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Aðilar Eirar 

 
 Reykjavíkurborg 

 VR 

 Seltjarnarnesbær 

 Blindafélagið og Blindravinafélag Íslands 

 Hjúkrunarheimilið Skjól 

 Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands 

 Efling, stéttarfélag 

 SÍBS, Samband íslenskra berkla og bjóstholssjúklinga 

 Mosfellsbær  
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Fulltrúaráð og stjórn Eirar 

2013-2017 

 

Reykjavíkurborg Ellý Katrín Guðmundsdóttir 

Einar Jón Ólafsson 

Eva Einarsdóttir 

Halldór Vignir Frímannsson 

Helga Jóna Benediktsdóttir  

Hrönn Pétursdóttir 

Magnús Már Guðmundsson 

 

VR Jón Sigurðsson 

  Guðrún Jóhannsdóttir 

 Sigurður Sigfússon 

 

Seltjarnarnesbær Jónína Þóra Einarsdóttir 

 Jóhanna Runólfsdóttir 

Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir 

 

 

Blindrafélagið og Ólafur Haraldsson 

Blindravinafélag  Kristinn Halldór Einarsson 

Íslands Elín Pálsdóttir 

  

 

Hjúkrunarheimilið Halldóra Þ. Ólafsdóttir 

Skjól Unnur Halldórsdóttir 

 Stefán Ólafsson 

 

 

Brynja, Hússjóður ÖBÍ Tómas Helgason 

Garðar Sverrisson 

Björn Arnar Magnússon 

 

Efling stéttarfélag Elínbjörg Magnúsdóttir 

Magnús Jakobsson 

 

SÍBS Pétur J. Jónasson 

Haraldur Finnsson 

 Frímann Sigurnýasson 
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Mosfellsbær Agla Elísabet Hendriksdóttir 

Ólafur Gunnarsson 

Sigrún Pálsdóttir 

 

Stjórn Jón Sigurðsson, formaður 

Hrönn Pétursdóttir, varaformaður 

Einar Jón Ólafsson 

Ólafur Haraldsson 

Elínbjörg Magnúsdóttir 

Pétur J. Jónasson 

Agla Elísabet Hendriksdóttir 

 

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

Eirar og Skjóls 

 

Framkvæmdastjóri Bjarni Kr. Grímsson 

Fjármála- og rekstrarsviðs  

 

Framkvæmdastjóri  Sigurbjörn Björnsson 

lækninga 

 

Framkvæmdastjóri  Guðný H. Guðmundsdóttir 

hjúkrunar 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



   

Rekstrarþættir 

 

Rekstrarumhverfi           Rekstrarumhverfi Eirar hjúkrunarheimilis skiptist í tvær einingar sem sinna 

aðskildum þáttum starfseminnar, þ.e. rekstrarsjóð og húsrekstrarsjóð. 

Ársreikningar eru gerðir fyrir báðar einingarnar auk þess sem sameiginlegur 

ársreikningur er gerður. Dótturfélög Eirar eru annars vegar Eir öryggisíbúðir og 

Hamrar hjúkrunarheimili.  

Eir vinnur í nánu samstarfi við Hjúkrunarheimilið Skjól. 

Á árinu bættust við 12 endurhæfingarrými og 6 dagdeildarrými. 

Dagdeildarrýmunum sem fengust í ágúst sl. hefur verið sagt upp frá og með 

næstu áramótum. Óvíst er um framhald þeirra 12 endurhæfingarrýma sem 

fengust á sl. ári en óhætt er að segja að vel hefur tekist til og mikil ánægja er 

með þessa viðbót sem er liður í því að létta á fráflæðisvanda Landspítalans. 

Ýmsar aðgerðir á árinu skila bættum rekstri.  Þar má nefna að teknir voru  upp 

samningar við birgja og þjónustuaðila  sem leiddu til lækkunar á 

rekstrarkostnaði. Rammasamningur var gerður við sjúkratryggingar á árinu 

sem hefur leitt til hækkun framlaga. Enn á eftir að útfæra nokkra þætti 

samningsins.  

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

stofnana skila árangri.  

Á árinu 2016 hefur verið mikil óvissa um framhald verkefna. Þar má nefna 

rekstur Hamra ehf. sem er dótturfélag Eirar en í byrjun árs 2017 var samningi 

við Mosfellsbæ um rekstur hjúkrunarheimilisins sagt upp og mun uppsögn 

taka gildi 28. febrúar 2017. Í ágúst sl. fengust 6 dagdeildarpláss til viðbótar. 

Þeim var síðan sagt upp frá og með síðustu áramótum sem síðan var framlengt 

til 31. mars sl. og nú nýverið framlengt til næstu áramóta. 12 

endurhæfingarrými bættust við í byrjun ársins. Vel hefur tekist til að sinna því 

verkefni en óljóst er um framhald þess. Þessi óvissa í rekstri gerir stjórnendum 

erfitt fyrir að skipuleggja starfsemina til lengri tíma. 

Rekstrarsjóður Rekstrarsjóður er sjóður sem heldur utan um rekstur hjúkrunarheimilisins. 

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsgjöld er um 163 m.kr.  Hrein fjármagnsgjöld  

voru um 100 m.kr sem er að mestu leyti vegna öryggisíbúða Eirar en 

Rekstrarsjóður þarf að standa skil á afborgunum af 1,5 milljarði kr. af lánum 

vegna öryggisíbúðanna. Afkoma ársins er jákvæð um 63,5 m.kr. en var árið 

áður neikvæð um 65,8 m.kr. 

Húsrekstrarsjóður Rekstrarafkoma ársins var neikvæð um 46,3 m.kr. en var neikvæð árið áður um  
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Eir öryggisíbúðir Rekstrarhalli ársins var 56,2 m.kr. en var árið áður 81,3 m.kr. Leigutekjur og 

þjónustutekjur námu 446,7 m.kr. sem er aukning um 40,6 m.kr. á milli ára. 

Niðurstaða rekstrar er í samræmi við áætlanir KPMG og Eirar. 

Samstæðan Rekstrarniðurstaða samstæðunnar varð jákvæð um 17,4 m.kr. en var neikvæð 

árið áður um 163,4 m.kr.  Afkoman hefur batnað á milli ára sem nemur 181 

m.kr. Megin ástæður fyrir bættum rekstri á milli ára eru þessar helstar: nýr 

rammasamningur við Sjúkratryggingar, 12 ný endurhæfingarrými, 6 ný 

dagdeildarrými, skipulagsbreytingar, aukið samstarf á sviði innkaupa innan SFV 

og ýmsar sértækar hagræðingaraðgerðir. 

 Eignir samstæðunnar námu 9,12 milljörðum kr.  og aukast um 1,277 milljónum 

kr. á milli ára vegna endurmats á eignum samstæðunnar. 

 Skuldir samstæðunnar námu 9,1 milljarði kr. og aukast um 130 m.kr. á milli ára. 

 Eigið fé í árslok var jákvætt um 1.550 m.kr. en var jákvætt árið áður um 256 

m.kr. 

 Handbært fé var í árslok 325,3 m.kr. en var í ársbyrjun 190,5 m.kr. Aukning á 

handbæru fé nemur 135 m.kr. 

Starfsmannamál Mjög erfitt hefur verið að fá vel menntað heilbrigðisstarfsfólk til starfa.  Ljóst 

er að gera þarf átak í þessum málum. Frágangur á stofnanasamningi er ekki 

lokið þrátt fyrir tilraunir sem hafa staðið í nokkur ár í að ljúka samningi. 

Nauðsynlegt er að ljúka þeim samningi hið fyrsta. 

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

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

þjónustu. Það ber að þakka. 

 Sigurður Rúnar Sigurjónsson       

forstjóri 
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Hjúkrun og Umönnun 

Inngangur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miklar breytingar voru gerðar á stjórnunarsviði hjúkrunar í upphafi árs. Þá voru 

sameinuð hjúkrunarsvið Skjóls og Eirar. Á undanförnum árum hefur átt sér stað 

aukið samstarf milli heimilanna, með áherslum á aukin samlegðaráhrif. Lögð er 

áhersla á að samnýta mannauð, auka styrkleika, sameina ýmsa þætti í leit að 

aukinni hagræðingu og skilvirkni. 

Við sameiningu sviðanna var Birna K. Svavarsdóttir ráðin framkvæmdarstjóri 

hjúkrunar og  undirrituð sem áður gengdi framkvæmdastjórastöðu hjúkrunar í 

Skjóli ráðin forstöðumaður hjúkrunar á Skjóli. Stefnu undanfarinna ára var 

þannig náð með þessum breytingum og aukið samstarf orðið að veruleika.   Þann 

1. október lét Birna af störfum eftir 24 ára farsælt starf og tók undirrituð við 

framkvæmdarstjórastöðu hjúkrunar Skjóls, Eirar, Hamra og öryggisíbúða. Kristín 

Högnadóttir sem áður gegndi starfi verkefnastjóra hjúkrunar, gegnir nú stöðu 

forstöðumanns hjúkrunar á Eir og í öryggisíbúðum. Þessar breytingar leiddu til 

þess að stöðugildum fækkaði á hjúkrunarsviði og hve áhrif þess verða á eftir að 

koma í ljós.  Hugmyndir um sameiginlegt  skipurit hjúkrunarsviðs heimilanna eru 

ekki fullmótaðar en það mun ná til allra heimilanna. Meðal annars stendur til að 

breyta fyrirkomulagi fræðslu- og gæðamála, leggja áherslur á gæða- og 

umbótastarf, bæta verklag, verkferla og árangursmælingar, svo fátt eitt sé nefnt. 

 

Birna K Svavarsdóttir gengdi stöðu hjúkrunarforstjóra á Eir frá upphafi reksturs 

heimilisins og síðasta ár sitt í starfi sem framkvæmdastjóri hjúkrunar. Hún kom 

að undirbúningi og ráðgjöf með arkitektum, búnaðarkaupum, mannaráðningum 

og opnun Eirar. Einnig átti hún stóran þátt í undirbúningsvinnu við stækkun 

heimilisins og fjölgun rýma, byggingu öryggisíbúða og skipulagningu 

þjónustunnar.  

Birna vann öflugt og óeigingjarnt starf, ávallt reiðubúin til að leggja sitt af 

mörkum í úrlausn mála, þvert á starfssvið. Hún ávann sér traust meðal starfsfólks 

og íbúa, þrátt fyrir erfiðleikatímabil í rekstri Eirar sem fólst m.a. í niðurskurði og 

hagræðingu sem kom við alla, en tók fullan þátt í að leysa farsællega með 

starfsfólki og stjórnendum Eirar. 

Fyrir hönd heimilisins, þakka ég henni fyrir ómælt framlag í uppbyggingu og 

þróun hjúkrunarþjónustunnar og óska henni velfarnaðar í öllu því sem hún tekur 

sér fyrir hendur í framtíðinni. 

Starfsemin var eins og áður bæði  fjölbreytt og umfangsmikil með sömu 

áherslum. Markmiðið var að veita heimilisfólki umhyggjusama og faglega 

hjúkrun ásamt því að vera aðlaðandi og góður starfsvettvangur. 

Það sem helst er eftirtektarvert er hve erfiðara var um vorið að manna í 

afleysingar fyrir sumarið og ekki tókst að manna í allar þær stöður sem þurfti 

vegna sumarafleysinga.  Mikil samkeppni er um starfskrafta í þjóðfélaginu og 

margt í boði fyrir skólafólk og þá sem eru í atvinnuhugleiðingum. Við finnum fyrir 

því allt árið og vantar oft að ráða í þær stöður sem losna og heimild er fyrir. 
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Fjöldi starfsmanna á Eir 1. desember 2016 voru 353, þar af 108 erlendir 

starfsmenn af 16 þjóðernum.   

Enn sem áður stöndum við frammi fyrir þeim stóra vanda sem tvíbýlin eru. 

Langflestir óska eftir einbýli og afþakka á þeim forsendum boði um pláss á Eir. 

Hefur þetta mikil áhrif á orðspor heimilisins út á við og gerir okkur erfitt fyrir að 

standast samkeppni við önnur hjúkrunarheimili. Þrátt fyrir gæði innra starfs og 

þjónustu erum við í mikilli baráttu. Þetta er mikið áhyggjuefni. 

 

Hjúkrunarráð Í Hjúkrunarráði 1. okt 2016 voru eftirtaldir: 

 

Framkvæmdastjóri hjúkrunar: Guðný Helga Guðmundsdóttir 

Forstöðumaður hjúkrunar: Kristín Högnadóttir 

Deildarstjóri endurhæfingardeildar 4.h.: Erla Sigtryggsdóttir 

Deildarstjóri 3N – almenn heimilisdeild: Halldóra Arnardóttir 

Deildarstjóri 3S – deild fyrir minnissjúka: Roslin Pros Armada 

Deildarstjóri 2N – deild fyrir minnissjúka: Einar Björnsson 

Deildarstjóri 2S – almenn heimilisdeild og sérhæfð fyrir sjónskerta og blinda: Íris 

Dögg Guðjónsdóttir 

Deildarstjóri 1B – almenn heimilisdeild: Kristín Aðalsteinsdóttir 

Deildarstjóri 2B – almenn heimilisdeild: Sigurbjörg Einarsdóttir 

Deildarstjóri  dagdeilda á Eir og í Borgaseli: Hafdís J Stefánsdóttir 

Deildarstjóri Eirarholts og Eirarhúsa: Aase Gunn Guttormsen 

Deildarstjóri Eirhamra: Helga Einarsdóttir 

Deildarstjóri Eirborga: Björk Unnarsdóttir 

Deildarstjóri Hamra: Fríða Pálmadóttir 

 

Fjölgun 

heimilisrýma á Eir 

Eir gerði samning við stjórnvöld um fjölgun heimilisrýma vegna fráflæðisvanda 

LSH.  

Fjölgað var um 12 rými á þremur deildum þ.e. tvö rými á deild 2B, tvö rými á 

deild 1B og átta rými við Eirarholt sambýli. Rýmin við Eirarholt eru í þremur 

íbúðum sem áður voru í öryggisíbúðaleigu. Fyrstu íbúar fluttu inn í febrúar og 

gekk fljótt og vel að bjóða nýjum íbúum rýmin. 

 

Breytt rými á 

endurhæfingardeild 

Gerður var nýr samstarfssamningur við Velferðarráðuneyti og LSH um fjölgun 

rýma úr 12 í 24 rými fyrir eldri einstaklinga með beinbrot og/eða 

stoðkerfisvandamál. Sjö biðrými og fimm hvíldarrými voru lögð af, en deildin 

býður áfram eitt hvíldarrými. 

 

Fræðsla Eir gerði samning við stjórnvöld um fjölgun heimilisrýma vegna fráflæðisvanda 

LSH.  

Fjölgað var um 12 rými á þremur deildum þ.e. tvö rými á deild 2B, tvö rými á deild 

1B og átta rými við Eirarholt sambýli. Rýmin við Eirarholt eru í þremur íbúðum 

sem áður voru í öryggisíbúðaleigu. Fyrstu íbúar fluttu inn í febrúar og gekk fljótt 

og vel að bjóða nýjum íbúum rýmin. 
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Gerður var nýr samstarfssamningur við Velferðarráðuneyti og LSH um fjölgun 

rýma úr 12 í 24 rými fyrir eldri einstaklinga með beinbrot og/eða 

stoðkerfisvandamál. Sjö biðrými og fimm hvíldarrými voru lögð af, en deildin 

býður áfram eitt hvíldarrými. 

 

Fyrri hluta árs var stuðst við hefðbundna fræðsluáætlun fyrri ára um örfræðslur í 

fræðslusal og á deildum og kynningar og fræðslu fagfólks frá birgjum 

hjúkrunarvara og hjálpartækja.  

Starfsfólk var einnig hvatt til þess að sækja námskeið og endurmenntun sem 

nýttust þeim í starfi og nýta sér umsókn um fræðslustyrk frá Eir sem stendur 

öllum til boða að sækja um eftir að hafa fullnýtt styrk frá sínu stéttarfélagi. 

Margir ófaglærðir starfsmenn nýttu sér að fara á fagnámskeið 1 og 2 hjá Mími 

símenntun sem jók þekkingu þeirra og færni við umönnun. Mímir fékk aðstöðu 

til verklegrar kennslu í vinnutækni og líkamsbeitingu á Eir eins og undanfarin ár. 

Nýliðafræðslan fór fram dagana 6. – 10. júní og sóttu hana nýráðið starfsfólk á 

Eir, Hömrum, dagdeildum og öryggisíbúðum. Fræðslan var bæði bókleg og 

verkleg í almennri umönnun og hjúkrun, vinnutækni og líkamsbeitingu, notkun 

hjálpartækja, öryggismál og fleira. 

Engin hefðbundin fræðsla var á haustönn, þar sem ekki tókst að ráða 

verkefnastjóra fræðslu- og gæðamála.  

Fyrir jólahátíðina var fræðsla og upprifjun á helstu áhersluatriðum í 

öryggismálum og eldvörnum. 

Þess má geta að allt nýráðið starfsfólk fer í gegnum aðlögun og kennslu á 

deildum. Gæðahandbækur í umönnun og hjúkrun eru á hverri deild, þar er 

markmiðum hjúkrunar lýst og  hvernig við viljum tryggja gæði þjónustunnar með 

hjálp gilda okkar um virðingu- vellíðan og virkni. 

Gátlistar eru fyrir aðlögunarstarfsfólk í umönnun og hjúkrunar- og læknanema 

sem tryggja það að farið hafi verið yfir allt sem þau þurfa að kunna skil á og geta 

framkvæmt. 

 

Nemar í verknámi Eir gerði samning við stjórnvöld um fjölgun heimilisrýma vegna fráflæðisvanda 

LSH.  

Fjölgað var um 12 rými á þremur deildum þ.e. tvö rými á deild 2B, tvö rými á 

deild 1B og átta rými við Eirarholt sambýli. Rýmin við Eirarholt eru í þremur 

íbúðum sem áður voru í öryggisíbúðaleigu. Fyrstu íbúar fluttu inn í febrúar og 

gekk fljótt og vel að bjóða nýjum íbúum rýmin. 

 

Gerður var nýr samstarfssamningur við Velferðarráðuneyti og LSH um fjölgun 

rýma úr 12 í 24 rými fyrir eldri einstaklinga með beinbrot og/eða 

stoðkerfisvandamál. Sjö biðrými og fimm hvíldarrými voru lögð af, en deildin 

býður áfram eitt hvíldarrými. 
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Fyrri hluta árs var stuðst við hefðbundna fræðsluáætlun fyrri ára um örfræðslur 

í fræðslusal og á deildum og kynningar og fræðslu fagfólks frá birgjum 

hjúkrunarvara og hjálpartækja.  

Starfsfólk var einnig hvatt til þess að sækja námskeið og endurmenntun sem 

nýttust þeim í starfi og nýta sér umsókn um fræðslustyrk frá Eir sem stendur 

öllum til boða að sækja um eftir að hafa fullnýtt styrk frá sínu stéttarfélagi. 

Margir ófaglærðir starfsmenn nýttu sér að fara á fagnámskeið 1 og 2 hjá Mími 

símenntun sem jók þekkingu þeirra og færni við umönnun. Mímir fékk aðstöðu 

til verklegrar kennslu í vinnutækni og líkamsbeitingu á Eir eins og undanfarin ár. 

Nýliðafræðslan fór fram dagana 6. – 10. júní og sóttu hana nýráðið starfsfólk á 

Eir, Hömrum, dagdeildum og öryggisíbúðum. Fræðslan var bæði bókleg og 

verkleg í almennri umönnun og hjúkrun, vinnutækni og líkamsbeitingu, notkun 

hjálpartækja, öryggismál og fleira. 

Engin hefðbundin fræðsla var á haustönn, þar sem ekki tókst að ráða 

verkefnastjóra fræðslu- og gæðamála.  

Fyrir jólahátíðina var fræðsla og upprifjun á helstu áhersluatriðum í 

öryggismálum og eldvörnum. 

Þess má geta að allt nýráðið starfsfólk fer í gegnum aðlögun og kennslu á 

deildum. Gæðahandbækur í umönnun og hjúkrun eru á hverri deild, þar er 

markmiðum hjúkrunar lýst og  hvernig við viljum tryggja gæði þjónustunnar með 

hjálp gilda okkar um virðingu- vellíðan og virkni. 

Gátlistar eru fyrir aðlögunarstarfsfólk í umönnun og hjúkrunar- og læknanema 

sem tryggja það að farið hafi verið yfir allt sem þau þurfa að kunna skil á og geta 

framkvæmt. 

 

Sólar Gerður var samningur við ræstingarfyrirtækið Sólar sem hóf verktakaþjónustu 

þann 1. apríl 2016. Starfsfólk Sólar sér um þrif á heimilisdeildum og 

almenningsrýmum ásamt býtibúrsstörf. Starfsfólki Eirar sem áður sáu um þessi 

störf var boðinn nýr ráðningarsamningur við Sólar með breyttu skipulagi. 

Það var styrkur í því hvað margir völdu að halda áfram starfi við ræstingu og í 

býtibúri, þrátt fyrir breytingu á starfslýsingu og verklagi.  

Eins og við mátti búast voru byrjunarörðuleikar, svo sem vanmat á 

þarfagreiningu varðandi þrif á heimilisdeildum sem leiddi til þess að bætt var í 

þjónustuna þar til sátt náðist. Tengiliðir Sólar voru samstarfsfúsir að taka á 

kvörtunum og bæta verklag þegar til þess var leitað. 

 

LCP Meðferðarferlið við lífslok – Liverpool  Care Pathway var tekið í notkun á Eir árið 

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

og læknisþjónustu heimilismanna í lífslokameðferð. 

 

RAI Vinna við Rai skráningu er viðamikið og mikilvægt verkefni á hverju 

hjúkrunarheimili. Við á Eir höfum lagt mikla vinnu í það síðustu ár að vanda vel 

til verka og mikil þverfagleg vinna fer nú fram þrisvar sinnum á ári til þess að skila 

sem vönduðustu verki. Verkefnastjóri er sem fyrr Gerður Anna Lúðvíksdóttir og 
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hefur hún það hlutverk að rýna í og fara skipulega yfir öll Rai - möt heimilisins og 

tryggja þannig fagleg og samræmd vinnubrögð. Í lok tímabils er farið yfir 

niðurstöðurnar og hvað mætti betur fara ásamt því að rýna í gæðavísa 

heimilisins. Í framhaldi af því skoða deildarstjórar gæðavísa sinna deilda og setja 

af stað umbótastarf ef þörf krefur.  

Niðurstöður úr RAI mati sýna margskonar niðurstöður enda yfirgripsmikið 

þverfaglegt tæki. Það metur til að mynda hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa og 

hvernig mönnunarþörf þróast með því að gefa okkur hjúkrunarþyngd hverrar 

deildar og stofnunarinnar í heild sinni. Hjúkrunarþyngd fyrir árið 2016 er 1.15 en 

var  1.14 árið áður. Þetta sýnir okkur að mönnunarþörf stofnunarinnar er að 

aukast miðað við aukna hjúkrunarþörf heimilisfólks og versnandi heilsufar.  

Mælitækið gefur okkur einnig vísibendingar um gæði þjónustunnar með 

„svokölluðum“ gæðavísum. Á Íslandi eru notaðir samtals 20 gæðavísar í tíu 

flokkum. Einn af þessum gæðavísum eru „Algengi byltna“. Á Eir hefur ávallt verið 

haldið vel utan um skráningu á byltum. Þessi gæðavísir bendir til þess að dregið 

hafi úr byltum hjá okkur á síðustu misserum og erum við á pari við landsmeðaltal. 

 

 
Timian Unnið hefur verið með Timian innkaupakerfi við pöntun á öllum aðföngum frá  

eldhúsi til deilda. Kerfið er skilvirkt og býður upp á gott eftirlit með pöntunum, 

auðveldar samanburð og alla eftirfylgni. Hægt er að fylgjast með matseðli 

heimilisins og næringargildi máltíða. Aukin áhersla verður lögð á að nýta kerfið 

enn betur og upplýsa betur það  starfsfólk deilda sem kemur að pöntunum. 

 

Gjarfir til Eirar Velunnarar Eirar færðu okkur dýrmætar gjafir á árinu og kunnum við þeim bestu 

þakkir fyrir. 

Rebekkustúkan no 4 Sigríður færði okkur Kern stólavog og Stellar standlyftara. 

Rebekkustúkan no 7 Þorgerður færði okkur Kern stólavog 

Lionsklúbburinn Njörður færði okkur hjartalínuritstæki, Maxi Twin seglalyftara 

og Steady skutlu. 

Thorvaldsenfélagið færði okkur Master Turner snúningslak. 
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Lokaorð Eins og fyrr segir einkennist árið af tíma breytinga á stjórnunarsviði hjúkrunar. 

Heimilið hefur ávallt stefnt að því að vera í fremstu röð hjúkrunarheimila og 

verður stöðugt að leita úrræða til að svo verði áfram.  Það er ekki margt sem þarf 

til að gera Eir samkeppnisfært við önnur hjúkrunarheimili. Eitt af því er að  

útrýma tvíbýlum. Einnig skiptir aðbúnaður eins og húsakynni miklu máli þar sem 

heimilisfólk getur notið sín og stafsfólki liði vel. Starfsfólk heimilisins hefur sýnt 

einstakan dugnað og tryggð í störfum sínum. Ég þakka þeim samhenta hópi  fyrir 

farsælt starf á árinu. Ég býð öllu því starfsfólki sem hófu störf á árinu velkomið til 

starfa og þakka þeim sem létu af störfum fyrir samtarfið. Ég horfi fram á veginn 

og hlakka til að takast á við verkefni næsta árs með ykkur. 

Ég  þakka góðar móttökur og allan stuðning sem mér var sýndur þegar ég tók við 

stöðu framkvæmdastjóra hjúkrunar. 

 

  

Guðný H. Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar 
Eir, Hömrum og Skjóli 
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Læknisþjónusta og staðtölur 2016 

Inngangur Árið 2016 var sérstakt ár í sögu heimilisins vegna umtalsverðrar aukningar á starfsemi 
heimilisins. Á vormánuðum bættust við 12 ný endurhæfingarrými á 4. hæð en þeim 12 
hjúkrunarrýmum sem þar voru fyrir var fundinn staður í öryggisíbúðum í Eirarhúsum og 
í nýtanlegum rýmum á heimilisdeildum Eirar. 

 
Starfslið Ekki urðu mannabreytingar í læknaliði en undirritaður jók starfshlutfall sitt við heimilið  

jafnframt því sem hann fór í leyfi frá hlutastarfi á Landspítala. Vegna aukinna umsvifa í 
endurhæfingu bættist í hóp sjúkraþjálfara Björg Hákonardóttir og í iðjuþjálfun Valgý Arna 
Eiríksdóttir.  Þá hætti læknaritari okkar til fjölmargra ára, Jónína Jósafatsdóttir störfum 
fyrir aldur sakir og eru henni færðar kærar kveðjur og þakkir fyrir frábær störf í þágu 
heimilisins.  Við hennar starfi tók Sigríður Björk Sigurðardóttir læknaritari og er hún boðin 
velkomin til starfa. Einnig lét Jóna Eggertsdóttir félagsráðgjafi af störfum á 
endurhæfingardeild en í hennar stað réðst Sigríður Guðmundsdóttir félagsráðgjafi.  Jónu 
eru þökkuð góð störf og Sigríður boðin velkomin til starfa. 
 

Starfsemi 
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Á tímabilinu febrúar til júní fjölgaði rýmum um 12 eins og áður segir til að takast á við 
fráflæðisvanda Landspítala. Nýting var góð eins og meðfylgjandi tafla ber með sér. 
 

Legudagar í Eir 2016 

Mánuðir Legupláss  Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 173 31 5.363   5.354 99.8% 

Febrúar 179 29 5.191 5.112 98.5% 

Mars 182 31 5.642 5.591 99.1% 

Apríl 182 30 5.460 5.462 100.0% 

Maí 182 31 5.642 5.639 99.9% 

Júní 185 30 5.550 5.527 99.6% 

Júlí 185 31 5.735 5.705 99.5% 

Ágúst 185 31 5.735 5.712 99.6% 

September 185 30 5.550 5.541 99.8% 

Október 185 31 5.735 5.701 99.4% 

Nóvember 185 30 5.550 5.502 99,1% 

Desember 185 31 5.735 5.701 99,4% 

Samtals     66.888 66.547 99,5% 

 

Meðfylgjandi tafla sýnir aldurs- og kynjaskiptingu heimilismanna. 

 
Aldur heimilismanna um áramótin 2016/17 

 Konur Karlar Samtals 

41-59 2 0 2 

60-69 2 6 8 

70-79 18 7 25 

80-89 57 21 78 

90-99 34 12 46 

100-109 1 0 1 

 114 46 160 

 71.25% 28.75%  

 

Fjöldi í varanlegu plássi og biðplássi 31.12.16, konur 114 (71.25%) og karlar 46 (28.75%).  
Meðalaldur heimilismanna var 84.9 ár (84.0 árið 2015), konur 85.5 (84.9 árið 2015) og 
karlar 83.6 (81.6 árið 2015). 
 



Á árinu létust 48 einstaklingar (50 árið 2015) eða um 30% heimilismanna, 30 konur og 
18 karlar. Meðalaldur látinna var 86.9 ár.  
 

Fyrri heimilisföng heimilismanna 
 

Akranes 1 

Garðabær 8 

Hafnarfjörður 2 

Kópavogur 11 

Mosfellsbær 10 

Reykjanesbær 1 

Reykjavík 124 

Seltjarnarnes 1 

Vogar 1 

Þorlákshöfn 1 

 160 

 
Nýir heimilismenn 
Alls komu 56 (56 árið áður) nýir einstaklingar til búsetu á heimilinu á árinu, ýmist beint í 
heimilispláss eða í biðpláss á 4. hæðina. 24 þeirra komu af LSH (24 árið áður) þar af komu 
6 (3 árið áður) úr endurhæfingarplássum og 1 úr hvíldarplássi, úr heimahúsum kom 21 
(17 árið áður) eða 37.5% (30.4% árið áður) og frá öðrum stofnunum 4 (10 árið áður). 
 
Alls kom 4 heimilismenn á heimilisdeildir úr biðplássi á 4. hæð en 52  komu beint inn á 
deildir.   

Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í biðpláss og fast pláss 2016 

 
Garðabær 1 

Hafnarfjörður 1 

Hella 1 

Hellissandur 1 

Mosfellsbær 3 

Reykjavík 49 

 56 

 

 

Íbúar á heimilisdeildum og í biðplássi eftir komuári 
 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.2016 

2001 1 1 1   

2002 1 1 1 1 1 

2003 1     

2004 4 4 4 2 2 

2005 4 3 2 2 1 

2006 5 3 3 2 1 

2007 3 3 2 2 2 

2008 8 7 5 5 4 

2009 21 12 7 8 7 

2010 23 15 10 6 3 

2011 32 20 14 10 7 

2012 48 35 24 19 13 

2013  44 38 24 17 

2014   45 30 26 

 2015    41 34 

2016     42 

 152 149 157 153 160 
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Móttökudeild 
 4. hæð 

Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 187 og í hvíldarinnlagnir 27 
(endurhæfingarpláss 89 og í hvíldarinnlagnir 92 árið áður).  
Meðalaldur endurhæfingasjúklinga var 85.3 ár (84.4 árið áður) og 
hvíldarinnlagnasjúklinga var 86.8 (85.6 árið áður). 
Meðaldvalartími þeirra sem útskrifuðust á árinu 2016 voru 41 dagur (51 dagar árið 
áður). 
 
Alls voru 163 útskriftir úr endurhæfingu á árinu 2016, 116 útskrifuðust heim, tveir fóru í 
biðpláss á Eir, tveir létust, sjö fóru í heimilispláss á Eir, fimm fóru á önnur 
hjúkrunarheimili, 31 fóru á LSH en þar af komu 13 aftur en einn fór tvisvar og annar 
þrisvar á LSH og komu aftur.  
Þeir einstaklingar sem fóru í varanlegt pláss höfðu dvalið að meðaltali í 28 daga á 
móttökudeildinni í biðplássi (82 dagar árið áður). 
Alls voru 27 útskrifaðir á árinu úr hvíldarinnlögn, 21 útskrifuðust heim, einn fór í 
heimilispláss á Eir og fimm fóru á LSH 
 
Í biðpláss komu fjórir á árinu. Að heiman komu tveir í biðpláss og tveir fóru í biðpláss úr 
endurhæfingarplássi. 
 
Engin einstaklingur var í hvíldarinnlögn um áramót 2016/2017 en 24 einstaklingar voru 
í endurhæfingarplássi. Um áramót voru voru fimm einstaklingar á deildinni með gilt 
færni- og heilsumat í varanlega búsetu. 
 
 
 

Dagdeildir Starfsemi sérhæfðra dagdeilda á Eir og í Borgaseli var með hefðbundnum hætti.  Heimild 
var veitt fyrir tímabundinni fjölgun rýma um sex í Borgaseli í byrjun sumars og varð 
aukning á starfseminni sett í gang á haustdögum að sumarleyfum loknum.   
Í Borgasel innskrifuðust alls 17 nýir einstaklingar á árinu og kom einn þeirra beint úr legu 
á Landakoti.  Á árinu útskrifuðust 21, tíu þeirra fóru á hjúkrunarheimili og þar af 5 á Eir.  
Fimm voru  innlagðir á Landspítala, einn flutti á aðra dagdeild vegna búsetuflutninga og 
fimm hættu af öðrum orsökum.  
Á dagdeildina á Eir innskrifuðust 17 einstaklingar einn kom frá Landspítali eftir 
endurhæfingardvöl á Eir.  Á árinu útskrifuðust 17, tíu þeirra fóru á hjúkrunarheimili þar 
af átta á Eir.  Tveir lögðust á Landspítala og einn lést í  heimahúsi, fjórir hættu af ýmsum 
öðrum orsökum.   
 

Biðlisti   
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Heldur fleiri voru á biðlista heimilsins um síðustu áramót en í fyrra eða 20 manns eins og 
sjá má á meðfylgjandi töflu. 
 

 
 

145

73

31 23 19 21 18 24 12 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi á biðlista í árslok



Lyfjamál 
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Kostnaður við lyfjakaup lækkaði umtalsvert á árinu eða um 9,4%  á greiddan legudag eða 
úr 530 kr á legudag árið 2015 í 480 kr á legudag árið 2016.   
 

 

 
 

Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 

 

 

 

Tafla sem sýnir fjölda dagskammta (töflur og hylki) eftir árum 

 

2013 2014 2015 2016 

338.778 367.130 354.342 342.984 

 

 

Lyfjanotkun hefur heldur farið minnkandi á síðasta ári miðað við skilgreinda 

dagskammta eins og sjá má í töflu hér að ofan. 
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Kökurit sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum. 

 

A  meltingarfæra- og efna- 

skiptalyf (13) 

B blóðlyf (6) 

C hjarta og æðasjúkdómalyf 

(7) 

D húðlyf (3) 

G þvagfæralyf,  

lyf og kynhormónar (5) 

H hormónalyf, önnur en  

kynhormónar (2) 

J sýkingalyf (3) 

L æxlishemjandi lyf og lyf til 

ónæmistemprunar (3) 

M vöðvasjúkdóma- og beina 

grindarlyf (3) 

N tauga- og geðlyf (46) 

P sníklalyf (0) 

R öndunarfæralyf (4) 

S augn- og eyrnalyf (4) 

V ýmis lyf (1) 

Tölur í svigum fyrir árið 2015 

 Litlar breytingar hafa orðið á milli ára hvað varðar kostnað við einstaka lyfjaflokka eins 
og sjá má á meðfylgjandi kökuriti.  Þó má sjá að kostnaður hefur vaxið í flokki blóðlyfja 
sem skýrist í aukinni notkun blóðþynningar lyfja af nýrri kynslóð.  Þá hefur orðið 
kostnaðaraukning í flokki beina og vöðvalyfja sem skýrist einnig af aukinni notkun nýrra 
lyfja í þeim flokki. Hins vega hefur orðið kostnaðar lækkun á lyfjum í flokki tauga og 
geðlyfja og hefur sá flokkur ekki verið jafn lágur hlutfallslega til fjölmargra ára.  
 

Lokaorð 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starfsemi á hjúkrunarheimilinu Eir hefur ekki verið umfangsmeiri frá stofnun heimilisins.  
Viðbót við dagdeildarstarf og fjölgun endurhæfingar rýma hefur verið verið krefjandi 
fyrir starfsfólkið sem enn og aftur hefur sýnt faglegan styrk sinn í verki á árinu.  Samhliða 
því sem þessir þættir hafa verið að styrkjast umtalsvert þarf nú frekar að huga að öllum 
innviðum starfseminnar.  Það á ekki síst við innra starf á heimilisdeildum sem er og á að 
vera aðalhlutverk okkar starfsemi.  Því getum við starfsmenn heimilisins glaðst yfir nýrri 
stefnumörkum stjórnar heimilisins sem lýtur að þessum þáttum.  Munum við á þessu ári 
leita leiða til að koma þessum stefnumiðum í framkvæmd með endurskipulagningu á 
starfi stoðdeilda heimilisins til að glæða heimilisdeildir frekara lífi m.a. með viðbótum í 
stöðugildum í sjúkra og iðjuþjálfun til þess að koma þessum stefnumiðum í framkvæmd. 
 
Ég vil í lokin þakka Sigríði Björk Sigurðardóttur læknaritara fyrir aðstoð við gerð þessarar 
skýrslu og Elvari Erni Kristinssyni lyfjafræðingi fyrir tölulegar upplýsingar um lyfjamál. 
 

 
 

Sigurbjörn Björnsson 

framkvæmdastjóri lækninga 
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Sjúkraþjálfun 

Starfsmannahald  Sjúkraþjálfun Eirar sinnir íbúum hjúkrunarheimilanna Eirar og Hamra, 

skjólstæðingum dagdeilda og íbúum öryggisíbúðanna Eirarhúsa, Eirborga og 

Eirhamra.  

Við deildina störfuðu á árinu sex sjúkraþjálfarar í 5,7 stöðugildum. Ylfa 

Þorsteinsdóttir yfirsjúkraþjálfari, Sigrún Jóhannsdóttir, Jóhanna M. Konráðsdóttir, 

Kristín Þ. Valdimarsdóttir og Björg Hákonardóttir starfa á Eir. Björg hóf störf í lok 

mars í tengslum við stækkun endurhæfingardeildarinnar á 4. hæð. Rósa G. 

Kristjánsdóttir starfar á Hömrum í 65% stöðu. Tveir aðstoðarmenn starfa við 

deildina, Elín Dóra Baldvinsdóttir og Heiðrún Huld Gestsdóttir. Þrír starfsmenn voru 

ráðnir í sumarafleysingar í sjúkraþjálfun. 

 

Endurmenntun 

starfsfólks 

Sjúkraþjálfarar sóttu að vanda ýmis námskeið á árinu og miðluðu þekkingunni til 

annara starfsmanna.  

Aukning og 

endurnýjun 

tækjakosts 

Vegna fjölgunar endurhæfingarsjúklinga varð töluverð endurnýjun á tækjakosti 

deildarinnar á árinu. Stærstu tækjakaupin voru Nustep fjölþjálfi sem verið hafði lengi 

á óskalista og nýtt þrekhjól. Hjólastólar og göngugrindur heimilisins voru endurnýjuð 

að hluta og  einnig voru keypt ýmis smátæki til þjálfunar.  

 

Starfsemi 

deildarinnar 

Sjúkraþjálfarar og aðstoðarmenn sinna þjálfun heimilismanna, einstaklinga í 

endurhæfingarplássum og hvíldarplássum í húsnæði deildarinnar á 4. hæð. Einnig 

fer starfsfólk á heimilisdeildar 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 dagdeilda fá sjúkraþjálfun á göngudeild. 

Á hverjum vetri koma nokkrir nemar frá sjúkraþjálfunarskor Háskóla Íslands í 

verkmenntun á Eir og svo var einnig á árinu 2016. 

 

Í árslok Starfsemin gekk vel á árinu 2016. Lykillinn að því er stöðugleiki í starfsmannahaldi, 

góður starfsandi og gott samstarf við aðrar deildar hússins.  

 

  

  

Ylfa Þorsteinsdóttir 

Yfirsjúkraþjálfari 
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Iðjuþjálfun og félagsstarf Eir 

 Það er gaman að vinna á stað sem er í þróun en það má með sanni segja um 
iðjuþjálfun og félagsstarfið á Eir og í Hörmum. Þar hefur verið stöðug þróun sl. ár 
og með eins samhentum starfsmannahóp verða tækifærin mörg og starfsánægjan 
mikil. Iðjuþjálfun og félagsstarf heldur áfram að vaxa og er með það markið að veita 
íbúum hjúkrnardeildanna fjölþætta þjónustu, ásamt því að sinna skjólstæðingum 
endurhæfingardeildar og þjónusta dagdeildirnar á Eir og í Borgaseli. Góð samvinna 
er á milli iðjuþjálfunar og félagsstarfs á Eir og á Skjóli sem er mikill styrkur fyrir báðar 
deildir. 
 

Starfsmannahald Í árslok starfa á deildinni fimm starfsmenn í alls 3,9 stöðugildi, sem er aukning um 
0,8 stöðugildi frá fyrra ári. Það er tilkomið vegna fjölgunar plássa á 
endurhæfingardeild. Í viðbótarstöðugildi var ráðin Valgý Arna Eiríksdóttir, 
iðjuþjálfi. 
Áfram starfa við deildina Katrín Ósk Aldan iðjuþjálfi, en hún sinnir einnig Hömrum 
hjúkrunarheimili. Eva Hagalín Jónsdóttir iðjuþjálfi sinnir dagdeildum Eirar og 
María Haukdal sjúkraliði er umsjónarmaður félagsstarfs. 
Iðjuþjálfar sinna íbúum hjúkrunardeilda í 0,8 stöðugildi, skjólstæðingum 
endurhæfingardeildar í 1,4 stöðugildum, dagdeildum í 0,8 stöðugildi, Hamrar 
hjúkrunarheimili hafa 0,2 stöðugildi og starfsmaður félagsstarfs er í 0,7 stöðugildi. 
Salóme Konráðsdóttir, BS. í kennslufærðum, var ráðin í sumarafleysingu við 
deildina. Einn nemi kom í vettvangsnám í iðjuþjálfun á árinu, Lena Maltesewa og 
var þetta hennar fyrsta vettvangsnám.  
 

Endurmenntun Starfmenn iðjuþjálfunar og félagsstarfs voru duglegir að sækja ýmis námskeið og 
fræðslufundi til endurmenntunar. Iðjuþjálfar sóttu m.a. námskeið og kynningar um 
snúningshjálpartæki, hjólastóla og vinnustóla. Einn starfsmaður fór á ráðstefnu 
„Þjónandi leiðsagnar“ á Akureyri og ein á námskeið um notkun spjaldtölva með 
skjólstæðingum.  
Einnig fór starfsfólk á fyrirlestra og málþing um m.a.: Óróleiki og svefnvandamál hjá 
einstaklingum með heilabilun (RHLÖ), Vannæring aldraðra (HÍ), Heilaheilsa 
(Alzheimersamtökin), Heilahreysti (HR) og margt fleira. Einnig fóru iðjuþjálfar á 
afmælisráðstefnu Iðjuþjálfafélagsins í mars. Undirrituð fór á tvö námsskeið á árinu, 
stjórnun og starfsmannasamtöl.  
 

Aðstaða og 
tækjakostur 

Aðstaða iðjuþjálfunar hefur ekki tekið neinum breitingum á árinu og er verulega 
farið að sjá að viðhald er takmarkað. Bætt var borðplötu á skrifstofu iðjuþjálfa svo 
þar eru nú fjórir starfsmenn þar sem áður var skrifstofa eins. Litlu var eitt í 
tækjakaup á árinu, en helst má nefna tvo nýja skrifborðsstóla, hljómflutningstæki 
og bocciasett. 
 

Starfsemi deildar Markmið iðjuþjálfunar og félagsstarfs er að viðhalda virkni, virðingu og gleði 
heimilismanna. Hugmyndafræðin um iðju mannsins leiðir starf okkar og hefur 
viljann, vanann og áhugann að leiðarljósi.  
 

Heimilisdeildir 
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Í iðjuþjálfun var boðið upp á ýmsa klúbba fyrir heimilisfólk. Handafimi er fyrir þá 
íbúa sem þurfa meðferð gegn liðverkjum og stirðleika í höndum. Handverkshópar 
og listaklúbbar hafa verið virkir á árinu og margt fallegt verið búið til. Einnig hefur 
verið boðið uppá kaffiklúbb þar sem markmiðið er að bæta og viðhalda félagslegri 
getu. Lokaðar deildar hafa fengið til sín skipulagt klúbbastarf og samverustundir 
tvisvar í viku og hefur það gefist mjög vel. Í klúbbastarfinu er reynt að skapa 
tækifæri til að takast á við verk og viðfangsefni sem vekja áhuga og veita gleði og 
lífsfyllingu. Nóg hefur verið um að vera í félagsstarfinu, bingó og söngstund í hverri 



 
 
 
 
Endurhæfing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamrar 
 
 
 
 
 
 
Dagdeildir 
 
 
 

viku, bíósýning, „ferðast um landið“, tónlistaratriði, leiksýningar og margt fleira 
hefur verið í boði.  
 
Plássum endurhæfingardeildar fjölgaði úr 12 í 24 í mars 2016 og var þá aukið 
stöðugildi iðjuþjálfa um 0,8 eins og fram kemur hér að ofan. Iðjuþjálfar sinna öllum 
skjólstæðingum endurhæfingardeildar. Hlutverk iðjuþjálfa á deildinni er bæði að 
meta líkamlega og vitræna færni einstaklinga, veita kennslu og ráðgjöf um notkun 
hjálpartækja, ásamt því að útvega þau, sé þörfin fyrir hendi. Farið var í tæpar 60 
heimilisathuganir til skjólstæðinga endurhæfingardeildarinnar árið 2016 sem er 
nokkur aukning frá sl. ári. Nokkur viðbót kom í tækjakost iðjuþjálfunar með þessari 
aukningu plássa. Það er helst að nefna sessur, griptangir, sokkaífærur og 
smáhjálpartæki. Kemur þetta sér vel fyrir starfssemi deildarinnar.  
 
Iðjuþjálfun Hömrum sinnir einstaklings- og hópþjálfun heimilismanna. Iðjuþjálfi 
kemur einu sinni í viku. Ýmislegt hefur verið gert á árinu í iðjuþjálfuninni og má þá 
helst nefna handverksklúbb, brjóstsykursgerð, bingó og söngstundir sem 
áhugasamir hafa tekið þátt í. Töluverður tími iðjuþjálfa fer í að panta og aðlaga 
hjólastóla fyrir íbúa Hamra.  
 
Iðjuþjálfi skipuleggur út frá faglegri nálgun sinni hópastarf fyrir gesti dagdeildanna, 
í samvinnu við starfsfólk deildanna og þá sérlega verkefnastjórum. Þar er áherslan 
á fjölbreitta örvun og að viðhalda færni skjólstæðinga meðal annars með 
skipulögðu endurminningastarfi, handíðum, spilamennsku, heimsóknum og 
ferðum út fyrir húsið. Mikil og góð samvinna er milli dagdeildarinnar á Eir og 
leikskólans Brekkuborgar sem er skipulagt af iðjuþjálfa. 
Iðjuþjálfi framkvæmir færnimöt í samráði við teymi deildar, heldur skráningu og 
skýrslugerð með niðurstöðum og skipuleggur íhlutun skjólstæðinga út frá þeim. 
 

Félagsstarf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eirarvinir 
 
 
 
 

Það hefur ekki verið minna að gera þetta árið í félagsstarfinu á Eir og margt var í 
boði fyrir íbúa hússins. Dagskrá var gefin út fyrir hvern mánuð með föstum 
viðburðum og stærri skemmtunum. 
Fastir viðburðir í hverri viku voru t.d. söngstund þar sem mæta að meðaltali 50-70 
manns, bíósýningar (25-40 manns), bingó (35 manns). Til viðbótar við þetta voru 
árvissir fagnaðir og aðrir stærri viðburðir sem ávalt eru vel sóttir. Má nefna að 
haldnir voru fimm  dansleikir á árinu og ýmsir tónlistarviðburðir. „Eirargangan“ var 
haldin í júní í tilefni kvennahlaupsins og haustgöngur í september. Degi íslenskrar 
tungu var gert hátt undir höfði og í desember var fjöldinn allur af jólatónleikum og 
skemmtunum. Börnin í Brekkuborg komu og sýndu okkur helgileik og sungu með 
okkur jólalög. Allir fengu heitt súkkulaði, smákökur og randalínur á eftir. 
Við viljum þakka öllu því frábæra fólki sem kom og gladdi okkur með sínu 
óeigingjarna starfi í þágu aldraðra. Það veitir ómælda gleði og tilbreytingu.  
 
Við á Eir erum einnig svo heppin að hafa sjálfboðaliða, Eirarvini, sem koma 
reglulega í húsið. Markrún Óskarsdóttir, þroskaþjálfi, hefur komið reglulega og lesið 
í Eirarholti og á 2. suður. Einar Jónsson, undirleikari, kemur í hverri viku til okkar og 
spilar undir í söngstund við mikinn fögnuð. Við viljum þakka þeim sérstaklega fyrir 
óeigingjarnt starf. Þau eru miklir gleðigjafar. 
 

Í árslok 
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Á deildinni er mjög samhentur starfsmannahópur sem á gott samstarf við allar 
deildir hússins. Við munum áfram gera okkar besta í að vinna að því að auka 
fjölbreytni í afþreyingu og efla þátttöku heimilismanna í félagsstarfi og iðjuþjálfun.  
 

Ása Lind Þorgeirsdóttir iðjuþjálfi, 

Deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs Eir, Hömrum og Skjóli. 



Framleiðslueldhús í Eir 

Starfsemi Rekstur framleiðslueldhúss  Eirar og Skjóls hefur gengið vel. Eins og undanfarin ár er 

eldað eftir átta vikna rúllandi matseðlum með tilfallandi breytingum. Tekið er tillit til 

matarmenningar þjóðarinnar t.d. vegna þorra, jóla og annarra tyllidaga. 

Að jafnaði eru eldaðir u.þ.b. 600  matarskammtar í hvert mál.   

Tvö kvöld í viku er heimilisfólki boðið upp á fullkomna máltíð, heitan eða kaldan mat. 

Önnur kvöld er borinn fram léttari matur, brauð með áleggi, ferskir ávextir ásamt 

grautum eða súpum. 

 

Íbúar í Örygisíbúðum Eirarhúsa stendur til boða heitur matur í hádegi í matsal 

starfsfólks á Eir og borða þar að jafnaði 12 til 16 manns. Á kvöldin geta íbúar 

Eirarhúsa fengið heimsendan mat í bökkum. 

 

Í matsal starfsfólks á Eir og Skjóli er boðið upp á kjarngóðann hádegismat ásamt 

salatbar og súpu og nýbökuðu brauð á sanngjörnu verði. Starfsfólki sem er á vakt 

stendur til boða að koma með fjölskyldur sínar og borða í matsal starfsfólks. Aðallega 

nýtir fólk sér þetta um helgar. Fjölskyldum heimilisfólks stendur þessi þjónusta 

einnig til boða en þannig er heimilisfólki veitt tækifæri á að njóta samvista með 

sínum nánustu. 

Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum í Mosfellsbæ. Að jafnaði 

borða þar 50 manns í hádegi og um 35 manns á kvöldin. 

Einnig er sendur hádegismatur til íbúa í öryggisíbúðum okkar í Eirborgum en þar 

borða að jafnaði um 30 manns í hádeginu.  

Eldhús Eirar sendir heimilsfólki í þjónustu og öryggisíbúðum í Fróðengi  hádegismat 

á laugardögum og sunnudögum 

 

Sérfæði og 

boðleiðir 

Skerpt hefur verið á öllum boðleiðum á milli eldhús og annara deilda svo að öll 

samskipti ganga nú betur fyrir sig. Eir hefur tekið í notkun innkaupaforritið Timian 

og hefur það gjörbreytt allri vinnu hvað varðar innkaup deilda frá eldhúsi og einnig 

gert allar afgreiðslur skilvirkari. Aníta Guðný Gústafsdóttir næringarráðgjafi gefur 

ráðleggingar varðandi sérfæði af ýmsu tagi. 

 

Innkaup Með innleiðingu inkaupaforritsins Timian eru öll innkaup mun auðveldari og meira 

aðhald varðandi verð og gæði hráefnis. Í samstarfi við önnur hjúkrunnarheimili hefur 

verið farið í örútboð á kjötvöru og hefur það skilað sér í lækkandi innkaupsverði á 

þeim vörum. 

 

Eftirlit   
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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, sem sérhæfir sig í ýmiss konar hreinlætiseftirliti.  Á 

þriggja mánaða fresti ertu tekin sýni af hinum ýmsu ílátum.  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 

Á árinu voru nokkrar viðgerðir á tækjum í eldhúsi, enda eru sum tækin frá því að 

byrjað var að elda á Eir, árið 1994.  Stefnt er á endurnýjun á tækjum eldhússins.  

Starfsmannahald 

 

 

 

Starfsmannavelta  eldhúss er lítil og fjöldi starfsmanna hefur starfað í mörg ár í 

eldhúsinu.  

Samtals unnu 13 starfsmenn á vöktum, einn matreiðslumeistari, tveir matsveinar, og 

10 almennir starfsmenn  

Hlutfall erlendra starfsmanna er um 55% af heildar starfsmannafjölda eldhúss. 

 

  

Ingvar Helgi Guðmundsson 

matreiðslumeistari 

forstöðumaður eldhúss 
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