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Stofnaðilar Eirar 
• Reykjavíkurborg 

• VR stéttarfélag 

• Seltjarnarnesbær 

• Blindrafélagið og Blindravinafélag Íslands 

• Hjúkrunarheimilið Skjól 

• Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins 

• Efling stéttarfélag 

• Samband íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga (SÍBS) 

• Mosfellsbær 

 

Nýir aðilar Eirar frá 2017 
• Stéttarfélag starfsmanna – Fíh 

• Stéttarfélag starfsmanna – VR 

• Stéttarfélag starfsmanna – Efling 

• Stéttarfélag starfsmanna – SLFI 

• Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 

• Félag eldri borgara í Garðabæ 

• Félag eldri borgara í Mosfellsbæ og nágrenni 

• Félag eldri borgara á Seltjarnarnesi 
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Fulltrúaráð og stjórn Eirar 2019 
Reykjavíkurborg Einar Jón Ólafsson 

Berglind Magnúsdóttir 
Elín Oddný Sigurðardóttir 
Halldór Vignir Frímannsson 
Helga Jóna Benediktsdóttir 
Ellen Jacqueline Calmon 
Óli Jón Hertervig 

VR stéttarfélag Jón Sigurðsson 
Sigurður Sigfússon 
Þorgerður Jóhannsdóttir 

Seltjarnarnesbær Jónína Þóra Einarsdóttir 
Petrea Ingibjörg Jónsdóttir 

Blindrafélagið og  
Blindravinafélag Íslands 

Ólafur Haraldsson 
Kristinn Halldór Einarsson 
Elín Pálsdóttir 

Hjúkrunarheimilið Skjól Halldóra Þ. Ólafsdóttir 
Stefán Ólafsson 
Dagný Halla Tómasdóttir 

Brynja – Hússjóður 
Öryrkjabandalagsins 

Garðar Sverrisson 
María Óskarsdóttir 
Björn Arnar Magnússon 

Efling stéttarfélag Elínbjörg Magnúsdóttir 
Magnús Jakobsson 
Sigurlaug Brynjólfsdóttir 

SÍBS Pétur J. Jónasson 
Margrét Albertsdóttir 
Auður Ólafsdóttir 

Mosfellsbær Agla Elísabet Hendriksdóttir 
Ólafur Gunnarsson 
Sigrún Pálsdóttir 
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Nýir aðilar í fulltrúaráð Eirar 

• Stéttarfélag starfsmanna – Fíh 

• Stéttarfélag starfsmanna – VR 

• Stéttarfélag starfsmanna – Efling 

• Stéttarfélag starfsmanna – SLFI 

• Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 

• Félag eldri borgara í Garðabæ 

• Félag eldri borgara í Mosfellsbæ og nágrenni 

• Félag eldri borgara á Seltjarnarnesi 

 

 

Stjórn Pétur J. Jónasson – stjórnarformaður 
Berglind Magnúsdóttir – varaformaður 
Ólafur Haraldsson 
Elínbjörg Magnúsdóttir 
Agla Elísabet Hendriksdóttir 
Einar Jón Ólafsson 
Sigurður Sigfússon 

Forstjóri Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

Framkvæmdastjóri 
hjúkrunarsviðs 

Kristín Högnadóttir 

Framkvæmdastjóri 
lækningasviðs 

Sigurbjörn Björnsson 

Framkvæmdastjóri 
fjármála- og rekstrarsviðs 

Stella K. Víðisdóttir 
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Frá forstjóra 

 Á árinu 2019 var haldið áfram með innviðauppbyggingu í upplýsingakerfum og 
tækjabúnaði. Aukinn kraftur var settur í ýmis viðhaldsverkefni s.s. viðgerðir á þaki. 

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

 Á árinu náðust samningar um rammasamning. Það voru mikil vonbrigði að 287 
m.kr. framlag á fjárlögum skilaði sér ekki til Eirar eins og væntingar voru um en 
gert var ráð fyrir að hlutur Eirar væru rétt tæpar 80 m.kr. Í lok árs skilaði hluti 
framlagsins til okkar en á fjórða tug milljóna kr. fengust ekki. 

Þegar þetta er skrifað þá hefur COVID-19 veiran hellt sér yfir heimsbyggðina. Mikil 
óvissa er því um næstu framtíð er varðar rekstur. Allt kapp er lagt á að verja okkar 
skjólstæðinga frá því að smitast. 
Starfsfólk hefur lagt á sig gríðarlega mikið starf til að ná utan um þetta krefjandi 
verkefni. Það ber að þakka og óska ég öllu starfsfólki og fjölskyldum þeirra 
velfarnaðar. 
 

 Framkvæmdastjórar munu gera grein fyrir málefnum sinna sviða í skýrslunni. 

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

 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, 

forstjóri Eirar ses. 
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Fjármála- og rekstrarsvið 2019 

Starfsumhverfi 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 er gerður sameiginlegur 
ársreikningur. Dótturfélög Eirar eru Eir öryggisíbúðir, Hamrar hjúkrunarheimili og 
E-14-1. 

Á árinu 2019 var haldið áfram að sinna umbótarverkefnum innan Eirar með það 
að markmiði að auka hagkvæmni í rekstri og skila betri árangri.   
Einnig er áfram unnið að ýmsum verkefnum í samstarfi við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV), s.s.sameiginlegum útboðum  og innkaupum. 

Samstæðan Rekstrarniðurstaða samstæðunnar á árinu var jákvæð um tæplega 1,2 ma.kr. en 
var jákvæð um 195 m.kr. árið 2018.  Megin skýringin á betri afkomu á árinu 2019 
er endurmat á fasteignum sem nam 1,3 ma.kr. á árinu en endurmatið nam 417 
m.kr. árið 2018. 
Eignir samstæðunnar í árslok námu 13,2 ma.kr. en voru 11,7 ma.kr. í árslok 2018. 
Skuldir samstæðunnar námu 9,5 ma.kr. í árslok en voru 9,4 ma.kr. í árslok 2018. 
Eigið fé samstæðunnar í árslok var jákvætt um 3.7 ma.kr. en var jákvætt um 2,3 
ma.kr. í árslok 2018. Aukning á eigið fé nemur tæplega 1,4 ma.kr. milli ára og er 
endurmat fasteigna megin skýringin á aukningu á eigið fé. 
Handbært fé var í árslok 411,7 m.kr en var í ársbyrjun 420,8 m.kr. 

Rekstrarsjóður Rekstrarsjóður heldur utan um rekstur Eirar hjúkrunarheimilis. Rekstrarafkoma 
rekstrarsjóðs á árinu fyrir fjármagnsgjöld var jákvæð um 114 m.kr en sérstök 
varúðarniðurfærsla 38 m.kr.sem gerð var árið 2018 vegna kröfu Eirar á Hamra er 
nú leiðrétt um 5 m.kr. 
Hrein fjármagnsgjöld eru 110,6 m.kr. sem eru að mestu leyti tilkomin vegna 
öryggisíbúða Eirar en rekstrarsjóður þarf að standa skil á afborgunum af 1,5 ma.kr. 
lánum vegna öryggisíbúðanna.  Afkoma ársins var jákvæð um rúmlega 3 m.kr. en 
var árið áður neikvæð um 89 m.kr. 
Bein laun og launatengd gjöld voru tæp 78% af ríkisframlagi og tekjum frá 
sveitarfélögum vegna samninga um heimaþjónustu og heimahjúkrun, árið 2018 
var hlutfallið tæp 81%. 
Viðhalds- og húsnæðiskostnaður hækkar um 60 m.kr. eða 33% milli ára en ráðist 
var í stór og aðkallandi viðhaldsverkefni á árinu m.a. viðgerðir á þaki og gluggum í 
A-húsi Eirar. Á móti er tekjufærður styrkur úr framkvæmdasjóði aldraðra 20,1 m.kr. 

Húsrekstrarsjóður Rekstrarafkoma húsrekstrarsjóðs á árinu var jákvæð um tæplega 1,2 ma.kr. en var 
jákvæð um 284 m.kr. árið 2018.  Endurmat fasteigna skýrir að lang mestu leyti 
þennan mun milli ára. 

Eir öryggisíbúðir Rekstrarafkoma öryggisíbúða á árinu fyrir hrein fjármagnsgjöld var jákvæð um 389 
m.kr. Hrein fjármagnsgjöld voru tæpar 460 m.kr og var rekstrarafkoma því neikvæð 
um 71 m.kr. eftir fjármagnsgjöld en var neikvæð um 103 m.kr. árið 2018. 
Leigutekjur og þjónustutekjur hækkuðu um 34 m.kr. á milli ára eða tæp 7%. 
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Starfsemi 

 

 

Fjármála- og rekstrarsvið Eirar er sameiginlegt með Skjóli hjúkrunarheimili, 
Hömrum hjúkrunarheimili og Eir öryggisíbúðum. Undir sviðið heyrir 
fjármálastýring stofnananna, áætlanagerð og eftirlit með rekstri, bókhald og 
uppgjör, launavinnsla, mannauðsþjónusta, tölvumál, skrifstofuhald, eignaumsýsla 
og rekstur framleiðslueldhúss en eldhúsinu eru gerð skil í sérstökum kafla í 
ársskýrslunni.  

Á árinu 2019 var haldið áfram að byggja upp og styrkja innviði starfseminnar. 
Upplýsingakerfi sem auðvelda fjármálalegar greiningar og upplýsingagjöf til 
stjórnenda, voru efld á árinu.  Áhersla var lögð á að efla launa- og 
fjárhagsáætlanagerð og auka fjárhags- og rekstrarlega upplýsingagjöf til 
stjórnenda með það að markmiði að auka kostnaðarvitund og samábyrgð. Haldið 
verður áfram á þeirri braut árið 2020. 

Allar starfslýsingar á fjármála- og rekstrarsviði voru uppfærðar á árinu í tengslum 
við vinnu við jafnlaunavottun. 

Ráðist var í umfangsmikið viðhald á eignum á árinu, m.a. þak og gluggaviðgerðir á 
A-húsi Eirar. Mikil þörf er orðin á viðhaldi eigna og er áætlað að haldið verði áfram 
með stór viðhaldsverkefni á árinu 2020. 

Búnaður í eldhúsi var endurnýjaður að stórum hluta á árinu. Nýir gufupottar og 
gufuofnar voru keyptir enda eldri tæki frá upphafi heimilisins eða 27 ára. 

Starfsmannamál Mikil samkeppni er um vel menntað heilbrigðisstarfsfólk og er því stöðug áskorun 
að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa. Mannauðsdeild var efld á árinu þegar ráðinn 
var nýr mannauðsráðgjafi til starfa. Með ráðningu hans er mannauðsdeildin betur 
í stakk búin til að vinna markvisst í stórum lögbundnum verkefnum eins og 
jafnlaunavottun og persónuverndarlöggjöf. 
Einnig er mikilvægt að mannauðsdeild sé vel í stakk búin til að veita stjórnendum 
og starfsfólki ráðgjöf og stuðning í starfi og tryggja að faglega sé staðið að 
ákvörðunum sem lúta að starfsmönnum. 

Mikið og viðvarandi álag er á stjórnendum og starfsfólki Eirar. Dugnaður og áhugi 
starfsfólks hefur gert það að verkum að vel hefur tekist til í rekstri og þjónustu. 
Fyrir þann árangur er starfsfólki Eirar færðar bestu þakkir. 

Stella K. Víðisdóttir 

framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
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Framleiðslueldhús Eirar 

Starfsemi  Samrekstur eldhúss Eirar, Skjóls og Hamra var með hefðbundnum hætti árið 2019. 

Eins og undanfarin ár er eldað eftir átta vikna matseðlum. Heitur matur er í hádegi 
alla daga vikunnar og tvisvar í viku á kvöldin. Kvöldmatur hina dagana er 
spónamatur, brauð, álegg, skyr, grautar og súpur ásamt ferskum ávöxtum. Íbúar í 
öryggisíbúðum Eirarhúsa koma í matsal starfsfólks í hádegi og geta keypt sér 
heitan mat og salat. Á kvöldin stendur þeim til boða að geta keypt sér heimsendan 
mat úr eldhúsi. Starfsfólk Eirar og Skjóls geta komið í matsal og fengið keyptan 
heitan mat, salatbar, súpu og brauð. Starfsfólk sem er á vakt stendur til boða að 
koma með fjölskyldur sínar í mat um helgar. Fjölskyldum heimilisfólks stendur 
þessi þjónusta einnig til boða, þannig geta fjölskyldur notið samvista með sínum 
nánustu.  

Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum í Mosfellsbæ þar sem að 
um 60 manns borða að jafnaði í hádegi og um 25 manns á kvöldin. Eldhús Eirar 
þjónustar heimilisfólk í Fróðengi með hádegismat um helgar. 

Starfsmannahald Starfsmannavelta eldhúss er lítil. Starfsmenn eldhúss eru tíu auk 
matreiðslumanns, matsveins og matartæknis. Eitt stöðugildi bílstjóra var flutt frá 
húsvörslu til eldhúss. 

Yfirmaður eldhúss og matreiðslumeistari Jóhann Jacobson lét að störfum í byrjun 
september og nýr matreiðslumaður Gunnar Jónas Einarsson hóf störf þann 23. 
september 2019. 

Aníta Guðný Gústafsdóttir næringarráðgjafi sér um og ráðleggur varðandi 
matarræði á hjúkrunarheimilinu í samstarfi við næringarráð heimilisins. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Öll innkaup fara í gegnum Timian kerfið, en forritið einfaldar öll innkaup og hjálpar 
til við að halda kostnaði niðri. Eir hefur, í samvinnu við önnur hjúkrunarheimili, 
tekið þátt í örútboðum sem skilar sér í lækkuðu vöruverði. 

Unnið er eftir Gámeskerfinu sem er innra eftirlitskerfi fyrir eldhús.  
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur kemur árlega og gerir úttekt á eldhúsinu. Í síðustu 
heimsókn heilbrigðiseftirlitsins kom fram að Gámeskerfið þyrfti að vera með 
skráningar rafrænt fyrir vörumóttökueftirlit, kæli- og frystiskráningar í eldhúsinu. 
Var það tekið í notkun í október. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Búnaður í eldhúsi var endurnýjaður að stórum hluta á árinu.  Nýir gufupottar og 
gufuofnar voru keyptir enda eldri tæki frá upphafi heimilisins eða 27 ára. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Enginn starfsmaður sótti endurmenntun. 

Gunnar Jónas Einarsson, 

forstöðumaður eldhúss 

  



8 
 

Hjúkrunarsvið 2019 

Inngangur Meginmarkmið hjúkrunarsviðs er að veita bestu mögulegu þjónustu og hjúkrun til 
íbúa heimilisins, skjólstæðinga sem koma í tímabundna endurhæfingu, í dagþjálfun 
og íbúa öryggisíbúða sem þiggja samþætta heimaþjónustu. Til þess að uppfylla 
kröfur þjónustunnar, þurfum við öflugan hóp fagfólks sem stýrir heildrænni 
meðferð, tileinkar sér nýjungar og viðheldur þekkingu sinni með símenntun. 
Faghópur hefur einnig það hlutverk að þjálfa og leiðbeina ófaglærðu starfsfólki í 
umönnun, því það er fjölmennasti hópurinn sem aðstoðar íbúa við athafnir daglegs 
lífs. Nýliðafræðslur, tíðar örfræðslur og íslenskukennsla fyrir erlenda starfsmenn 
skipta sköpum til þess að viðhalda og bæta  gæði í fjölþættri þjónustu.   

Á stefnumótunarfundi Eirar 17. október var farið yfir það sem hafði verið gert til 
hagsbóta og árangurs í þjónustunni, áskoranir og tækifæri til framtíðar. 

Hjúkrunarráð Hjúkrunarráð er skipað hjúkrunarstjórnendum og fundaði ráðið að jafnaði tvisvar í 
mánuði. Umræðuefni og verkefni ráðsins voru gæðamál hjúkrunarþjónustunnar, 
stjórnun, skipulagsmál, mönnunarmál og fleira. 

1. október 2019 voru eftirtaldir í ráðinu: 
- Framkvæmdarstjóri hjúkrunar: Kristín Högnadóttir 
- Verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála, ósetin staða frá 1. sept. 2019. 
- Deildarstjóri endurhæfingardeildar 4. hæð með 25 rými: Gerður Lúðvíksdóttir 
- Deildarstjóri 3N og 3S, tvær heimiliseiningar fyrir samtals 52 íbúa:   

Roslin Pros Armada 
- Deildarstjóri 2N og 2S, tvær heimiliseiningar fyrir samtals 47 íbúa: Íris Dögg 

Guðjónsdóttir  
- Deildarstjóri 1B og 2B, fjórar heimiliseiningar fyrir samtals 44 íbúa:  

Sóley Hauksdóttir 
- Deildarstjóri dagþjálfunar á Eir og í Borgarseli með rými fyrir samtals 48 gesti: 

Hafdís Jóna Stefánsdóttir 
- Deildarstjóri Eirarholts, heimiliseining fyrir 17 íbúa og Eirarhúsa (34 

öryggisíbúðir): Kristjana Gígja 
- Deildarstjóri Eirhamra (53 öryggisíbúðir): Helga Einarsdóttir 
- Deildarstjóri Eirborga (112 öryggisíbúðir): Hrefna Einarsdóttir 
- Deildarstjóri Hamra, þrjár heimiliseiningar með samtals 33 íbúa: Hafdís Björg 

Sigurðardóttir 

Tveir deildarstjórar létu af störfum á árinu, Einar Björnsson og Sigurbjörg 
Einarsdóttir. Verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála Valgerður Sigurðardóttir, lét af 
störfum 1. september, en vann í verktöku niðurstöður þjónustukönnunar.  Er þeim 
þakkað innilega fyrir vel unnin störf. 

Starfsemi Eir hjúkrunarheimili gegnir veigamiklu hlutverki í öldrunar- og heilbrigðisþjónustu 
í landinu með fjölbreyttri og umfangsmikilli starfsemi. Heimilisrými eru fyrir 160 
íbúa, endurhæfingarými í samstarfi við LSH eru fyrir 24 einstaklinga, eitt rými fyrir 
hvíldarinnlagnir og tvær dagþjálfanir eru fyrir 48 einstaklinga með greinda 
heilabilun. Heimahjúkrun og félagsþjónusta er veitt af starfsfólki Eirar til íbúa í 
öryggisíbúðum Eirar, samkvæmt samningi við Velferðarsvið Reykjavíkur og 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis. Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ hefur 
einnig verið veitt af starfsfólki Eirar, samkvæmt samningi við bæjarfélagið í 
Mosfellsbæ. Stoðþjónusta hefur nýst vel, bæði fyrir íbúa Eirar, dagþjálfunargesti 
og íbúa öryggisíbúða. 
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Í maí 2019 voru tvær heimiliseiningar 2N og 2S sameinaðar undir stjórn eins 
deildarstjóra með það að markmiði að hagræða og samnýta starfsfólk beggja 
eininga eins og gert var árinu 2018 á 3.hæð í A húsi og í B húsi. 
Reynsla af sameiningu deilda og stækkun stjórnunarspannar deildarstjóra hefur 
gengið vel í A húsi, þar sem einingarnar eru á sömu hæð, en síður í B húsi, þar sem 
einingarnar eru á sitt hvorri hæðinni.  

Mönnunarmál Með hverju árinu sem líður er erfiðara að manna í fagstöður hjúkrunarfræðinga og 
sjúkraliða og samkeppnin mikil í heilbrigðisþjónustunni. Með nýjum 
stofnanasamningi við hjúkrunarfræðinga við upphaf ársins 2019 voru gerðir 
tímabundnir samningar við einstaka hjúkrunarfræðinga um ákveðna 
verkefnavinnu eða umsjón með viðvarandi aukaþjónustu eins og miðlægum 
lyfjalager. Þar sem skortur var á hjúkrunarfræðingum, var öldrunarsjúkraliðum eða 
reyndum sjúkraliðum boðið að taka að sér frekari ábyrgð í hópstjórn starfsfólks við 
umönnun, auk annarra verkefna með ábyrgan hjúkrunarfræðing á bak við sig. 
Það vekur athygli hve hátt hlutfall umönnunarstarfsfólks var í september 2019 
miðað við fagfólk og er það áhyggjuefni. Aukið álag leggst á fagfólk með fækkun 
þeirra og með fjölgun umönnunarstarfsmanna bætist meiri ábyrgð og álag á fagfólk 
við að fræða og leiðbeina. Tungumálaörðuleikar og skilningur hafa einnig verið 
áskorun fyrir alla. 

Eir, september 2019 Stöðugildi íslenskir erlendir 

Deildarstjórar 7,3 86% 14% 

Aðstoðardeildarstjórar 3,9 49% 51% 

Alm. hjúkrunarfræðingar 19,4 44,5% 55,5% 

Sjúkraliðar 26,4 81% 19% 

Umönnunarstarfsfólk 134,5 23% 77% 
 

Fræðsla Markmið fræðslu á hjúkrunarsviði er að auka og viðhalda faglegri þekkingu 
starfsmanna í umönnunarhlutverki.  Helstu viðfangsefni fræðslunnar: 
- Sýkingingavarnir og þá sérstaklega mikilvægi handþvottar 
- MÓSA fræðsla 
- Munn- og tannhirða 
- Næring 
- Nóróveira – fræðsla 
- Ofbeldi gegn öldruðum 

Birgjar með hjúkrunarvörur og hjálpartæki voru með kynningar og fræðslu.  
Unnið var eftir uppfærðu efni frá árinu 2018 og einnig efni sem gert var á árinu 
2019 sem skilaði góðum árangri. Það var einfalt og skýrt, sett fram á myndrænan 
hátt til að hjálpa því starfsfólki sem ekki hefur full tök á íslenskri tungu til að skilja 
fræðsluna betur. 

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

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

Í verkefnahópnum áttu sæti Valgerður Sigurðardóttir sem leiddi hópinn, Edda Björk 
Arnardóttir mannauðsstjóri, Sigurbjörn Björnsson yfirlæknir, Helgi Þór Eiríksson 
umsjónarmaður fasteigna fyrir Eir, Skjól og Hamra og formaður öryggisráðs 
heimilanna, Katarzyna Anna Karzmar deildarstjóri á 5. og 6. hæð á Skjóli, Jóhanna 
Sigríður Arnþórsdóttir aðstoðardeildarstjóri á 5. og 6. hæð á Skjóli, Unnur Berglind 
Friðriksdóttir deildarstjóri á 3. hæð á Skjóli og Svafa Harðardóttir 
hjúkrunarfræðingur á 4. hæð á Eir.  

Mikil og góð vinna átti sér stað hjá verkefnahópnum sem skilaði af sér 
verklagsreglum sem vinna á eftir ef upp kemur ofbeldi eða grunur vaknar um að 
heimilismaður hafi verið beittur ofbeldi af hálfu starfsmanns. Verklagsreglur þessar 
voru kynntar framkvæmdarstjórn um vorið 2019 og í kjölfarið kynnt fyrir öllu 
starfsfólki heimilanna. Mikil vinna og fræðsla fór í gang við að upplýsa og fræða 
starfsfólk á Eir, Skjóli og Hömrum um ofbeldi gegn öldruðum. Farið var með fræðslu 
inn á hverja deild og einnig á sal þar sem farið var yfir skilgreiningar á ofbeldi, 
tegundir ofbeldis gegn öldruðum, mismunandi birtingamyndir og afleiðingar.  
Verklagsreglurnar sem búið var að vinna voru kynntar og hafðar sýnilegar öllum.  
Einnig var farið yfir mikilvægi þess að starfsfólk láti vita ef það hefur minnstan grun 
um að heimilismaður sé beittur ofbeldi. 

Sýkingavarnir 

 

Gerðar voru nýjar og uppfærðar verklagsreglur fyrir Nóróveirusmit. Þessar 
verklagsreglur voru gerðar aðgengilegar fyrir allt starfsfólk heimilanna sem og 
stoðþjónustu.  Farið var vel í alla verkþætti og skerpt var á verklagsreglum varðandi 
lokun deilda ef upp kemur smit. 

 Nýjar verklagsreglur gerðar fyrir MÓSA smit á hjúkrunarheimilunum. Markmið 
MÓSA varna á langlegustofnunum er að draga úr líkum á að MÓSA smit nái fótfestu 
og verði viðvarandi. 

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

Gæðahandbók Það hefur gefið góða raun fyrir klínískt starf heimilanna að vera tengd 
gæðahandbók Landspítalans. Starfsmenn nálgast þar nýjustu og reglulega 
uppfærðu verklagsreglur og klínískar leiðbeiningar af vef Landspítalans. Þetta 
eykur til muna gæði og öryggi þeirrar þjónustu sem við veitum. 

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

Öryggisráð Öryggisráð var áfram starfandi fyrir heimilin þrjú. Nefndarmenn voru mjög 
áhugasamir og tilbúnir í þau verkefni sem þurfti að sinna. Starf öryggisnefndanna 
er að fylgja eftir lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  
Einnig felst starf öryggiráðs í því að koma í veg fyrir heilsutjón starfsmanna vegna 
vinnu eða vinnuumhverfis. 
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Líknarmeðferð Meðferðaráætlun fyrir deyjandi, MÁD var tekið í notkun á Eir árið 2009. Þetta ferli 
var uppfært 2019 og nýtist vel sem hjálpartæki við skráningu á heildrænni 
hjúkurnar- og læknismeðferð heimilismanna í lífslokameðferð. Starfsfólk hefur 
greiðan aðgang að öllum upplýsingum því tengdu inni á sameiginlegu heimasvæði. 

Heimilisrými 
Fjölbýli 

Eir hjúkrunarheimili - 165 íbúar, 24 endurhæfingarrými og 1 hvíldarrými. 
Skiptist í 8 einingar  
94 einbýli, af þeim eru 65 íbúar með sér salerni 
32 tvíbýli og 9 þríbýli (EH)  - 91 íbúi deila salerni 
    = 120 íbúar sem deila salerni 
Engin aukarými með sér salerni eru á heimilisdeildum Eirar fyrir einangrun í 
sýkingavarnafaraldri. 

RAI RAI (Resident Assessment Instrument) er yfirgripsmikið þverfaglegt mælitæki sem 
metur hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á hjúkrunarheimilum, með áherslu á gæði 
þjónustunnar sem veitt er og styður við að móta einstaklingsbundna meðferðar-
áætlun. Sá hluti mælitækisins er snýr að gæðavísum er mjög  gagnlegur. 
Þyngdarstuðull RAI á Eir fyrir árið 2019 var 1.24. 
RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um 
60% af daggjaldinu. Þar sem ekki náðist samkomulag um nýjan rammasamning SÍ 
við hjúkrunarheimilin í SFV í lok árs 2018, ákvað SÍ að greiðslur til heimilanna fyrir 
árið 2019 skyldu miðast við RAI þyngdarstuðul frá 2018, sem var 1,16 á Eir. 
Gengið var frá nýjum rammasamningi SÍ við hjúkrunarheimilin í lok árs 2019 og  
fékk Eir aðeins hluta greiðslna leiðréttan fyrir árið 2019. 
Eins og síðustu ár hefur Gerður Anna Lúðvíksdóttir, deildarstjóri á 
endurhæfingardeildinni, verið verkefnastjóri RAI-mats á heimilinum þremur og sér 
um yfirferð á öllum mötum sem gerð eru og fer yfir niðurstöður og gæðavísa með 
deildarstjórum heimilanna.  

Eir öryggisíbúðir Öryggisíbúðir Eirar eru Eirarhús, Eirhamrar og Eirborgir. 
Um er að ræða ferilfærar íbúðir fyrir aldraða einstaklinga sem þurfa ákveðinn 
stuðning eða eru í þörf fyrir félagslega heimaþjónustu og/eða  heimahjúkrun. 
Öryggishnappar eru í öllum íbúðunum, sem tengjast vöktun starfsfólks á hverri 
íbúaeiningu og geta íbúar kallað eftir aðstoð í neyð. Hjúkrun og heimaþjónusta er 
skipulögð fyrir hvern og einn íbúa samkvæmt beiðni frá lækni eða 
hjúkrunarfræðingi eftir spítaladvöl, mati frá fulltrúa Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar og  mati deildarstjóra öryggisíbúða. Í öryggisíbúðunum sjá 
hjúkrunardeildarstjórar um allt skipulag og framkvæmd þjónustunnar í samstarfi 
við starfsfólk, íbúa og aðstandendur þeirra. 
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Eir öryggisíbúðir – 
tölulegar 
upplýsingar 

 

 
 

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

Áskoranir og 
tækifæri 

- Tryggja þarf stöðuleika í mannahaldi og að mannauður fylgi þjónustustigi og 

hjúkrunarþyngd. Efla mönnun fagfólks. 

- Gera hjúkrunarheimilið að eftirsóttum vinnustað. Fjölga nemastöðum í 

verknámi í hjúkrun og sjúkraliðanámi. 

- Auka þverfaglega teymisvinnu milli sviða varðandi gæðamál og framtíðarsýn. 

- Nauðsynlegt að skapa möguleika á sí- og endurmenntun starfsfólks til að efla 

fagmennsku í starfi. Viðvarandi aðgangur þarf að vera að íslenskukennslu. 

- Að umsvif og verkefni hjúkrunardeildarstjóra sem tekið hafa að sér meiri 

stjórnunarverkefni séu raunhæf og leiði ekki af sér uppgjöf í starfi sökum álags. 

- Útrýming fjölbýla á heimiliseiningum verði tímasett. 

Lokaorð Samstarfsfólki á hjúkrunarsviði og starfsmönnum annarra sviða, vil ég færa mínar 
bestu þakkir fyrir farsælt samstarf. Í samvinnu, vinnum við best að hagsmunum og 
velferð  íbúa heimilisins og fyrir skjólstæðinga í heimaþjónustu og dagdvöl. 

Kristín Högnadóttir,  

framkvæmdastjóri hjúkrunarsviðs  
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Læknisþjónusta og staðtölur á Eir 2019 

Inngangur Líkt og undanfarin ár gekk liðið ár vel í rekstri heimilisdeilda, endurhæfingardeildar og  dagdeilda 
heimilisins.  Starfsemi var í stórum dráttum óbreytt á öllum þessum einingum. 

Starfslið Sami hópur lækna starfaði á heimilinu og undanfarin ár. Um áramótin lauk Þórarinn Ingólfsson 
störfum við heimilið.  Eru honum færðar þakkir fyrir góð störf allt frá árinu 2008.  Við starfi hans 
tók Hlynur Níels Grímsson og er hann boðinn velkominn til starfa. Sif Sigurvinsdóttir læknaritari lét 
af störfum í árslok og hefur Bjarnhildur Helga Ragnarsdóttir, sjúkraliði og nemi í 
heilbrigðisgagnafræði, tekið við starfi hennar og er hún boðin velkomin til starfa. Í sjúkraþjálfun 
bættist Freyja Skúladóttir við hópinn í hlutastarf. Elín Dóra Baldursdóttir, aðstoðarmaður, hætti 
störfum eftir 17 ára farsælt starf í sjúkraþjálfuninni en Karítas Ýr Jakobsdóttir tók við hennar starfi. 
Í iðjuþjálfun flutti Júlíana Petra Þorvaldsdóttir sig yfir á Eir frá Skjóli í afleysingar og heldur störfum 
sínum áfram með okkur. Sif og Elínu Dóru eru færðar þakkir fyrir góð störf á liðnum árum. Freyja, 
Karitas og Júlíana eru boðnar velkomnar til starfa á Eir.  

Starfsemi Nýting heimilisrýma er enn mjög góð eða um 99,7 % sem gerist varla betri. 

Legudagar í Eir 2019 

Mánuður Legupláss 
Fjöldi 
daga 

Fjöldi 
rýma Nýting Nýting % 

Janúar 185 31 5.735     5735 100,0% 

Febrúar 185 28 5.180     5170 99,8% 

Mars 185 31 5.735     5731 99,9% 

Apríl 185 30 5.550     5547 99,9% 

Maí 185 31 5.735     5704 99,5% 

Júní 185 30 5.550     5515 99,4% 

Júlí 185 31 5.735     5.704 99,5% 

Ágúst 185 31 5.735     5.719 99,7% 

September 185 30 5.550     5.534 99,7% 

Október 185 31 5.735     5.712 99,6% 

Nóvember 185 30 5.550     5.546 99,9% 

Desember 185 31 5.735     5.737 100,0% 

Samtals     67.525     67.354 99,7% 
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Fjöldi í varanlegu plássi 31.12.2019, konur 114 (71,3%) og karlar 46 (29,8%) talsins.  
Meðalaldur heimilismanna var 86,6 ár (86,2 árið 2018). Þar af var meðalaldur kvenna 87,0 ár (86,9 
árið 2018) og meðalaldur karla 85,7 ár (84,6 árið 2018).  
Á árinu létust 67 einstaklingar (51 árið 2018) eða um 42% heimilismanna, 41 kona og 26 karlar. 
Meðalaldur látinna var 87,6 ár.  

Fyrri heimilisföng heimilismanna 

Akureyri 1 

Garðabær 1 

Hafnarfjörður 2 

Kópavogur 10 

Mosfellsbær 6 

Reykjavík 138 

Seltjarnarnes 2 

Samtals 160 

Nýir heimilismenn 
Alls kom 71 (59 árið áður) nýr íbúi til búsetu á heimilinu á árinu. Af Landspítala komu 35 eða 49% (41 
árið áður eða 69%), úr endurhæfingarplássum á 4. hæð komu sex eða 8% (5 árið áður eða 8%), úr 
heimahúsum komu 26 eða 37% (10 árið áður eða 17%) og frá öðrum heimilum fjórir eða 6% (þrír 
árið áður eða 5%). 

Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í heimilispláss 2019 

Akureyri 2 

Hafnarfjörður 2 

Kópavogur 6 

Mosfellsbær 3 

Reykjavík 57 

Seltjarnarnes 1 

Samtals 71 

Íbúar á heimilisdeildum  eftir komuári 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1993 1 1 1 1 1 

2004 2 2 2  2 

2005 2 1 1   

2006 2 1 1   

2007 2 2 2   

2008 5 4 3 2 1 

2009 8 7 7 3 3 

2010 6 3 2 3 3 

2011 10 7 4 2 1 

2012 19 13 10 4 3 

2013 24 17 12 11 7 

2014 30 26 17 10 8 

 2015 41 34 29 18 11 

2016  42 33 25 15 

2017   35 28 19 

2018    49 32 

2019     54 

 152 160 159 158 160 
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 Endurhæfingardeild 4. hæð 
Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 175 (154 árið 2018) og hvíldarinnlagnir 14 (14 árið 
2018). Meðalaldur endurhæfingarsjúklinga var 83,0 ár (84,9 árið 2018) en 86,9 ár (89,6 árið 2018) 
hjá sjúklingum í hvíldarinnlögn. 

Um áramót voru tveir einstaklingar á deildinni (fimm árið áður) með gilt færni- og heilsumat fyrir 
varanlega búsetu og bið eftir hjúkrunarrými. 

 2017 2018 2019 

  Fjöldi  Meðaltal daga Fjöldi Meðaltal daga Fjöldi Meðaltal daga 

Útskrifast heim 114 45 122 50 146 45 

Útskrifast á hjúkrunarheimili 17 147 14 136 12 99 

  
Tafla sem sýnir komur, afdrif og meðaldvalartíma þeirra sem voru í endurhæfingu og þeirra sem 
biðu eftir varanlegu úrræði: 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Fjöldi sem komu á árinu og voru um 
síðustu áramót 100 187 180 177 199 

Andlát   2 3 1 2 

Útskrifast á LSH  10 31 22 17 15 

Útskrifast heim  72 116 114 122 146 

Útskrifast á annað heimili  2 5 9 9 4 

Útskrifast innan sömu stofn.    7 8 5 8 

Útskrifast í hvíldarinnlögn 1 2       

Útskrifast í biðpláss 3         

  88 163 156 154 175 

Meðaldvalartími 51 41 56 57 48 

Biðtími e. varanlegu úrræði 126 83 148 136 99 

 
Einn einstaklingur var í hvíldarinnlögn um áramót 2019/2020 en 24 einstaklingar voru í 
endurhæfingarplássi. 
 

 

Dagdeildir 
Á Dagdeildinni á Eir byrjuðu 24 gestir og útskrifuðust 12 þeirra á árinu. Fimm talsins náðu ekki að 
aðlagast, þrír fluttu í aðra dagþjálfun vegna breyttrar búsetu og loks fóru fjórir á hjúkrunarheimili 
eða spítala.  Á heildina útskrifaðist 31 gestur, en fjórir þeirra voru styttra en einn mánuð. 
Meðaldvalartími þeirra sem voru lengur en einn mánuð var um 14 mánuðir (20 mánuðir árið 2018).   
Af þeim sem útskrifuðust á hjúkrunarheimili fóru tveir á Eir, tveir á Hamra og sex á önnur heimili. 
Tólf einstaklingar fóru á Landspítalann þar sem tveir þeirra létust en hinir voru látnir bíða eftir 
framtíðar úrræði. Átta þeirra voru komnir með færni- og heilsumat en gátu ekki beðið heima eftir 
fullnægjandi lausn.  

Í Borgaseli byrjuðu 17 gestir á árinu. Sex þeirra útskrifuðust á árinu, tveir náðu ekki að aðlagast, 
tveir fóru í hjúkrunarrými og  tveir fóru á spítala og áttu ekki afturkvæmt.  
20 einstaklingar útskrifuðust af deildinni en tveir þeirra voru þar í minna en 
mánuð.  Meðaldvalartími hinna var um 14 mánuðir  (15 mánuðir árið 2018).   
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Biðlisti   
 

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda einstaklinga á biðlista heimilisins um áramót. Óverulegar breytingar 
eru á milli ára.  
 

 
 

Lyfjamál Kostnaður við lyfjakaup fór nokkuð upp á við á liðnu ári eða um tæp 7% eins og sjá má á meðfylgjandi 
súluriti. Megin skýringar eru verðlagsbreytingar vegna gengisþróunar og aukin lyfjanotkun í 
dagskömmtum. Kaup á nýrri og dýrari kynslóð blóðþynningarlyfja hafa einnig aukist, sjá í kökuriti hér 
að aftan.  
 

 
Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 

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

2016 2017 2018 2019 

342.984 372.035 373.436 399.175 

Lyfjanotkun á heimilinu hefur farið vaxandi samkvæmt skilgreindum dagskömmtum og er það 
ákveðið áhyggjuefni.  
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Sala með VSK per lyfjaflokk 2019 
 

Kökurit sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum. 
 

 Kökuritið sýnir að breytingar hafa orðið á milli flokka í samanburði við árið áður. Kostnaður við N 
flokka (tauga- og geðlyfja) lækkar (2%) hlutfallslega á meðan blóðlyf hækka um hundraðshlutfall. 
Annað er mikið til óbreytt á milli ára.  

Lokaorð 
 

Árið 2019 gekk vel í rekstri heimilisins. Vaxandi umsetning á heimilisdeildum eða 42% dánartíðni 
endurspeglar hve heilsuveilum íbúum er komið fyrir á hjúkrunarheimilið. Sú staðreynd kallar á 
aukna mönnun fagfólks til að mæta auknum heilsufarsþörfum íbúa. Styrking endurhæfingareininga 
sem orðið hefur á undanförnum árum eru m.a. viðbrögð við því. Því ber að þakka skilningi 
yfirstjórnenda heimilisins á mikilvægi þessa þáttar í starfsemi heimilisins. Í lokin vil ég þakka Sigríði 
Björk heilbrigðisgagnafræðingi fyrir að aðstoða mig við skýrslugerðina og Elvari Erni lyfjafræðingi 
hjá Lyfjalausnum fyrir tölulegar upplýsingar um lyfjamál. 
 

Sigurbjörn Björnsson, 
framkvæmdastjóri lækninga 
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Læknisþjónusta og staðtölur á Hömrum 2019 

Inngangur 
 

Á síðasta ári tók rekstur Hamra vissum framförum.  Nýting heimilisrýma var góð og eins og áður 
var umsetning há á heimilinu.  Meiri stöðugleiki hefur skapast í hópi starfsfólks. 

Starfslið Starfslið á lækningasviði: Ólafur Sveinbjörnsson er læknir heimilisins, Rósa Guðlaug Kristjánsdóttir 
sjúkraþjálfari, Fanney Ida Júlíusdóttir iðjuþjálfi og Kristín Þóra Kristjánsdóttir er aðstoðarmaður 
iðju- og sjúkraþjálfara.  

Starfsemi Nýting plássa á árinu var ríflega 99% sem telst mjög góð nýting og mun betri en á fyrra 
ári. Endurhæfingarstarfið var öflugt þrátt fyrir takmarkaðar aðstæður í sjúkraþjálfun en aðstaða 
í anddyri hefur verið nýtt að hluta fyrir þá starfsemi. 

  
Legudagar í Hömrum 2019 

     

Mánuður Legupláss Fjöldi daga Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

Janúar 33 31 1023 1023 100,0% 

Febrúar 33 28 924 924 100,0% 

Mars 33 31 1.023     1.023     100,0% 

Apríl 33 30 990     990     100,0% 

Maí 33 31 1.023     996   97,4% 

Júní 33 30 990     960     97,0% 

Júlí 33 31 1.023     990     96,8% 

Ágúst 33 31 1.023     1.023     100,0% 

September 33 30 990     981     99,1% 

Október 33 31 1.023     1.023 100,0% 

Nóvember 33 30 990     990     100,0% 

Desember 33 31 1.023     1.018  99,5% 

Samtals     12.045 11.941   99,1% 

 
 

  

 

Meðalaldur heimilismanna er 81,2 ár. Þar af er meðalaldur kvenna 80,9 ár og meðalaldur karla 
81,9 ár. Á árinu létust 13 einstaklingar eða 39% heimilismanna en 42% árið 2018 (meðalaldur 87,5 
ár), 10 konur (meðalaldur 88,8 ár) og 3 karlar (meðalaldur 83,3 ár).  
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 Fyrri heimilisföng heimilismanna 
við áramót 2019/2020 

Garðabær 1 

Kópavogur 2 

Mosfellsbær 18 

Noregur 1 

Reykjavík 11 

 33 
 

 

Lyfjamál  

 
 

Súluritið sýnir þróun lyfjakostnaðar per legudag  
 

Lyfjakostnaður lækkaði lítillega á milli ára eða um 3,6% en hann hefur verið sveiflukenndur á 
síðustu árum eins og við er að búast á  litlu heimili þar sem kostnaður vegna eins einstaklings vegur 
þungt  í  meðaltölum.  Lyfjanotkun hefur hins vegar aukist umtalsvert á milli ára ein og sjá má í 
fjölgun dagskammta. 
 
 

Árið 2017 Árið 2018 Árið 2019 

62.549 67.895 73.911 

 
Tafla sem sýnir fjölda dagskammta, DDD (töflur og hylki) eftir árum. 
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 Sala með VSK per lyfjaflokk árið 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kökuritið sýnir hlutfall einstakra lyfjaflokka í heildarkostnaði af lyfjakaupum.   

Eins og undanfarin ár fer kostnaður blóðlyfja hækkandi og geð- og taugalyfja lækkandi.  Skýringin 
er aukin notkun nýrrar kynslóðar blóðþynningalyfja en þess sama  gætir einnig á öðrum heimilum.  
Kostnaður við lyfjaflokk H (hormónalyf) hríðféll vegna breyttrar lyfjameðferðar eins einstaklings á 
heimilinu. Þetta sýnir enn á ný hversu mikil áhrif fáir einstaklingar, í þessu tilfelli einn, geta haft á 
kostnað lítilla rekstrareininga líkt og Hamrar eru. 

Lokaorð   Rekstur Hamra hefur verið í járnum undanfarin ár. Þegar þetta er ritað er óljóst hvernig framhald 
mun verða á rekstri heimilisins.  Við heimilið starfar sterkur starfsmannakjarni sem veitir íbúum 
góða heilbrigðis- og félagsþjónustu og vil ég þakka þeim öllum fyrir vel unnin störf. Til að auka 
möguleiki Hamra á að verða rekstrarhæf eining þurfa heilbrigðisyfirvöld að koma sterkt að 
málum. Annars vegar með skammtíma nálgun á formi aukinna fjárveitinga til að snúa við halla 
rekstursins og hins vegar að taka ákvörðun, sem fyrst, um það hvenær eigi að hefja framkvæmdir 
við stækkun heimilisins svo hægt sé að skapa rekstrarhæfa einingu og leysa samhliða úr skorti á 
hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu. Ég þakka Sigríði Björk Sigurðardóttur fyrir aðstoð sína 
við skýrslugerðina. 
 

 

Sigurbjörn Björnsson,  
yfirlæknir 
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Iðjuþjálfun Eirar og Hamra 

Starfsemi  Iðjuþjálfun og félagsstarf  heldur áfram að þróast frá ári til árs með það að 
markmiði að veita íbúum hjúkrunardeilda Eirar og Hamra 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, Hömrum og Skjóli sem er mikill styrkur fyrir faglegt starf 
deildanna.  

Starfsmannahald Í árslok starfa við deildina fimm iðjuþjálfar, rúmlega fjögur stöðugildi, á Eir og 
Hömrum. Ása Lind Þorgeirsdóttir deildarstjóri, María Kristbjörg Ásbjörnsdóttir 
iðjuþjálfi. Guðrún Ása Eysteindóttir iðjuþjálfi fór í fæðingarorlof 15.12.2019, fyrir 
hana er ráðin í afleysingu fram í september 2020 Júlíana Petra Þorvaldsdóttir 
iðjuþjálfi. Katrín Ósk Aldan iðjuþjálfi lét af störfum í júní og í hennar stað var ráðin 
Fanney Ída Júlíusdóttir iðjuþjálfi sem sinnir einnig Hömrum. Eva Hagalín Jónsdóttir 
iðjuþjálfi er á dagdeildum Eirar, á Eir og í Borgaseli. 
Aðstoðarmenn iðjuþjálfa eru þrír í 1,7 stöðugildi. Það eru Hanna Sigurrós 
Ásmundsdóttir, María Haukdal sem einnig er umsjónarmaður félagsstarfs á Eir og 
Kristín Þóra Kristjánsdóttir umsjónarmaður félagsstarfs á Hömrum. Vilborg Pála 
Eriksdóttir nemi var ráðin í hlutastarf í sumarafleysingu  við iðjuþjálfun á Eir. 
Samvinna hefur verið við HA um vettvangsnám nema í iðjuþjálfun og voru fjórir 
nemar sem komu til okkar þetta árið.  

Starfsemi 
deildarinnar 

Hugmyndafræðin um iðju mannsins leiðir starf okkar og hefur viljann, vanann og 
áhugann að leiðarljósi. Iðjuþjálfi skipuleggur út frá faglegri nálgun sinni íhlutun 
með heimilismönnum á Eir og í Hömrum. Bæði er í boði einstaklingsíhlutun og svo 
klúbbastarf/hópmeðferð. Í klúbbastarfi er reynt að skapa tækifæri til að takast á 
við verk og viðfangsefni sem vekja áhuga og veita gleði og lífsfyllingu. Iðjuþjálfi sér 
einnig um að meta og panta hjólastóla fyrir heimilismenn í samvinnu við 
sjúkraþjálfara, sem og að sinna viðhaldi á þeim tækjum. 

Á dagdeildunum skipuleggur iðjuþjálfi, út frá faglegri nálgun sinni, hópastarf fyrir 
gesti dagdeildanna, í samvinnu við starfsfólk deildanna og þá sérlega 
verkefnastjórum. Þar er áherslan á fjölbreytta 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. 

Iðjuþjálfar sinna öllum skjólstæðingum endurhæfingardeildar. Hlutverk iðjuþjálfa 
á deildinni er bæði að meta líkamlega og vitræna færni einstaklinga. Boðið er upp 
á heimilisathugun ásamt sjúkraþjálfara, þar sem farið er yfir byltuvarnir og 
hjálpartækjaþörf heima metin. Veitt er kennsla og ráðgjöf um notkun á 
hjálpartækjum, ásamt því að útvega þau sé þörf fyrir hendi.   

Félagsstarfið á Eir hefur verið fjölbreytt á árinu. Margir góðir gestir hafa sótt okkur 
heim og boðið uppá ólíka afþreyingu, t.d. tónleika, söng og skemmtanir.  Böll hafa 
verið haldin reglulega og er gaman að sjá að meirihluti íbúa mætir og tekur virkan 
þátt, hver á sínum forsendum. Á sumarmánuðum þegar veðrið leyfði var 
félagsstarfið gjarnan flutt út á verönd, þar sem boðið var uppá létta tónlist og ís.  

Fyrir utan þetta hafa fastir viðburðir verið á sínum stað. Söngstundin, bingó og 
upplestur eru stundir sem margir bíða eftir hverju sinni. 
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Á Hömrum hefur einnig verið fjölbreytt afþreying. Þar hefur félagsstarfinu verið 
boðið að taka þátt í „Gaman saman“ samkomum í Eirhömrum og hafa íbúar Hamra 
virkilega notið þess. Ýmsir kórar, tónlistarfólk og aðrir hafa komið reglulega yfir 
árið og þökkum við þeim kærlega fyrir gleðina sem það færir.   

Á Eir og Hömrum erum við svo heppin að hafa sjálfboðaliða sem koma reglulega til 
okkar. Þau koma ýmist til að lesa, spila og syngja, fara í göngutúra og ýmislegt 
annað. Þeirra tími er dýrmæt stund hjá íbúum og er ómetanleg. Við þökkum þeim 
öllum kærlega fyrir sitt óeigingjarna starf. Það veitir ómælda gleði og tilbreytingu í 
daginn að fá góðar heimsóknir. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Ýmsir smáhlutir voru endurnýjaðir á árinu en ekkert var keypt af stærri tækjum. 
Ný skrifstofa iðjuþjálfa var tekin í notkun og bætti það vinnuaðstöðu til muna. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Ása Lind, Eva Hagalín, Guðrún Ása og María Kristbjörg fóru á vormánuðum á AMPS 
námskeið,  The Assessment of Motor and Process Skills, og hlutu þar með réttindi 
til að beita því matstæki. Matstækið er áhorfsmat til að meta færni við daglegar 
athafnir og nýtist m.a. með skjólstæðingum endurhæfingar-deildarinnar. 
María Haukdal er nú á öðru ári í iðjuþjálfunarfræðum við HA, fjarnám.  
Almennt voru starfmenn iðjuþjálfunar og félagsstarfs duglegir að sækja ýmis 
námskeið, fræðslufundi og málþing til endurmenntunar á árinu og miðla 
þekkingunni áfram til annarra starfsmanna deildarinnar. Það er gert m.a. á 
reglulegum fagfundum starfsfólks iðjuþjálfunar á Eir, Skjóli og í Hömrum þar sem 
einnig eru teknar fyrir greinar, rannsóknir og annað sem viðkemur starfinu.  

Í árslok Starfsemi iðjuþjálfunar á Eir og Hömrum gekk vel á árinu 2019 og mikill meirihluti 
íbúa tók þátt í starfi á vegum iðjuþjálfunar og félagsstarfs. Við munum áfram gera 
okkar besta í að vinna að því að auka fjölbreytni í afþreyingu og efla þátttöku 
heimilismanna í iðjuþjálfun og félagsstarfi. 

Á deildinni starfar samhentur hópur sem hefur átt góða samvinnu við aðra. 
Markmiðið er að halda áfram að vaxa, þroskast, hvetja og hrósa.  

Ása Lind Þorgeirsdóttir, 

deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs 
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Sjúkraþjálfun Eirar 

Starfsemi  Sjúkraþjálfun Eirar er staðsett á fjórðu hæð Eirar og á jarðhæð Hamra. 
Sjúkraþjálfunin sinnir íbúum hjúkrunarheimilanna tveggja, endurhæfingar-
sjúklingum á fjórðu hæð Eirar, skjólstæðingum dagdeilda og íbúum öryggisíbúða í 
Eirarhúsum, Eirborgum og Eirhömrum.  

Starfsmannahald Átta sjúkraþjálfarar voru í árslok starfandi á Eir og Hömrum í 6,1 stöðugildi. Ylfa 
Þorsteinsdóttir yfirsjúkraþjálfari, Björg Hákonardóttir, Harpa Dröfn Georgsdóttir, 
Katrín Freyja Skúladóttir,  Kristín Þ. Valdimarsdóttir, Jóhanna M. Konráðsdóttir og 
Sigrún Jóhannsdóttir starfa á Eir.  Rósa G. Kristjánsdóttir starfar á Hömrum í 65% 
stöðu. Tveir aðstoðarmenn sjúkraþjálfara starfa á Eir, það eru Sigurbjörg Bára 
Kristófersdóttir og Karitas Ýr Jakobsdóttir og á Hömrum aðstoðar Kristín Þóra 
Kristjánsdóttir umsjónarmaður félagsstarfs, sjúkraþjálfara heimilisins fyrir hádegi. 
Margrét Dögg Vigfúsardóttir  sjúkraþjálfunarnemi og Helga Hjördís Lúðvíksdóttir 
voru í sumarafleysingum í sjúkraþjálfun. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Sjúkraþjálfunin fer að mestu leyti fram í húsakynnum sjúkraþjálfunar þar sem eru 
tækjasalur og meðferðarklefar. Einnig fer ýmis sjúkraþjálfun fram á 
heimilisdeildum þar sem notaðir eru heitir bakstrar, teygjur, kreppuvarnir og 
gönguæfingar. Hópæfingar eru á flestum deildum einu sinni til tvisvar í viku.  
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. 
Sjúkraþjálfun Eirar tekur reglulega við sjúkraþjálfunarnemum við HÍ í verkmenntun 
enda stofnunin í fararbroddi í endurhæfingu aldraðra. Í mars tóku tveir 
útskriftarnemar klínískt lokapróf sitt við deildina. 
Sjúkraþjálfun Eirar gerðist í byrjun árs áskrifandi að Motiview sem eru myndbönd 
af hjólaleiðum um allan heim. Fólk hjólar eða er í fjölþjálfun og ferðast um leið um 
framandi slóðir eða um sína heimabyggð á Íslandi. Í september var haldið 
heimsmeistaramót í Motiview þar sem íbúar kepptust við að fara sem flesta 
kílómetra. Eir lenti í 30. sæti í öllum heiminum og erum við hæstánægð með þann 
árangur og ætlum að gera enn betur næst. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Í upphafi árs voru keypt tvö ný Nustep fjölþjálfunartæki, annað fyrir Eir og hitt fyrir 
Hamra. Þessi tæki eru mjög vinsæl og mikið notuð til að þjálfa úthald, styrk og 
liðleika. Einnig voru keyptar nýjar göngugrindur fyrir heimilið og ýmis smátæki 
endurnýjuð. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Sjúkraþjálfarar deildarinnar voru að vanda duglegir að fara á ýmis námskeið, 
ráðstefnur og kynningar innanlands og erlendis og miðla þekkingunni áfram til 
samstarfsfólks. Freyja fór á heimsþing sjúkraþjálfara í Sviss, Harpa fór á 
öldrunarráðstefnu í Gautaborg, Jóhanna fór á öldrunarráðstefnu í Texas, Rósa fór 
á endurhæfingarráðstefnu í Belgíu. Björg er í mastersnámi í þjónustustjórnun við 
HÍ. Sigurbjörg Bára tók fagnámskeið I hjá Eflingu.  

Í árslok Starfsemi deildarinnar gekk afar vel á árinu. Mikill stöðugleiki er í starfsmannahaldi 
og starfsfólk metnaðarfullt og framsækið. Samstarf við aðrar deildar í húsinu er 
gott og það skilar sér í því að flestir íbúar hjúkrunarheimilanna nýta sér þjónustu 
sjúkraþjálfunar nokkrum sinnum í viku. 

Ylfa Þorsteinsdóttir, 

yfirsjúkraþjálfari  



 

 



Eir, hjúkrunarheimili
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Sameiginlegur Rekstrarsjóður Húsrekstrar- Sameiginlegur

reikningur sjóður reikningur

Skýr. 2019 2019 2019 2018

Rekstrartekjur
Seld þjónusta og aðrar tekjur ................. 3 424.440.265 424.440.265 0 394.949.119 

Afskriftir íbúðarréttar .............................. 2 22.369.792 0 22.369.792 26.226.103 

446.810.057 424.440.265 22.369.792 421.175.222 

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ...................... 4 2.425.328.789 2.425.328.789 0 2.424.002.561 

Niðurfærsla kröfu á tengdan aðila ......... 2 71.177.897 0 71.177.897 141.310.434 

Kostnaður vegna eldhúss ...................... 110.804.516 110.804.516 0 98.374.179 

Lín, fatnaður og þvottur ......................... 15.951.374 15.951.374 0 15.497.051 

Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur ........... 74.727.707 74.727.707 0 69.432.560 

Starfstengdur kostnaður ........................ 19.528.968 19.528.968 0 16.920.318 

Aðkeypt þjónusta ................................... 139.325.357 139.325.357 0 125.805.100 

Húsnæðis- og þjónustukostnaður .......... 240.827.808 240.827.808 0 180.432.492 

Annar kostnaður .................................... 19.697 19.697 0 9.935.301 

3.097.692.113 3.026.514.216 71.177.897 3.081.709.996 

Rekstrarafkoma fyrir afskriftir

og fjármagnsgjöld  (2.650.882.056)  (2.602.073.951)  (48.808.105)  (2.660.534.774)

Afskriftir .................................................. 5  (31.683.469)  (3.591.025)  (28.092.444)  (26.468.439)

Afkoma fyrir fjármagnsgjöld  (2.682.565.525)  (2.605.664.976)  (76.900.549)  (2.687.003.213)

Fjármunatekjur og fjármagnsgj.
Framreikningur innb. v/íbúðarréttar ....... 2  (22.211.395) 0  (22.211.395)  (31.117.281)

Vaxtatekjur ............................................. 7.316.705 7.316.705 0 7.960.156 

Vaxtagjöld og verðbætur ........................  (117.948.900)  (117.948.900) 0  (125.937.791)

 (132.843.590)  (110.632.195)  (22.211.395)  (149.094.916)

Afkoma fyrir ríkisframlag  (2.815.409.115)  (2.716.297.171)  (99.111.944)  (2.836.098.129)

Ríkisframlag og styrkir ........................... 7 2.719.575.815 2.719.575.815 0 2.613.675.120 

Afkoma ársins  (95.833.300) 3.278.644  (99.111.944)  (222.423.009)

Matsbreyting fjárfestingaeignar
Matsbreyting fjárfestingaeigna ............... 6 1.269.580.000 0 1.269.580.000 417.340.000 

Afkoma ársins m.t.t.

matsbreytinga fjárfestingaeigna 1.173.746.700 3.278.644 1.170.468.056 194.916.991 

Rekstrarreikningur fyrir árið 2019

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Eignir Skýr. 2019 2018

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir .......................................................... 5 3.243.091.394 3.035.298.230 

Fjárfestingaeignir - öryggisíbúðir ................................................... 6 9.457.372.000 8.187.792.000 

12.700.463.394 11.223.090.230 

Áhættufjármunir:

Eignarhlutir í dótturfélögum ........................................................... 8 1.500.000 1.500.000 

1.500.000 1.500.000 

Fastafjármunir samtals 12.701.963.394 11.224.590.230 

 

Veltufjármunir
Birgðir ............................................................................................ 3.290.807 1.843.254 

Aðrar kröfur ................................................................................... 62.200.860 58.180.509 

Eir - öryggisíbúðir ehf. ................................................................... 111.132.971 100.878.906 

Handbært fé .................................................................................. 248.165.875 275.468.754 

424.790.513 436.371.423 

Eignir samtals 13.126.753.907 11.660.961.653 

 

 

 

Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Eigið fé og skuldir Skýr. 2019 2018

Eigið fé 9

Stofnframlög og gjafafé .................................................................. 1.577.267.975 1.577.267.975 

Endurmat ........................................................................................ 1.773.211.393 1.579.307.837 

Ójafnað eigið fé .............................................................................. 336.638.132  (851.239.457)

3.687.117.500 2.305.336.355 

Skuldir

Langtímaskuldir:
Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir ..................................................... 10 6.688.638.782 6.566.446.585 

Skuldabréf EIR 14 - 1 ..................................................................... 10 1.535.154.635 1.391.886.310 

Innborganir íbúðarétthafa ............................................................... 784.429.951 964.824.682 

Óinnkomnar tekjur vegna afskrifta íbúðarréttar ..............................  (135.565.805)  (168.332.397)

 8.872.657.562 8.754.825.180 

Skammtímaskuldir:
Ýmsar skammtímaskuldir ............................................................... 179.987.447 235.238.536 

Ógreidd laun og launatengd gjöld .................................................. 296.215.655 285.226.225 

Næsta árs afborgun langtímaskulda .............................................. 10 90.775.743 80.335.356 

 566.978.845 600.800.119 

Skuldir samtals 9.439.636.408 9.355.625.298 

Eigið fé og skuldir samtals 13.126.753.907 11.660.961.653 

Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýr. 2019 2018

Rekstarhreyfingar
Veltufé frá rekstri (til rekstrar):

Afkoma ársins ................................................................................... 1.173.746.700 194.916.991 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Matsbreyting fjárfestingaeigna .......................................................... 6  (1.269.580.000)  (417.340.000)

Afskriftir ............................................................................................. 5 31.683.469 26.468.439 

Niðurfærsla kröfu á tengdan aðila ..................................................... 71.177.897 103.310.434 

Framreiknaðar innborganir vegna íbúðarréttar ................................. 22.211.395 31.117.281 

Breyting vegna afskrifta íbúðarréttar .................................................  (22.369.792)  (26.226.103)

Verðbætur langtímaskuldbindinga .................................................... 315.539 879.649 

7.185.208  (86.873.309)

Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldaliða:

Birgðir, breyting .................................................................................  (1.447.553) 43.754 

Skammtímakröfur, breyting ...............................................................  (4.020.352) 4.555.967 

Skammtímaskuldir, breyting .............................................................  (44.315.308) 21.076.427 

 (49.783.213) 25.676.148 

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)  (42.598.005)  (61.197.161)

Fjárfestingahreyfingar

Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna ............................................. 5  (31.442.188)  (28.987.293)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímalána  ...................................................................  (87.552.382)  (77.360.777)

Tengdir aðilar, breyting ..................................................................... 134.289.696 158.501.286 

46.737.314 81.140.509 

Hækkun á handbæru fé  (27.302.880)  (9.043.945)

Handbært fé í ársbyrjun .................................................................... 275.468.754 284.512.699 

Handbært fé í árslok 248.165.875 275.468.754 

 

Sjóðstreymi ársins 2019

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

1.    Grundvöllur reikningsskila

2.    Framsetning ársreiknings

Skráning tekna

Skráning gjalda

Tekjuskattur

Eir hjúkrunarheimili greiðir ekki tekjuskatt.

Varanlegir rekstrarfjármunir

1%

10-20%

Eignarhlutir í dótturfélögum  

Eignarhlutir í dótturfélögum eru færðir á kostnaðarverði.

Peningalegar eignir og skuldir

Birgðir

Kröfur á tengda aðila

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

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samstendur af kaupverði og kostnaði við að koma eignunum í viðeigandi 

nothæft ástand.  Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við áætlaðan 

endingartíma.  Afskriftahlutföll eru eftirfarandi:        

Eir hjúkrunarheimili ses. hefur með höndum rekstur hjúkrunarheimilis og eignarhald fasteigna. Ársreikningur Eirar,

hjúkrunarheimilis er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og lög um ársreikninga, nr. 3/2006.

Hann er gerður í íslenskum krónum, byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu

reikningsskilaaðferðum og árið áður að undanskilinni breytingu á reikningsskilaaðferð vegna fjárfestingaeigna.

Tekjur í rekstrarreikningi samanstanda af reikningsfærðri sölu á þjónustu, leigutekjum og húsgjöldum og afskriftum 

íbúðarréttar. Tekjur af þjónustu eru færðar þegar þjónustan er veitt eða fjárheimildir fengnar.

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

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af fasteignamati fyrra árs að undanskilinni lóðinni sem ekki er 

afskrifuð. Eftir afskrift er fasteignin færð upp í fasteignamat ársins.

Gjöld eru færð þegar reikningar berast. Í lok ársins eru áfallin gjöld, er tilheyra viðkomandi rekstrarári, færð á 

rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld í árslok.

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

Bifreiðar, áhöld og tæki ......................................................................................

Við gerð ársreikningsins er gerð sú breyting á reikningsskilaaðferðum að öryggisíbúðir í eigu Eirar eru nú flokkaðar 

sem fjárfestingareignir á gangvirði í gegnum rekstur en voru áður flokkaðar sem varanlegir rekstrarfjármunir.   Áhrif 

breytingarinnar á bókfært verð þeirra eru engin þar sem eignirnar voru áður færðar á endurmetnu kostnaðarverði.  

Áhrif á rekstrarreikning eru þau að árleg matsbreyting fer nú yfir rekstrarreikning og hafa samanburðarfjárhæðir fyrra 

árs verið leiðréttar til samræmis.  

Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 

2020. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

Birgðir samanstanda af lyfjum og rekstrarvörum

Kröfur á Eir-öryggisíbúðir ehf. hafa verið færðar niður til samræmis við tekjuhalla félagsins.

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

Skammtímakröfur

Handbært fé

Handbært fé samanstendur af bankainnstæðum.

Innborganir vegna íbúðarréttar  

Skammtímaskuldir

Umfang starfseminnar

Fjöldi rýma og legudaga greinist þannig:

2019 2018

185                    185                       

67.354               67.463                  

3.    Seld þjónusta og aðrar tekjur

2019 2018

159.094.961      136.878.665         

90.065.197        88.265.089           

84.869.824        82.143.198           

44.288.254        43.433.703           

17.058.689        16.623.900           

11.509.186        11.205.596           

7.408.335          8.255.195             

4.865.767          5.073.772             

5.280.052          3.070.001             

424.440.265      394.949.119         

4.    Laun og launatengd gjöld

2019 2018

1.439.688.909   1.395.106.221      

282.575.823      300.324.481         

235.396.579      255.512.664         

224.416.698      214.699.874         

189.949.570      192.887.658         

45.053.917 46.854.495 

36.592.495 35.491.808 

3.492.372          13.297.192           

(31.837.574)       (30.171.832)          

2.425.328.789   2.424.002.561      

372 362 

256,2 249,9 

Breyting á áfallinni eftirvinnu og orlofi................................................................

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

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

Greiðslur vegna samrekstrar.............................................................................

Greiðslur frá Reykjavíkurborg vegna Eirborga og Eirarhúsa.............................

Greiðslur frá Mosfellsbæ vegna þjónustu..........................................................

Greiðslur frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna þjónustu....................

Leigutekjur.........................................................................................................

Fjöldi starfsmanna í árslok.................................................................................

Fjöldi stöðugilda á árinu.....................................................................................

Launatengd gjöld...............................................................................................

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

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

Hlutdeild Skjóls í launum í eldhúsi.....................................................................

Heildarlaun stjórnar og forstjóra námu 22,2 millj. kr. á árinu.

Sértekjur dagdeildar...........................................................................................

Selt fæði.............................................................................................................

Hlutdeild Skjóls í launakostnaði við samrekstur á eldhúsi er kr. 30,1 millj. kr. og eru færð með launum í Skjóli.

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

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

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

Endurgreiðslur vegna sjúkraþjálfunar................................................................

Fjöldi legudaga..................................................................................................

Innborganir vegna íbúðarréttar eru framreiknaðar með vísitölu. Breyting þeirra innan ársins stafar auk þess af 

útborgunum vegna innleysts íbúðarréttar. Afskriftir íbúðarréttar eru reiknaðar 2% af framreiknuðum íbúðarrétti í 

samræmi við samninga þar um.

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

Rými...................................................................................................................

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til áfallinna vaxta þar sem við á og að frádreginni niðurfærslu til

að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum

og kröfum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum hjúkrunarheimilisins. 

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

5.    Varanlegir rekstrarfjármunir

Hjúkrunar- Bifreið, áhöld Samtals

heimili og innréttingar

2.671.271.000 24.225.000 2.695.496.000 

0 28.987.293 28.987.293 

337.283.376 0 337.283.376 

 (25.295.376)  (1.173.063)  (26.468.439)

2.983.259.000 52.039.230 3.035.298.230 

2.983.259.000 52.039.230 3.035.298.230 

0 31.442.188 31.442.188 

208.034.445 0  208.034.445 

 (28.092.444)  (3.591.025)  (31.683.469)

3.163.201.001 79.890.393 3.243.091.394 

Fasteigna- og brunabótamat eigna í árslok 2019 sundurliðast með eftirfarandi hætti (í þús. kr.): 

Fasteignamat Fasteignamat Fasteignamat Brunabótamat

húseigna lóða samtals húseigna

2.903.250 259.951 3.163.201 4.898.950 

6.   Fjárfestingaeignir

7.    Ríkisframlag og styrkir

2019 2018

2.537.499.607 2.465.137.460 

161.320.999 146.137.660 

20.755.209 2.400.000 

2.719.575.815   2.613.675.120      

8.   Eignarhlutir í dótturfélögum

Eignarhlutir í dótturfélögum greinast á eftirfarandi hátt:

Nafnverð Bókfært verð

Eignarhlutur í lok árs í lok árs

Dótturfélög:

100% 500.000 500.000 

100% 500.000 500.000 

100% 500.000 500.000 

1.500.000 

Bókfært verð í ársbyrjun 2018 ..........................................

Úthlutanir frá Framkvæmdarsjóði aldraðra........................................................

Endurmat ársins ...............................................................

Keypt á árinu ....................................................................

Bókfært verð í ársbyrjun 2019 ..........................................

Keypt á árinu ....................................................................

Endurmat ársins ...............................................................

Öryggisíbúðir hafa verið endurflokkaðar í ársreikningi sem fjárfestingaeignir. Þær eru færðar á gangvirði í árslok í

samræmi við mat. Við matið er stuðst við áætlað frjálst sjóðflæði af rekstri íbúðanna. Á árinu var tekjufærð

matsbreyting að fjárhæð 1270 millj. kr. (2018: 417 millj). Mikilvægustu forsendur matsins eru spá um leigutekjur,

væntur kostnaður, nýting og ávöxtunarkrafa.  

Greiðslur frá Sjúkratryggingum Íslands..............................................................

Afskriftir ársins ..................................................................

Hjúkrunarheimili .................................

Afskriftir ársins ..................................................................

Bókfært verð í árslok 2019 ...............................................

Bókfært verð í árslok 2018 ...............................................

Greiðslur frá Sjúkratryggingum Íslands húsnæðisbætur....................................

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

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

Eir 14 - 1 ehf. ....................................................................

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

9.   Eigið fé

Stofnframlög Endurmats- Ójafnað

og gjafafé reikningur eigið fé Samtals

1.577.267.975 1.253.358.282  (1.057.490.269) 1.773.135.988 

0 337.283.376 0 337.283.376 

0  (11.333.821) 11.333.821 0 

0 0 194.916.991 194.916.991 

Staða 31.12.2018 ............................. 1.577.267.975 1.579.307.837  (851.239.457) 2.305.336.355 

0 208.034.445 0 208.034.445 

0  (14.130.889) 14.130.889 0 

Tekjuafgangur ársins ........................ 0 0 1.173.746.700 1.173.746.700 

Staða 31.12.2019 ............................. 1.577.267.975 1.773.211.393 336.638.132 3.687.117.500 

10.   Langtímaskuldir

6.740.583.567 

1.573.985.592 

 (90.775.743)

8.223.793.416 

Afborganir langtímaskulda greinast þannig:

90.775.743 

92.897.827 

91.636.879 

94.844.170 

98.163.716 

7.846.250.823 

8.314.569.158 

11.    Þóknun til endurskoðenda

Verðtryggðar skuldir við Íbúðalánasjóð og lífeyrissjóði.  Meðalvextir 4,6%. ....................................

Verðtryggt skuldabréf EIR 14 - 1. Vextir 3,5%. ................................................................................

Staða 1.1.2018 ...................................

Endurmat hjúkrunarheimilis ................

Afskrift endurmats ..............................

Tekjuafgangur ársins ..........................

Endurmat hjúkrunarheimilis ................

Afskrift endurmats ..............................

Árið 2023 .........................................................................................................................................

Skuldir við Íbúðalánasjóð, lífeyrissjóði og skuldabréf EIR 14 - 1 eru tryggðar með veði í Hlíðarhúsum 3-7 í Reykjavík, 

Hlaðhömrum 2 í Mosfellsbæ, og Fróðengi 1 - 11 í Reykjavík, eru í íslenskum krónum og eru verðtryggðar með vísitölu 

neysluverðs.

Þóknun til endurskoðenda á árinu 2019 nam 2,6 millj. kr. (2018: 2,4 millj. kr.)

Afborganir ársins 2020, færðar meðal skammtímaskulda ...............................................................

Árið 2024 .........................................................................................................................................

Síðar ................................................................................................................................................

Framangreind vaxtahlutföll eru vegnir meðalvextir viðkomandi lánaflokka í samræmi við vaxtakjör lána í árslok.

Langtímaskuldir samtals ..................................................................................................................

Árið 2020 .........................................................................................................................................

Árið 2021 .........................................................................................................................................

Árið 2022 .........................................................................................................................................

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

12.   Fjárhagsleg staða Eirar hjúkrunarheimilis

Fjárhagsstaða

Breyting á fyrirkomulagi rekstrar

Atburðir eftir lok reikningsskiladags

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

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

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

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

valdið verulegum vandræðum í rekstri.

Af ofangreindri fjárhæð greiðir rekstrarsjóður Eirar vexti af 1.500 millj. kr., sem er í samræmi við skuldauppgjör og 

samþykki Velferðarráðuneytis.

Íbúðirnar og áhvílandi skuldir þeirra eru bókfærðar í húsrekstrarsjóði Eirar og koma fram í sameiginlegum ársreikningi 

Eirar.

Í kjölfar nauðasamninga Eirar, hjúkrunarheimilis ses. á árinu 2014 yfirtóku Eir - öryggisíbúðir ehf. allan rekstur íbúða í

eigu Eirar. Eir, hjúkrunarheimili ses. er í ábyrgðum fyrir áhvílandi skuldum þessara eigna sem nema 8.305 millj. kr. í

árslok 2019.

Eigið fé í lok ársins 2019 var jákvætt og gera rekstrar- og greiðsluáætlanir Eirar hjúkrunarheimilis ses. ráð fyrir

jákvæðu fjárstreymi til lengri tíma. Áætlanir gera ráð fyrir að handbært fé verði nægilegt til að standa straum af

afborgunum og vöxtum lána til næstu ára ásamt því að standa undir hefðbundnum rekstri. Stjórn Eirar telur því að

rekstrarhæfi sé tryggt næstu árin.

Eir hjúkrunarheimili. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Rekstrarreikningur 2019

 Eir hjúkrunarheimili

2019 2018

Skýr.

Tekjur
Seld þjónusta og aðrar tekjur..................................................... 3 419.574.498                 389.875.347         

Fæðissala.................................................................................. 4.865.767                     5.073.772             

424.440.265                 394.949.119         

 

Gjöld
Laun og launatengd gjöld.......................................................... 4 2.425.328.789              2.424.002.561      

Kostnaður vegna eldhúss.......................................................... 5 110.804.516                 98.374.179           

Lín, fatnaður og þvottur............................................................. 6 15.951.374                   15.497.051           

Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur............................................... 7 74.727.707                   69.432.560           

Starfstengdur kostnaður............................................................ 8 19.528.968                   16.920.318           

Aðkeypt þjónusta....................................................................... 9 139.325.357                 125.805.100         

Viðhalds- og húsnæðiskostnaður.............................................. 10 240.827.808                 180.432.492         

Annar rekstrarkostnaður............................................................ 11 19.697                          47.935.301           

Afskriftir...................................................................................... 14 3.591.025                     1.173.063             

3.030.105.241              2.979.572.625      

 

Tekjuhalli fyrir hrein fjármagnsgjöld (2.605.664.976)             (2.584.623.506)     

Hrein fjármagnsgjöld.................................................................. 12 (110.632.195)                (117.977.635)        

Tekjuhalli fyrir ríkisframlag (2.716.297.171)             (2.702.601.141)     

Ríkisframlag og styrkir............................................................... 13 2.698.820.606              2.611.275.120      

Úthlutun úr Framkvæmdasjóði Aldraðra ................................... 13 20.755.209                   2.400.000             

2.719.575.815              2.613.675.120      

Afkoma ársins 3.278.644                     (88.926.021)          

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýr. 2019 2018

Eignir

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir.

Bifreið................................................................................................. 14 7.133.664             6.797.475             

Áhöld og tæki..................................................................................... 14 52.450.292           24.935.318           

59.583.956           31.732.793           

Áhættufjármunir.

Eignarhlutir í dótturfélögum................................................................ 15 1.500.000             1.500.000             

1.500.000             1.500.000             

Fastafjármunir samtals 61.083.956           33.232.793           

Veltufjármunir
Birgðir................................................................................................. 16 3.290.807             1.843.254             

Skammtímakröfur............................................................................... 17 277.821.800         273.801.449         

Handbært fé....................................................................................... 18 248.165.875         275.468.754         

529.278.482         551.113.457         

Eignir samtals 590.362.438         584.346.250         

Eigið fé og skuldir
 

Eigið fé 22

Höfuðstóll í ársbyrjun.......................................................................... (197.806.782)        (108.880.761)        

Tekjuhalli ársins.................................................................................. 3.278.644             (88.926.021)          

(194.528.138)        (197.806.782)        

Skuldir

Langtímaskuldir:
Skuldir í íslenskum krónum................................................................ 21 4.359.780             9.173.445             

4.359.780             9.173.445             

Skammtímaskuldir
Ýmsar skammtímaskuldir................................................................... 19 479.083.407         482.749.664         

Ógreidd laun og launatengd gjöld...................................................... 20 296.215.655         285.226.225         

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum......................................... 21 5.231.735             5.003.698             

780.530.797         772.979.587         

Skuldir samtals 784.890.577         782.153.032         

 

Eigið fé og skuldir samtals 590.362.438         584.346.250         

 Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019 

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýr. 2019 2018

Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé fé frá rekstri (til rekstrar):

Tekjuafgangur/ (halli) ársins............................................................... 3.278.644             (88.926.021)          

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir.............................................................................................. 14 3.591.025 1.173.063 

Aðrir liðir............................................................................................. 315.539 879.649 

7.185.208             (86.873.309)          

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir................................................................................................. (1.447.553)            43.754                  

Skammtímakröfur............................................................................... (4.020.352)            4.555.968             

Skammtímaskuldir.............................................................................. (44.655.718)          20.324.172           

(50.123.623)          24.923.894           

 

Handbært fé frá rekstri/ (til rekstrar) (42.938.415)          (61.949.416)          

Fjárfestingahreyfingar
Kaupverð - Bifreið............................................................................... 14  (1.560.000)  (3.548.142)

Kaupverð - Áhöld og tæki................................................................... 14  (29.882.188)  (25.439.151)

 (31.442.188)  (28.987.293)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímalána.....................................................................  (4.901.167)  (4.576.566)

Tengdir aðilar, breyting....................................................................... 51.978.891 86.469.330 

47.077.724 81.892.764 

Hækkun á handbæru fé (27.302.879)          (9.043.945)            

 

Handbært fé í ársbyrjun...................................................................... 275.468.754         284.512.699         

 

Handbært fé í lok ársins 248.165.875         275.468.754         

Sjóðstreymi ársins 2019

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

1.    Grundvöllur reikningsskila

2.    Framsetning ársreiknings

Skráning tekna

Skráning gjalda

Skattar

Eir,hjúkrunarheimili greiðir ekki tekjuskatt.

Varanlegir rekstrarfjármunir

20%

Eignarhlutir í dótturfélögum

Eignarhlutir í dótturfélögum eru færðir á kostnaðarverði.

Birgðir

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

Skammtímakröfur

Handbært fé

Handbært fé samanstendur af bankainnstæðum.

Ársreikningur rekstrarsjóðs Eirar, hjúkrunarheimilis ses. nær til þess hluta rekstrar stofnunarinnar sem hefur með

höndum eiginlegan hjúkrunarheimilisrekstur. Hann er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og

lög um ársreikninga nr. 3/2006. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum, byggir á

kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

  

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

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

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

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar afskriftir.

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

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

áætlaðan endingartíma.            

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

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

þörf krefur til að mæta þeirri áhættu að kröfur tapist. Ekki er um endanlega afskrift krafna að ræða.

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

Umfang starfseminnar

2019 2018

185                     185                     

67.354                67.463                

Skammtímaskuldir

3.    Seld þjónusta og aðrar tekjur
2019 2018

159.094.961       136.878.665       

90.065.197         88.265.089         

84.869.824         82.143.198         

44.288.254         43.433.703         

17.058.689         16.623.900         

11.509.186         11.205.596         

7.408.335           8.255.195           

5.280.052           3.070.001           

419.574.498       389.875.347       

4.    Laun og launatengd gjöld

2019 2018

1.439.688.909    1.395.106.221    

282.575.823 300.324.481 

235.396.579       255.512.664       

224.416.698       214.699.874       

189.949.570       192.887.658       

45.053.917         46.854.495         

36.592.495         35.491.808         

3.492.372 13.297.192 

(31.837.574)       (30.171.832)       

2.425.328.789    2.424.002.561    

2019 2018

372 362 

256,2 249,9 

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

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

Launatengd gjöld...............................................................................................

Sértekjur dagdeildar..........................................................................................

Reykjavíkurborg vegna Eirborga og Eirarhúsa..................................................

Endurgreiðslur vegna sjúkraþjálfunar................................................................

Mosfellsbæ vegna þjónustu...............................................................................

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

Leigutekjur ........................................................................................................

Hlutdeild vegna samrekstrar..............................................................................

Hlutdeild Skjóls í launakostnaði við samrekstur á eldhúsi er kr. 31,8 millj. kr. og eru færð með launum í Skjóli.

Hlutdeild Eirar í launum vegna samrekstrar eldhúss er færð hér. Liðurinn hækkar um 1,3 millj.kr. Kostnaður vegna

áfallinnar yfirvinnu getur verið breytilegur á milli ára m.a. með tilliti til hvernig helgidaga  jóla ber upp á vikudaga.

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

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

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

Fjöldi rýma og legudaga greinist þannig:

Rými..................................................................................................................

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

Heildarlaun stjórnar og forstjóra námu 22,2 millj. kr. á árinu.

Fjöldi legudaga..................................................................................................

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

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna þjónustu.........................................

Breyting á áfallinni eftirvinnu og orlofi................................................................

Fjöldi starfsmanna í árslok................................................................................

Fjöldi stöðugilda á árinu....................................................................................

Hlutdeild Skjóls í launum í eldhúsi.....................................................................

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

5.    Kostnaður vegna eldhúss

2019 2018

160.294.561 153.063.051 

49.747.131 38.391.128 

(49.031.412) (48.458.439)

(50.205.764) (44.621.561)

110.804.516       98.374.179         

6.    Lín, fatnaður og þvottur

2019 2018

14.554.403 14.326.075 

1.396.971 1.170.976 

15.951.374         15.497.051         

7.    Lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur

2019 2018

37.572.845 36.223.152 

35.009.427 30.920.730 

2.145.435 2.288.678 

74.727.707         69.432.560         

8.    Starfstengdur kostnaður

2019 2018

6.898.744 4.736.738 

6.503.510 5.061.212 

3.343.365 4.587.578 

2.727.343 2.464.260 

19.528.968         16.920.318         

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

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

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

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

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

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

Hráefni...............................................................................................................

Annar rekstrarkostnaður....................................................................................

Þátttaka Skjóls í rekstri eldhúss........................................................................

Þátttaka annarra í rekstri eldhúss......................................................................

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

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

Gjaldfærð áhöld og tæki til hjúkrunar................................................................

Þátttaka Eirar, Skjóls og Hamra í rekstri eldhúss er miðuð við fjölda legudaga. Þátttaka annarra í rekstri eldhúss er

sala á fæði til dagdeildar svo og íbúa í öryggisíbúðum í Eirarhúsum, Eirhömrum og Eirborgum. Sala á fæði til

starfsfólks er sýnd sem sér lína í ársreikningi. 

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

9.    Aðkeypt þjónusta
2019 2018

49.120.402 44.421.686 

33.875.037 32.935.115 

17.676.957 19.755.784 

14.545.892 8.163.529 

9.595.222 7.700.903 

4.339.756 3.371.088 

4.021.293 3.944.901 

2.675.558 2.467.651 

2.461.322 1.917.315 

1.013.918 1.127.128 

139.325.357       125.805.100       

10.   Viðhalds- og húsnæðiskostnaður

2019 2018

97.267.061 89.933.350 

62.661.176 20.311.472 

36.078.737 33.281.874 

21.145.991 16.165.486 

10.738.105 9.086.538 

6.206.292 5.900.154 

4.198.396 3.813.330 

2.532.050 1.940.288 

240.827.808       180.432.492       

11.   Annar rekstrarkostnaður
2019 2018

1.571.927 3.615.171 

1.386.418 3.802.605 

1.175.478 1.122.055 

885.874 1.395.470 

(5.000.000) 38.000.000 

19.697                47.935.301         

12.   Hrein fjármagnsgjöld
2019 2018

7.316.705 7.960.156 

(117.948.900) (125.937.791)

(110.632.195)     (117.977.635)     

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

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

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

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

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

Rafmagn og hiti.................................................................................................

Annað................................................................................................................

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

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

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

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

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

Hluti daggjalda er vegna viðhalds fasteigna og fasteignagjalda, en fasteignin er færð með eignum húsrekstrarsjóðs.

Ræsting og ræstivörur.......................................................................................

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

Húsaleiga..........................................................................................................

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

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

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

Prentkostnaður, burðargjöld..............................................................................

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

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

Vaxtagjöld að fjárhæð 114,4 millj. kr. eru vegna skulda stofnunarinnar sem bókfærðar eru hjá húsrekstrarsjóði. Sjá

nánar skýringu nr. 23.

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

Aðkeyptur akstur...............................................................................................

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

Óbein niðurfærsla krafna...................................................................................
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Skýringar

13.   Framlag úr ríkis- og borgarsjóði

  2019 2018

2.537.499.607 2.465.137.460 

161.320.999 146.137.660 

20.755.209 2.400.000 

2.719.575.815 2.613.675.120 

14.   Afskriftir og varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig: 

Áhöld og tæki Bifreiðar Samtals

25.439.151 9.033.111 34.472.262 

29.882.188 1.560.000 31.442.188 

55.321.339 10.593.111 65.914.450 

503.833 2.235.636  2.739.469 

2.367.214 1.223.811 3.591.025 

2.871.047 3.459.447  6.330.494 

52.450.292 7.133.664 59.583.956 

15.   Eignarhlutir í dótturfélögum

Eignarhlutir í dótturfélögum greinast á eftirfarandi hátt:

Eignarhlut- Nafnverð Bókfært verð

deild í % í lok árs í lok árs

Dótturfélög:

100% 500.000 500.000 

100% 500.000 500.000 

100% 500.000 500.000 

1.500.000 

16.   Birgðir lyfja og rekstrarvörur

2019 2018

3.104.893 1.607.959 

185.914 235.295 

3.290.807           1.843.254           

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

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

Eir 14 - 1 ehf. .....................................................................

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

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

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

Greiðslur frá Sjúkratryggingum Íslands.............................................................

Greiðslur frá Sjúkratryggingum Íslands húsnæðisbætur...................................

Úthlutanir frá Framkvæmdarsjóði aldraðra........................................................

Stofnverð 31/12 .................................................................

Afskriftir 1/1 .......................................................................

Afskriftir ársins ...................................................................

Afskriftir 31/12 ...................................................................

Bókfært verð í árslok .........................................................

Stofnverð 1/1 .....................................................................

Viðbætur ársins .................................................................
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Skýringar

17.   Skammtímakröfur
2019 2018

215.620.940 215.620.940 

47.164.756 49.692.761 

33.680.103 38.256.707 

9.574.712 6.730.923 

4.406.890 0 

249.245 249.245 

125.155 1.250.873 

(33.000.000) (38.000.000)

277.821.800       273.801.449       

18.   Handbært fé
2019 2018

248.165.875 275.468.754 

248.165.875       275.468.754       

19.   Ýmsar skammtímaskuldir
2019 2018

324.450.282 272.471.391 

111.305.119 156.504.102 

38.364.032 38.546.035 

4.963.974 5.017.981 

0 10.210.155 

479.083.407       482.749.664       

20.   Ógreidd laun og launatengd gjöld

2019 2018

165.447.626 161.632.858 

130.768.029 123.593.367 

296.215.655       285.226.225       

21.   Langtímaskuldir

9.591.515 

 (5.231.735)

4.359.780 

Afborganir langtímaskulda greinast þannig:

5.231.735 

4.359.779 

Bankainnistæður...............................................................................................

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

Sjúkratryggingar fyrirframgreiðsla.....................................................................

Aðrar skammtímaskuldir....................................................................................

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

Skjól, hjúkrunarheimili.......................................................................................

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

Ógreidd launatengd gjöld..................................................................................

Áunnið ógreitt orlof hefur verið uppreiknað í lok árs 2019.    

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

Verðtryggðar skuldir í íslenskum krónum, vextir 3,7% ....................................................................

Langtímaskuldir samtals .................................................................................................................

Árið 2020 .........................................................................................................................................

Árið 2021 .........................................................................................................................................

Næsta árs afborgun ........................................................................................................................

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

Skjól, hjúkrunarheimili.......................................................................................

Húsrekstrarsjóður Eirar.....................................................................................

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

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

Eir 14 - 1............................................................................................................

Óbein niðurfærsla krafna...................................................................................

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

22.   Eigið fé

(197.806.782)

20.755.209 

2.698.820.606 

(2.605.664.976)

(110.632.195)

(194.528.138)

23.   Aðrar upplýsingar

Fjárhagsstaða

Breyting á fyrirkomulagi rekstrar

Atburðir eftir lok reikningsskiladags

Fjögurra ára yfirlit í þúsundum króna á verðlagi hvers árs:

2019 2018 2017 2016

Rekstur

Tekjur.................................................... 424.440 394.949 340.505 304.137 

Gjöld..................................................... (3.030.105) (2.979.573) (2.686.415) (2.512.153)

Vaxtagjöld............................................. (110.632) (117.978) (92.791) (99.736)

Heildar gjöld umfram tekjur................... (2.716.297) (2.702.601) (2.438.701) (2.307.752)

Ríkisframlag og styrkir.......................... 2.719.576 2.613.675 2.401.572 2.371.204 

Tekjuafgangur (-halli) ársins................. 3.279 (88.926) (37.129) 63.452 

Efnahagur

Veltufjármunir........................................ 590.362 584.346 570.176 552.338 

Eignir alls.............................................. 590.362 584.346 570.176 552.338 

Höfuðstóll.............................................. (194.528) (197.807) (108.881) (71.752)

Skuldir og skuldbindingar..................... 784.891 782.153 679.056 624.090 

590.362 584.346 570.176 552.338 

Af ofangreindri fjárhæð greiðir rekstrarsjóður Eirar vexti af 1.500 millj. kr., sem er í samræmi við skuldauppgjör og

samþykki Velferðarráðuneytis.

Íbúðirnar og áhvílandi skuldir þeirra eru bókfærðar í húsrekstrarsjóði Eirar og koma fram í sameiginlegum

ársreikningi Eirar.

Úthlutanir frá Framkvæmdarsjóði aldraðra.......................................................................................

Þrátt fyrir neikvætt eigið fé í lok ársins 2019 gera rekstrar- og greiðsluáætlanir Eirar hjúkrunarheimilis ses. ráð fyrir 

jákvæðu fjárstreymi til lengri tíma.  Áætlanir gera ráð fyrir að handbært fé verði nægilegt til að standa straum af 

afborgunum og vöxtum lána  til næstu ára ásamt því að standa undir hefðbundnum rekstri.  Stjórn Eirar telur því að 

rekstrarhæfi sé tryggt næstu árin.

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

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

Hrein fjármagnsgjöld........................................................................................................................

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

Ríkisframlag og styrkir.....................................................................................................................

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

stöðu hennar gagnvart fjárlögum og fjárheimildum.

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

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

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

hvenær faraldrinum linnir er veruleg og ef ekki tekst að stemma stigum við veirunni á næstu vikum og mánuðum 

gæti það valdið verulegum vandræðum í rekstri.

Í kjölfar nauðasamninga Eirar, hjúkrunarheimilis ses. á  árinu 2014 yfirtóku Eir - öryggisíbúðir ehf. allan rekstur íbúða 

í eigu Eirar. Eir, hjúkrunarheimili ses. er í ábyrgðum fyrir áhvílandi skuldum þessara eigna sem nema 8.305 millj. kr. 

í árslok 2019.

Eir hjúkrunarheimili, rekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýr. 2019 2018

Rekstrartekjur
Afskriftir íbúðarréttar .......................................................................... 3 22.369.792 26.226.103 

22.369.792 26.226.103 

Rekstrargjöld
Niðurfærsla kröfu á tengdan aðila ..................................................... 5 71.177.897 103.310.434 

71.177.897 103.310.434 

Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsgjöld  (48.808.105)  (77.084.331)

Afskriftir ............................................................................................. 6  (28.092.444)  (25.295.376)

Afkoma fyrir fjármagnsgjöld  (76.900.549)  (102.379.707)

Fjármagnsgjöld
Framreiknaðar innborganir vegna íbúðarréttar .................................. 4  (22.211.395)  (31.117.281)

 (22.211.395)  (31.117.281)

Afkoma ársins  (99.111.944)  (133.496.988)

 (99.111.944)  (133.496.988)

Matsbreyting fjárfestingaeignar
Matsbreyting fjárfestingareigna ......................................................... 7 1.269.580.000 417.340.000 

1.269.580.000 417.340.000 

Afkoma ársins m.t.t. matsbreytinga fjárfestingaeigna 1.170.468.056 283.843.012 

Rekstrarreikningur ársins 2019

Eir hjúkrunarheimili, húsrekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Eignir  Skýr. 2019 2018

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................................. 6 3.183.507.438 3.003.565.437 

Fjárfestingaeignir - öryggisíbúðir ...................................................... 7 9.457.372.000 8.187.792.000 

12.640.879.438 11.191.357.437 

 

Veltufjármunir
Eir - öryggisíbúðir ehf. ...................................................................... 5 435.523.853 373.350.296 

435.523.853 373.350.296 

Eignir samtals 13.076.403.291 11.564.707.733 

 

 

Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019

Eir hjúkrunarheimili, húsrekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Eigið fé og skuldir  Skýr. 2019 2018

Eigið fé  

Stofnframlög og gjafafé ..................................................................... 1.577.267.975 1.577.267.975 

Endurmat ........................................................................................... 1.773.211.393 1.579.307.837 

Ójafnað eigið fé  ................................................................................ 531.166.270  (653.432.675)

Eigið fé samtals 8 3.881.645.638 2.503.143.137 

Skuldir

Langtímaskuldir:
Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir ........................................................ 9 6.684.279.002 6.557.273.140 

Skuldabréf EIR 14 - 1  ....................................................................... 9 1.535.154.635 1.391.886.310 

Innborganir íbúðarrétthafa ................................................................. 3,4 784.429.951 964.824.682 

Óinnkomnar tekjur vegna afskrifta íbúðarréttar ................................. 3,4  (135.565.805)  (168.332.397)

 8.868.297.782 8.745.651.735 

Skammtímaskuldir:
Rekstrarsjóður Eirar .......................................................................... 215.620.941 215.620.941 

Næsta árs afborgun langtímaskulda  ................................................ 85.544.008 75.331.658 

Ýmsar skammtímaskuldir .................................................................. 9 25.294.922 24.960.262 

 326.459.871 315.912.861 

Skuldir samtals 9.194.757.653 9.061.564.596 

 

Eigið fé og skuldir samtals 13.076.403.291 11.564.707.733 

Efnahagsreikningur þann 31. desember 2019
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Skýr. 2019 2018

Rekstarhreyfingar
Veltufé frá rekstri

Afkoma ársins ............................................................................... 1.170.468.056 283.843.012 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Niðurfærsla kröfu á tengda aðila ................................................... 5 71.177.897 103.310.434 

Matsbreyting fjárfestingaeigna ...................................................... 7  (1.269.580.000)  (417.340.000)

Afskriftir rekstrarfjármuna .............................................................. 6 28.092.444 25.295.376 

Framreiknaðar innborganir vegna íbúðarréttar ............................. 4 22.211.395 31.117.281 

Breyting vegna afskrifta íbúðarréttar .............................................  (22.369.792)  (26.226.103)

0 0 

Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldaliða:

Skammtímaskuldir ........................................................................ 340.410 752.255 

340.410 752.255 

Handbært fé frá (til) rekstrar 340.410 752.255 

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímalána  ...............................................................  (82.651.215)  (72.784.211)

Tengdir aðilar, breyting ................................................................. 82.310.805 72.031.956 

 (340.410)  (752.255)

Lækkun á handbæru fé 0 0 

Handbært fé í ársbyrjun ................................................................ 0 0 

Handbært fé í árslok 0 0 

Sjóðstreymi ársins 2019

Eir hjúkrunarheimili, húsrekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

1.    Grundvöllur reikningsskila

2.    Peningalegar eignir og skuldir

3.    Afskriftir íbúðarréttar

4.    Framreiknaðar innborganir vegna íbúðarréttar

5.   Kröfur á tengda aðila

6.    Afskriftir og varanlegir rekstrarfjármunir

1%

10%

Afskriftir íbúðarréttar eru reiknaðar 2% af seldum framreiknuðum íbúðarrétti í samræmi við samninga um íbúðarrétt.

Ársreikningur húsrekstrarsjóðs Eirar hjúkrunarheimilis ses. nær til þess hluta rekstrar stofnunarinnar sem hefur með

höndum eignarhald fasteigna. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er gerður í

íslenskum krónum, byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður

að undanskilinni breytingu á reikningsskilaaðferð vegna fjárfestingaeigna.

Kröfur á Eir-öryggisíbúðir ehf. hafa verið færðar niður til samræmis við tekjuhalla félagsins.

Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar

2019. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

Innborganir vegna íbúðarréttar eru framreiknaðar með vísitölu. Breyting þeirra innan ársins stafar auk þess af

útborgunum vegna innleysts íbúðarréttar.

Við gerð ársreikningsins er gerð sú breyting á reikningsskilaaðferðum að öryggisíbúðir í eigu Eirar eru nú flokkaðar sem

fjárfestingareignir á gangvirði í gegnum rekstur en voru áður flokkaðar sem varanlegir rekstrarfjármunir. Áhrif

breytingarinnar á bókfært verð þeirra eru engin þar sem eignirnar voru áður færðar á endurmetnu kostnaðarverði. Áhrif

á rekstrarreikning eru þau að árleg matsbreyting fer nú yfir rekstrarreikning og hafa samanburðarfjárhæðir fyrra árs verið

leiðréttar til samræmis.  

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

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

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

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af fasteignamati fyrra árs að undanskilinni lóðinni sem ekki er

afskrifuð. Eftir afskrift er fasteignin færð upp í fasteignamat ársins.

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

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

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

rekstrarfjármunanna miðað við áætlaðan endingartíma þar til niðurlagsverði er náð.           

Eir hjúkrunarheimili, húsrekstrarsjóður. Ársreikningur 2019 Fjárhæðir í krónum
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Skýringar

6.    Afskriftir og varanlegir rekstrarfjármunir frh.

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig: 

Hjúkrunar- Búnaður, tæki Samtals

heimili og listaverk

2.671.271.000 20.306.437 2.691.577.437 

 (25.295.376) 0  (25.295.376)

337.283.376 0 337.283.376 

2.983.259.000 20.306.437 3.003.565.437 

2.983.259.000 20.306.437 3.003.565.437 

 (28.092.444) 0  (28.092.444)

208.034.445 0  208.034.445 

3.163.201.000 20.306.437 3.183.507.437 

Fasteigna- og brunabótamat eigna í árslok 2019 sundurliðast með eftirfarandi hætti (í þús. kr.): 

Fasteignamat Fasteignamat Fasteignamat Brunabótamat

húseigna lóða samtals húseigna

2.903.250 259.951 3.163.201 4.898.950 

7.   Fjárfestingaeignir

8.   Eigið fé

Stofnframlög Endurmats- Ójafnað eigið 

og gjafafé reikningur fé Samtals

1.577.267.975 1.253.358.282  (948.609.508) 1.882.016.749 

0 337.283.376 0 337.283.376 

Afskrift endurmats .......................... 0  (11.333.821) 11.333.821 0 

0 0 283.843.012 283.843.012 

Staða 31.12.2018 ........................... 1.577.267.975 1.579.307.837  (653.432.675) 2.503.143.137 

0 208.034.445 0 208.034.445 

Afskrift endurmats .......................... 0  (14.130.889) 14.130.889 0 

0 0 1.170.468.056 1.170.468.056 

Staða 31.12.2019 ........................... 1.577.267.975 1.773.211.393 531.166.270 3.881.645.638 

Endurmat ársins ..................................................................

Endurmat ársins ..................................................................

Hjúkrunarheimili ...................................

Bókfært verð í árslok 2018 ..................................................

Bókfært verð í ársbyrjun 2019 ............................................

Bókfært verð í ársbyrjun 2018 ............................................

Öryggisíbúðir hafa verið endurflokkaðar í ársreikningi sem fjárfestingaeignir. Þær eru færðar á gangvirði í árslok í

samræmi við verðmat. Við matið er stuðst við áætlað frjálst sjóðflæði af rekstri íbúðanna. Á árinu var tekjufærð

matsbreyting að fjárhæð 1.269,6 millj. kr. (2018: 417 millj). Mikilvægustu forsendur matsins eru spá um leigutekjur,

nýting,  væntur kostnaður og ávöxtunarkrafa.  

Afkoma ársins ......................................

Staða 1.1.2018 ....................................

Bókfært verð í árslok 2019 ..................................................

Afskrift ársins ......................................................................

Afskrift ársins ......................................................................

Endurmat hjúkrunarheimilis .................

Afkoma ársins ......................................

Endurmat hjúkrunarheimilis .................
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Skýringar

9.   Langtímaskuldir

6.730.992.052 

1.573.985.592 

 (85.544.008)

8.219.433.636 

Afborganir langtímaskulda næstu fimm ár sundurliðast þannig:

85.544.008 

88.538.048 

91.636.879 

94.844.170 

98.163.716 

7.846.250.823 

8.304.977.644 

 

10.   Aðrar upplýsingar

Breyting á fyrirkomulagi rekstrar

Atburðir eftir lok reikningsskiladags

Af ofangreindri fjárhæð greiðir rekstrarsjóður Eirar vexti af 1.500 millj. kr., sem er í samræmi við skuldauppgjör og 

samþykki Velferðarráðuneytisins. 

Skuldir við Íbúðalánasjóð, lífeyrissjóði og skuldabréf EIR 14 - 1 eru tryggðar með veði í Hlíðarhúsum 3-7 í Reykjavík,

Hlaðhömrum 2 í Mosfellsbæ, og Fróðengi 1 - 11 í Reykjavík, eru í íslenskum krónum og eru verðtryggðar með vísitölu

neysluverðs.

Árið 2023 ..............................................................................................................................................

Árið 2024 ..............................................................................................................................................

Síðar .....................................................................................................................................................

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

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

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

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

vandræðum í rekstri.

Verðtryggt skuldabréf EIR 14 - 1. Vextir 3,5%. .....................................................................................

Verðtryggðar skuldir við Íbúðalánasjóð og lífeyrissjóði.  Meðalvextir 4,6%. .........................................

Afborganir ársins 2020, færðar meðal skammtímaskulda ....................................................................

Langtímaskuldir samtals .......................................................................................................................

Í kjölfar nauðasamninga Eirar, hjúkrunarheimilis ses. á árinu 2014 yfirtóku Eir - öryggisíbúðir ehf. allan rekstur íbúða í

eigu Eirar. Íbúðirnar eru þó áfram í eigu Eirar hjúkrunarheimilis sem einnig ber áhvílandi skuldir sem í árslok námu

8.305 millj. kr.

Árið 2020 ..............................................................................................................................................

Árið 2021 ..............................................................................................................................................

Árið 2022 ..............................................................................................................................................
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