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar

Læknisþjónusta og staðtölur 2013
Inngangur

Starfsemi á liðnu ári hefur gengið vonum framar í skugga þeirra hremminga sem
heimilið hefur farið í gegnum á árinu. Tekist hefur að halda fullum dampi í rekstri
heimilisdeilda sem og öðru starfi sem er mikilvægt, svo sem hvíldarinnlagnir,
brotaendurhæfing og sérhæft dagdeildarstarf fyrir aldraða.

Starfslið

Engar varanlegar breytingar hafa orðið í læknaliði en á fyrri hluta árs komu Salóme Ásta
Arnardóttir og Sólveig Sigurbjörnsdóttir til aðstoðar í veikindaforföllum undirritaðs.

Starfsemi

Meðfylgjandi tafla sýnir eins og undanfarin ár afbragðs góða nýtingu á rýmum
heimilisins eða nær 100%. Lægsta nýtingin var í desember mánuði 99.7%. Hinu er
ekki að neita að til þess að halda uppi slíkri nýtingu hefur verið lögð mikil vinna þar
sem sífellt erfiðara er að fá fólk til að flytja í þau pláss sem losna á heimilinu. Kemur
þar til eins og margoft hefur verið bent á að búseta í fjölbýlis herbergjum þykir ekki
aðlaðandi og því sækir fólk síður á þau heimili sem bjóða slíkar lausnir.
Legudagar í Eir 2013
Mánuðir
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember

Legupláss
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Samtals

Fjöldi rýma
5363
4844
5363
5190
5363
5190
5363
5363
5190
5363
5190
5363

Nýting
5359
4849
5378
5183
5362
5164
5349
5357
5180
5382
5192
5349

Nýting %
99,9
100,1
100,3
99,9
100,0
99,5
99,7
99,9
99,8
100,4
100,0
99,7

63145

63104

99,9

Meðfylgjandi tafla sýnir aldurs- og kynjaskiptingu heimilismanna.
Aldur heimilismanna um áramótin 2013/14
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Samtals

3
19
55
26
1
104

1
6
29
9

4
25
84
35

45

149

Hlutfall kvenna hefur enn aukist. Um áramót voru konur 104 (69,8%) en voru 66,4%
árið áður. Meðalaldur heimilismanna var 84.7 ár (83.7 árið 2012), konur 85.2 (84.2 árið
2012) og karlar 83.5 (82,5 árið 2012).
Á árinu létust 59 einstaklingar eða um 40% heimilismanna, 33 konur og 26 karlar (56
árið 2012). Meðalaldur látinna var 85.2 ár.

Fyrri heimilisföng heimilismanna
Akureyri
2
Borgarnes
1
Garðabær
1
Hveragerði
1
Ísafjörður
1
Kópavogur
11
Mosfellsbær
2
Reykjanesbær
2
Reykjavík
122
Selfoss
2
Seltjarnarnes
2
Siglufjörður
1
Stokkseyri
1
149

Nýir heimilismenn
Alls komu 69 (60 árið áður) nýir einstaklingar til búsetu á heimilinu á árinu, ýmist beint
í heimilispláss eða í biðpláss á 4. hæð. 27 (30 árið áður) þeirra komu af LSH og 7 frá
öðrum stofnunum, 13 (7 árið áður) úr endurhæfingarplássum eða hvíldarplássum og 22
(18 árið áður) eða 32% komu úr heimahúsum. Skýrist fjölgun á milli ára að einhverju
leyti af tilkomu Hamra í Mosfellsbæ en þangað fluttu nokkrir heimilismenn Eirar til
sinna heimahaga.
Alls komu 23 heimilismenn á heimilisdeildir úr biðplássi á 4. hæð en 46 (25 árið áður)
komu beint inn á deildir.
Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í biðpláss og fast pláss 2013
Hveragerði
Kópavogur
Mosfellsbær
Reykjanesbær
Reykjavík
Selfoss

1
8
3
1
55
1
69

Íbúar á heimilisdeildum eftir komuári

1993
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

31.12.13

2
3
7
8
9
12
13
19
23
53

1
2
4
4
6
7
8
13
16
46
46

1
2
2
2
6
5
6
6
11
35
33
38

1
1
1
1
4
4
5
3
8
21
23
32
48

1
1
1

149

153

147

152

4
3
3
3
7
12
15
20
35
44
149

Eins og taflan sýnir er hér enn einn íbúi sem flutti á heimilið opnunarárið 1993 og er við
bærilega heilsu. Taflan skýrir sig annars sjálf.
Móttökudeild 4. hæð
Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 68 og í hvíldarinnlagnir 85.
3 einstaklingar voru í biðplássi um áramót 2013/14.
Í hvíldarinnlögn um áramót voru 8 einstaklingar og 12 einstaklingar í endurhæfingarplássi.
Frá deildinni fóru 23 einstaklingar í heimilispláss, þar af 15 í varanlegt pláss á Eir, 3 í
B-hús, 3 á 2. hæð í A-húsi og 9 á 3. hæð, 6 fóru í Hamra í Mosfellsbæ og 2 á önnur
hjúkrunarheimili.
23 komu í biðpláss á árinu. Að heiman komu 6 í biðpláss, 4 komu frá LSH og 3 fóru í
biðpláss úr endurhæfingarplássi, 5 úr hvíldarinnlögn og 5 komu frá öðrum stofnunum.
Þeir einstaklingar sem fóru í varanlegt pláss höfðu dvalið að meðaltali í 78 daga á
móttökudeildinni í biðplássi (63 dagar árið 2012).
Endurhæfing
68 einstaklingar (84 árið áður) innrituðust í endurhæfingarpláss fyrir brotasjúklinga, þar
af fóru og komu 6 einstaklingar (samtals 74 innlagnir). Meðalaldur þeirra var 84,4 ár
(81,1 ár áður).
Alls voru útskriftir úr endurhæfingu 70 á árinu 2013, 55 útskrifuðust heim, 3 fóru í
biðpláss á Eir, 2 fóru í varanleg pláss á Eir, 6 fóru á önnur hjúkrunarheimili, 1 lést, 3
útskrifuðust á LSH eða heim og innrituðust á ný.
Meðaldvalartími þeirra sem útskrifuðust á árinu 2013 voru 59 dagar (48 dagar árið
áður).
Dagdeild
Starfsemi dagdeildar fyrir heilabilaða var með svipuðu móti og undanfarin ár. Deildin
býður upp á 24 pláss og hafa 35 einstaklingar verið skráðir í þau að jafnaði, sumir hluta
úr viku. Alls komu 26 nýir gestir á deildina en sjö þeirra höfðu útskrifast af ýmsum
orsökum áður en árið var á enda. Heildarfjöldi útskrifaðra var 26 en flestir þeirra eða
10 fengu hjúkrunarpláss á Eir og 2 fóru í Hamra. Fjórir fóru á Landspítalann og létust
þeir allir á árinu. Fimm gestanna stöldruðu stutt við og vildu ekki nýta sér þjónustuna
áfram af ýmsum ástæðum oft á tíðum vegna erfiðs sjúkdóms. Aðrir skjólstæðingar
útskrifuðust á fimm önnur hjúkrunarheimili, einn á hvert þeirra. Aldursbil
skjólstæðinga um áramót 66-94 ára, meðalaldur 81 ár.
Biðlisti

Biðlisti fyrir heimilið um áramót er svipaður og undanfarin ár. Í ár eru 18 manns
skráðir á biðlistann en þessi tala er raunverulega of há þar sem flestir á listanum hafa
önnur heimili í hærri forgangi. Skýringin að mati undirritaðs er sú sama og áður að
fjölbýlis herbergin sem oftast eru í boði fyrir nýja heimilismenn fæla frá heimilinu. Við
erum því sífellt að verða aftar á merinni hvað þennan þátt varðar og því miður blasir við
hætta á að nýting heimilisrýma geti fallið niður ef ekki verður gerð bragarbót á þessu
ástandi.
Lyfjamál

Á síðasta ári lækkaði kostnaður við lyfjakaup um 11.6 % frá fyrra ári, var 630 kr en
lækkaði í 557 kr á legudag. Aðal skýring þessa er lækkandi lyfjaverð á vissum lyfjum
sem mikið eru notuð á heimilinu og einkaleyfi hefur fallið af og þá tilkoma samheitalyfja
í samkeppni. Lyfjanotkun miðuð við fjölda dagskammta hefur heldur vaxið á milli ára
en jafnframt færst á milli einstakra lyfjaflokka eins og búast má við með mikilli
umsetningu og fjölbreytileika í samsetningu heimilismanna.
2011
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310.089
329.735
338.778
Tafla sem sýnir fjölda dagskammta (töflur og hylki) eftir árum.
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Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár.
A meltingarfæra- og efnaskiptalyf (14)
B blóðlyf (4)
C hjarta og æðasjúkdómalyf
(8)
D húðlyf (2)
G þvagfæralyf,
lyf og kynhormónar (3)
H hormónalyf, önnur en
kynhormónar (1)
J sýkingalyf (4)
L æxlishemjandi lyf og lyf til
ónæmistemprunar (2)
M vöðvasjúkdóma- og beina
grindarlyf (3)
N tauga- og geðlyf (48)
P sníklalyf (0)
R öndunarfæralyf (6)
S augn- og eyrnalyf (4)
V ýmis lyf (0)
Tölur í svigum fyrir árið 2012

Kökuritið sýnir innbyrðis skiptingu eftir kostnaði á einstaka lyfjaflokka. Tölur í svigum
eru frá fyrra ári. Nokkur hækkun hefur orðið í flokki tauga- og geðlyfja úr 48% í 52 %
en í öðrum flokkum hafa orðið minni háttar breytingar.
Lokaorð

Árið 2013 var heimilinu að mörgu leyti mótdrægt. Vegur þar þyngst hin gríðarlega
erfiða rekstrarstaða sem heimilið hefur dregist með í kjölfar áfalla sem tengdust
efnahagshruninu og byggingu og sölu öryggisíbúða á vegum heimilisins. Allan tímann
hefur rekstur sjálfs hjúkrunarheimilisins og tengdur rekstur dagdeildar og þjónustu við
öryggisíbúðir, haldist innan marka en hefur samt þurft að taka á sig áraunir sem fylgja
vanda hússjóðs. Má þar mörgu þakka en ekki síst góðu samstarfi stjórnenda heimilisins,
þeirra Sigurðar Rúnars Sigurjónssonar forstjóra og Birnu Svavarsdóttur
framkvæmdastjóra hjúkrunar sem hafa lagt á sig gríðarlega vinnu til að ná endum
saman, án þess að þjónusta við heimilismenn hafi, sem heitið geti, borið skaða af. Þá
hefur allur þorri annars starfsfólks lagt sitt á vogarskálar, en eins og eðlilegt er, er
mikillar þreytu farið að gæta meðal starfsfólks í þessum aðstæðum og því mikilvægt að
nú sjáist til lands og betri tímar séu innan seilingar.
Ég vil í lokin þakka Jónínu Jósafatsdóttur læknaritara fyrir aðstoð við gerð þessarar
skýrslu og Önnu Sólmundardóttur lyfjafræðingi fyrir upplýsingar um lyfjanotkun.
Einnig vil þakka öllu samstarfsfólki fyrir samstarfið og góðan stuðning í veikindum
mínum á árinu.

Sigurbjörn Björnsson
framkvæmdastjóri lækninga

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun Eirar sinnir íbúum hjúkrunarheimilanna Eirar og Hamra, skjólstæðingum
dagdeildar og íbúum Eirarhúsa, Eirborga og Eirhamra.

Starfsmannahald

Við deildina störfuðu á árinu 4 sjúkraþjálfarar í 3.5 stöðugildum. Ylfa Þorsteinsdóttir,
Sigrún Jóhannsdóttir, Jóhanna Margrét Konráðsdóttir og Kristín Þórdís Valdimarsdóttir.
Í desember hóf störf Steinunn Arnars Ólafsdóttir sjúkraþjálfari sem er í 0.8 stöðugildi við
hjúkrunarheimilið Hamra og Eirhamra. Aðstoðarmenn eru tveir, Elín Dóra Baldvinsdóttir
og Sigurbjörg Friðgeirsdóttir í 1.63 stöðugildum. Tveir nemar í sjúkraþjálfun unnu við
deildina í sumarafleysingum.

Endurmenntun
starfsfólks

Sjúkraþjálfarar sóttu ýmis námskeið og fræðslufundi og miðluðu þeim fróðleik áfram til
samstarfsfólks.

Aukning og
endurnýjun
tækjakosts

Ekki var mögulegt að endurnýja tæki fyrir sjúkraþjálfun Eirar á árinu 2013. Fyrir
sjúkraþjálfun Hamra voru keypt ýmis þjálfunar og meðferðartæki, þar má nefna laser,
rafmagnshjól, æfingabekk og ýmis smátæki.

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 hefur
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 og svo var einnig á árinu 2013.
Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfi Eirar stóðu á árinu fyrir þátttöku starfsmanna í Lífshlaupinu
sem er hvatningarverkefni um hreyfingu hjá ÍSÍ.
Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfi stóðu einnig fyrir Kvennahlaupinu þann 4. júní fyrir
heimiliskonur á Eir og í Eirborgum þar sem genginn var hringur kringum húsið og boðið
upp á hressingu á eftir.
Alls komu íbúar í 10589 einstaklingsmeðferðir á árinu og 3247 sinnum í hópæfingar.
Á göngudeild voru 1242 komur í einstaklingsmeðferð og 679 komur í hópæfingar.

Í árslok

Starfsfólk deildarinnar hefur sýnt einstaka samheldni og dugnað við að sinna sínu starfi af
kostgæfni með hag skjólstæðinga að leiðarljósi þrátt fyrir erfiða stöðu stofnunarinnar.
Samstarf við aðrar deildir hefur gengið afar vel og þakka ég fyrir það.

Ylfa Þorsteinsdóttir
yfirsjúkraþjálfari

Iðjuþjálfun

Iðjuþjálfun á Eir veitir íbúum hjúkrunarheimilisins þjónustu, skjólstæðingum
endurhæfingardeildarinnar og þjónustar dagdeild eftir beiðnum.

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.
Við deildina starfaði í sumarafleysingum Arndís Jóna Guðmundsdóttir iðjuþjálfi.

Endurmenntun

Undirrituð sótti ýmis námskeið og fræðslufundi á árinu. M.a. um setstöður, sessur
og nýjungar í hjólastólum, og kynningar á ýmsum öðrum hjálpartækjum. Einnig fór
undirrituð á námsstefnu um geðheilsu aldraðra.
Undirrituð er í faghópi starfandi iðjuþjálfa á hjúkrunarheimilum sem hittist
reglulega. Fór hópurinn m.a. í vettvangsferð sl. vor og skoðaði Ás í Hveragerði og
starfið þar.

Aukning og
endurnýjun
tækjakosts

Engin tækjakaup voru í iðjuþjálfun árið 2013, en keypt var matstæki til að meta
vitræna getu. Einnig var keypt handbók til notkunar með öðru matstæki.
Samþykkt voru tæki á tækjakaupalista iðjuþjálfunar 2013, en ekki var hægt að
kaupa þau sökum stöðu heimilisins. Sá listi flyst því til ársins 2014.

Starfsemi deildar

Iðjuþjálfi sinnir íbúum hjúkrunardeilda, skjólstæðingum endurhæfingardeildar og í
sérstökum tilfellum skjólstæðingum dagdeildar.
Í ágúst sl. var ákvörðun tekin um að iðjuþjálfun skyldi komast í nýja aðstöðu. Það
gekk eftir í október og aðstaða deildarinnar flutt í sal á 4. hæð sem upphaflega var
hannaður sem „iðjuþjálfun“. Aðstaðan býður upp á ýmsa möguleika sem ekki hafa
verið til staðar hingað til eins og t.d. eldhúsþjálfun í æfingaeldhúsi með
skjólstæðingum endurhæfingardeildar og mun betri aðstaða fyrir markvisst
hópastarf iðjuþjálfa.
Iðjuþjálfi sinnir öllum skjólstæðingum endurhæfingardeildarinnar. Þar er hlutverk
iðjuþjálfa 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 um 40 heimilisathuganir til skjólstæðinga
endurhæfingardeildarinnar árið 2013 sem er eitthvað færra en árið áður.
Iðjuþjálfun ásamt sjúkraþjálfun stóð fyrir Kvennahlaupi í júní fyrir heimiliskonur
(og menn). Þátttaka var góð, um 130 þátttakendur og skemmtu allir sér vel. Genginn
var stuttur hringur og endað á Torginu þar sem allir fengu hressingu og söng.
Á þessu ári komu 2 nemar í vettvangsnám í iðjuþjálfun frá Háskólanum á Akureyri.
Sá fyrri var 5 ½ viku og sá seinni 8 vikur.

Í árslok

Segja má að ferskir vindar hafi blásið um iðjuþjálfun árið 2013, þó svo oft hafi þó
þurft að fara um öldudali. Ný og bætt aðstaða deildarinnar og samþykkt um aukið
stöðugildi iðjuþjálfa á komandi ári (2014) sýna vonandi að botninum sé náð og nú sé
tími til að líta björtum augum til framtíðarinnar.
Á nýju starfsári er ætlunin að greikka sporið enn fremur og halda ótrauð áfram því
mikilvæga starfi sem iðjuþjálfun er fyrir skjólstæðinga okkar.

Ása Lind Þorgeirsdóttir
iðjuþjálfi

Vinnustofa og félagsstarf

Aðalmarkmið með starfsemi vinnustofu er að viðhalda virkni, virðingu, dægrastyttingu og gleði heimilismanna.
Starfsemi vinnustofu var með nokkuð hefðbundnu sniði allt árið þó dregið hafi úr
með fækkun starfsfólks og að ekki var ráðinn sumarstarfsmaður. Deildarstjóri er
Júlíana Árnadóttir nú í 70% starfi. Vinnustofan var á haustmánuðum flutt í sal á 4.
hæð og takmarkaðist vinnuaðstaðan mikið ásamt því að möguleikar á verkefnum
fækkaði við það verulega og hafði þetta neikvæð áhrif á þjónustu við íbúa.
Eirarvinirnir Ólína Sigurgeirsdóttur og Fanney Sumarliðadóttir hafa veitt stuðning
með starfi sínu í vinnustofu. Eirarvinir sem hafa farið á nokkrar deildir og lesið fyrir
heimilisfólk eru Björn Tryggvason, Björn Viggósson, Dagbjört Þórðardóttir,
Guðrún Ísleifsdóttir, Ragna Unnur Helgadóttir, og Sigurlaug Guðmundsdóttir.
Sérstakar þakkir eru til allra Eirarvina sem hafa gefið vinnu sína og þeirra sem
komu á árinu og skemmtu heimilismönnum og gestum.
Deildarstjórinn Júlíana sótti að venju námskeið og fræðslu hjá fagfélögum og
samtökum til eflingar starfinu.
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, upplestur á sögum og minningarvinna. Einnig er dagblaða- og
tímaritalestur vinsæll. Mikil þátttaka er í bingói sem haldið var einu sinni í viku.
Mikið er um að aðstandendur komi og heimsæki vinnustofu.
Félagsstarfið var fjölbreytt samkvæmt venju. Haldnir voru hinir ýmsu árvissu
fagnaðir eins og hattaball á öskudag og aðventuhátíð með jólaballi. Einnig var
ýmislegt annað til skemmtunar fyrir heimilismenn, gesti og starfsfólk á árinu, svo
sem einir fernir tónleikar. Sérstaklega skal nefna að sett var upp sjóbúð í fræðslusal
sem var vetrarþema með fróðleik tengdum sjómennsku. Heimilismenn og gestir af
öllum deildum komu í heimsókn, skoðuðu muni sem tengdust sjóbúðinni og fengu
fræðslu við góðar undirtektir ásamt kaffi og meðlæti í lokin.
Fjöldi sölukynninga voru haldnar og voru þær vel sóttar.
Sérstakar þakkir fá eftirtaldir listamenn og gestir sem komu í heimsókn og skemmtu
heimilisfólki og gestum: Tónlistarskóli Árbæjar undir stjórn Guðbjargar
Ragnarsdóttur, Börn frá leikskólanum Brekkuborg, Sighvatur Sveinsson flutti
tónlist á jólaballi, Karlakórinn Kátir karlar undir stjórn Gylfa Gunnarssonar, hópur
um List án landamæra, Magnús Baldvinsson óperusöngvari ásamt Steinunni Birnu
Ragnarsdóttur sem spilaði undir á píanó. Guðmundur Haukur spilaði fyrir dansi.
Elligleði er söngskemmtun undir stjórn Margrétar Sesselju Magnúsdóttur í
samvinnu við Stefán Helga Stefánsson tenórsöngvara um mánaðarlegar heimsóknir
fyrir heilabilaða á 2. hæð norður, 2. hæð suður og 3. hæð suður, þar sem Stefán
Helgi söng og skemmti heimilisfólki og gestum á samtals 15 tónleikum. Mega þau
eiga þakkir fyrir mikið og gott starf í þágu eldra fólks.

Júlíana Árnadóttir
deildarstjóri vinnustofu og félagsstarfs

Þjónusta heimilisprests, og helgihald

Séra Vigfús Þór Árnason annast helgistund 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.
Ekki ósjaldan 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. Annan hvern mánuð, 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.
Nokkrum sinnum í vetur hafa verið haldnar minningarstundir um þá sem kvatt hafa
þennan heim. Heimilisprestur hefur sinnt þeim síðustu tvö árin. Þar hafa nánustu
ættingjar verið viðstaddir. Þeir og hjúkrunarfólkið er mjög þakklátt fyrir þessar
stundir.
Bænastundum við andlát hefur fjölgað mjög mikið síðastliðið ár.
Nokkrum sinnum hefi ég komið á heimilið og átt bænastundir með þeim sem eru
þungt haldnir. Fjölskyldur þeirra hafa einnig verið viðstaddar, einnig hefur færst 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.
Einu sinni í mánuði hefur Þorvaldur Halldórsson söngvari tekið þátt í guðsþjónustunni.
Einu sinni í mánuði, á sunnudögum eru guðsþjónustur kl. 15:30.
Hátíðarguðsþjónustur á Eir eru:
Jóladag
kl. 15:30
Páskadag
kl. 10:30
Hvítasunnudag
kl. 13:30
Guðsþjónustuna annast sóknarprestur, organisti og kirkjukór Grafarvogssóknar.
Kostnað vegna organista og kirkjukórs hefur verið greiddur af Grafarvogssókn.
Eins og áður sagði hefur Þorvaldur Halldórsson söngvari flutt tónlist við almennar
messur og létt lög í hálfa klukkustund fyrir messu. Mikil ánægja er með flutning
Þorvaldar á léttri tónlist fyrir messurnar. Þátttaka í messunum er mjög mikil svo
ekki sé meira sagt.
Viðtalstími heimilisprests er á miðvikudögum frá kl. 09:30 – 10:30.
Starfsfólk hefur einnig óskað eftir viðtölum í Grafarvogskirkju.
Símar séra Vigfúsar Þórs eru: 5879070-8916688, heimasími: 5676735-5676770.
Prestar Grafarvogssóknar annast vikulega helgistundir á Eirborgum. Fara þær fram
á þriðjudagsmognum kl. 10.30.

Með blessunaróskum,
Vigfús Þór Árnason sóknarprestur og heimilisprestur á Eir

Framleiðslueldhús í Eir
Starfsemi

Rekstur framleiðslueldhúss Eirar, Skjóls og Hamra hefur gengið vel. Eins og
undanfarin ár er eldað eftir 8 vikna rúllandi matseðlum með tilfallandi breytingum.
Að jafnaði eru eldaðir u.þ.b. 600 matarskammtar í hvert mál.
Í október opnaði hjúkrunarheimilið Hamrar í Mosfellsbæ og er allur matur sendur
þangað en á heimilinu eru 30 manns auk starfsfólks.
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 er að jafnaði 15-20 manns sem borða í matsal Eirarhúsa.
Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum í Mosfellsbæ. Að jafnaði
borða þar 40 manns í hádegi og um 10 manns á kvöldin.
Einnig sendum við hádegismat í Eirborgir í Spönginni og borða að jafnaði 50-60
manns þar í hádegi.
Miðlægt eldhús í Eir sendir matarbakka í heimahús í Mosfellsbæ og eru það 10-12
matarbakkar sem sendir eru alla virka daga.
Tók miðlægt eldhús á Eir þessa þjónustu yfir en eldhúsið í Mosfellsbæ sinnti
þessum hluta á árum áður.

Sérfæði og
boðleiðir

Boðleiðir milli eldhúss og deilda hafa gengið þokkalega. Á heimilinu er starfandi
næringaráðgjafinn Borghildur Sigurbergsdóttir. Hún gefur ráðleggingar varðandi
sérfæði af ýmsu tagi. Tekið er tillit til matarmenningar þjóðarinnar t.d. vegna þorra,
jóla og annarra tyllidaga.
Farið var á haustmánuðum í breytingar á rúllandi matseðlum vegna óánægju
heimilisfólks með matinn á deildum á Eir.

Innkaup

Innkaup eru endurskoðuð reglulega til að fá bestu fáanleg hráefni og vörur á sem
hagkvæmasta 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 ertu tekin sýni af hinum ýmsu ílátum í þar
til gerðar prufuskálar. Hægt er að lesa úr niðurstöðum eftir 3-4 daga og kemur þá í
ljós hvort þrifnaði sé ábótavant. Þetta samstarf hefur reynst vel og veitir aukið
öryggi.

Viðhald og
breytingar

Engar meiriháttar breytingar eða viðhald var á árinu sökum fjárskorts. Er kominn
tími á að skipta um gólfdúk í eldhúsi en það er farið að leka á suðum og komin högg
víða á gólfdúkinn. Einnig er komin tími á gufuofna og gufupotta en þessi tæki eru
frá opnun heimilisins.
Á árinu voru töluverðar viðgerðir á tækjum í eldhúsinu enda sum tækin frá upphafi
heimilisins og komin tími á endurnýjun á tækjabúnaði eldhúss.

Námskeið

Enginn starfsmaður fór á námskeið á árinu sökum langvarandi veikinda og álags í
eldhúsi.

Starfsmannahald

Nokkur stöðugleiki var í starfsmannahaldi eldhúss á árinu.
Samtals unnu 13 starfsmenn á vöktum, 3 matreiðslumenn , 9 almennir starfsmenn
og 1 bakari sem hætti störfum í október. Í hans stað var ráðinn ófaglærður bakari
sem heitir Sigríður Valdimarsdóttir.
Í september slasaðist annar af matreiðslumönnum eldhússins og var hann í
veikindaleyfi út árið.
Álag hjá starfsfólki eldhúss hefur aukist til muna á árinu og stafar það af
langvarandi veikindum og viðbót sem kemur með hjúkrunarheimilinu Hömrum en
enginn starfsmaður hefur verið ráðinn vegna þessarar viðbótar.
Hlutfall erlendra starfsmanna er um 55% af heildar starfsmannafjölda eldhúss.

Gunnar Jónas Einarsson
forstöðumaður eldhúss

Starfsmannafélag Eirar

Aðalfundur starfsmannafélags Eirar var haldinn 23. apríl 2013.

Stjórn

Ása Lind Þorgeirsdóttir, formaður
Marta K. Halldórsdóttir, gjaldkeri og meðstjórnandi
Ylfa Þorsteinsdóttir, ritari og meðstjórnandi

Varamenn í
stjórn

Júlíana Árnadóttir
Sigríður Jóna Kjartansdóttir

Skoðunarmenn
reikninga

Hörður Einarsson
Þóra Guðbjörg Hallsdóttir

Orlofshúsanefnd

Sveinn Magnússon
Gerður Anna Lúðvíksdóttir
Már Þorvaldsson
Sumarliði Kristján Jónsson

Skjólborgir

Skjólborgir II voru seldar síðsumars en leigðar út fram að því. Sæmileg eftirspurn
var eftir bústaðnum á sumarmánuðum, en vetrarleigan heldur dræm. Tvisvar sinnum
var bústaðurinn þrifinn hátt og lágt og var töluvert af eldhúsáhöldum endurnýjað.

Skemmtanir og
ferðalög

Skemmtinefnd ársins er frá deild 2. suður.
Árleg óvissuferð var farin í október og var þátttaka góð. Farið var með rútu í
Adrenalíngarðinn á Nesjavöllum þar sem hægt var að finna ólíkar þrautir í
mismunandi hæð og var þetta mikil áskorun fyrir marga. Þaðan var svo ferðinni
heitið að Laxnesi þar sem dýrindis hamborgaramáltíð beið okkar í hlöðunni. Fremur
kalt var í veðri þetta óvissukvöld og hrollur í fólki. En skemmtileg ferð og þökkum
við skemmtinefndinni fyrir skipulagið.
Árlega halda deildirnar jólagleði fyrir sitt starfsfólk og var þátttakan mjög góð frá
öllum deildum þetta árið.
Leikhúsferð starfsmanna er svo fyrirhuguð í vor.

Annað

Stjórn sendi bréf varðandi lokun salatbarsins í starfsmannamötuneyti. Það varð til
þess að salatbarinn er kominn aftur þar sem hægt er að velja milli margra tegunda af
meðlæti og ávöxtum, brauði og áleggi. Þökkum við fyrir það.
Fyrir hönd starfsmannafélagsins þakka ég fyrir gott samstarf á árinu sem er að líða.

Ása Lind Þorgeirsdóttir
formaður

