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Aðilar 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 
• Fulltrúi starfsmanna í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) 

• Fulltrúi starfsmanna í Læknafélagi Íslands (LÍ) 

• Fulltrúi starfsmanna í VR stéttarfélagi  

• Fulltrúi starfsmanna í Eflingu stéttarfélagi 

• Fulltrúi starfsmanna í Sjúkraliðafélagi Íslands (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 

  



2 
 

 
 

Fulltrúaráð Eirar, tilnefndir á vorfundi fulltrúaráðs 2021 

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

VR stéttarfélag Bjarni Dagur Jónsson 
Sigurður Sigfússon 
Sigrún Guðmundsdóttir 

Seltjarnarnesbær Jónína Þóra Einarsdóttir 
Petrea Ingibjörg Jónsdóttir 

Blindrafélagið og  
Blindravinafélag Íslands 

Ólafur Haraldsson 
Kristinn Halldór Einarsson 
Elín Pálsdóttir 

Hjúkrunarheimilið Skjól Halldóra Þ. Ólafsdóttir 
Guðrún Árnadóttir 
Dagný Halla Tómasdóttir 

Brynja – Hússjóður 
Öryrkjabandalagsins 

Garðar Sverrisson 
María Óskarsdóttir 
Björn Arnar Magnússon 

Efling stéttarfélag  
 
 

SÍBS Margrét Albertsdóttir 
Sólveig Hildur Björnsdóttir 
Valur Stefánsson 

Mosfellsbær Agla Elísabet Hendriksdóttir 
Kolbrún Ýr Oddgeirsdóttir 
Sveinn Óskar Sigurðsson 
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Stjórn Eirar 
Ólafur Haraldsson – stjórnarformaður 
Berglind Magnúsdóttir –  varaformaður 
Elínbjörg Magnúsdóttir 
Agla Elísabet Hendriksdóttir 
Einar Jón Ólafsson 
Sigurður Sigfússon 
Halldór Vignir Frímannsson 

 

Framkvæmdaráð Eirar 
Forstjóri E/H/S Sigurður Rúnar Sigurjónsson 

 
Framkvæmdastjóri 
hjúkrunarsviðs E/H/S 

Kristín Högnadóttir 
Þórdís Hulda Tómasdóttir frá 1. júní 2021 
 

Framkvæmdastjóri 
lækningasviðs E/H/S  

Sigurbjörn Björnsson  
Ólafur Helgi Samúelsson frá 1. janúar 2021 
 
 

Framkvæmdastjóri fjármála- 
og rekstrarsviðs E/H/S til 
31.5.2021 

Stella K. Víðisdóttir 

  
Framkvæmdastjóri                             
fjármálasviðs E/H/S frá 
1.6.2021 
 

Stella K. Víðisdóttir 

Framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs E/H/S og Eir 
öryggisíbúðir frá 1.6.2021 

Eybjörg Helga Hauksdóttir 
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Frá forstjóra 
  

Rekstur á árinu var í jafnvægi á Eir, dótturfélögum og systurfélagi. Í lok árs bárust 

fjárveitingar sem skiptu sköpum fyrir hjúkrunarheimilin. 

Á árinu var endanlega gengið frá uppgreiðslu íbúðaréttar en alls voru greiddar um 

2,3 milljarðar kr., þar af um 1.760 m.kr. á árinu 2020. Tveir íbúar óskuðu eftir að 

halda óbreyttu fyrirkomulagi. 

Heilbrigðisyfirvöld óskuðu eftir því við Eir að opna 10 sjúkrarúma Covid deild. Orðið 

var við því. Rekstur Covid deildar hættir að óbreyttu í apríl á þessu ári. 

Árin 2020 og 2021 voru undirlögð af málefnum tengdum Covid-19 

heimsfaraldrinum. Vel tókst til á Eir og er ástæða til að þakka starfsfólki sérstaklega 

fyrir frábært og óeigingjarnt starf sem oft á tíðum var við mjög erfiðar aðstæður. 

Mörg stór verkefni eru í vinnslu og undirbúningi en má þar nefna eftirfarandi 

verkefni: 

• Eyðing tvíbýla á Eir og Skjóli. 

• Fjölgun endurhæfingarrýma um 20 á Eir og stofnun líknardeildar á Skjóli. 

• Finna framtíðar stað fyrir dagdeild Eirar. 

• Sameining Eirar og Skjóls. 

• Ná samningum við 4 lífeyrissjóði sem gera kröfu um uppgreiðslugjald á sínum 

lánum. Lánin standa í rúmum rúmlega 3 milljörðum kr. 

• Bygging 100 öryggisíbúða í Bjarkarholti. 

• Sækja á um enn frekari vaxtalækkanir á lánum. 

• Áframhaldandi endurbætur og viðhald á eignum Eirar. 

Einstaka framkvæmdastjórar sviða munu fjalla um málefni sinna sviða í 

ársskýrslunni. 

 

Ég vil endurtaka sérstakar þakkir til starfsfólks fyrir ómetanlegt starf. 

  

 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, 

forstjóri Eirar ses. 
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Fjármálasvið 2021 
 

Starfsumhverfi Rekstrarumhverfi Eirar hjúkrunarheimilis skiptist í tvær einingar, þ.e. 
rekstrarsjóð sem heldur utan um rekstur hjúkrunarheimilisins og 
húsrekstrarsjóð sem heldur utan um rekstur fasteigna. Ársreikningar eru 
gerðir fyrir báðar einingarnar, auk þess sem gerður er sameiginlegur 
ársreikningur. Dótturfélög Eirar eru Eir öryggisíbúðir ehf. Hjúkrunarheimilið 
Hamrar ehf. E-14-1 ehf. og Hlíðarskjól ehf. sem rekur sérstaka deild fyrir 
Covid smitaða einstaklinga í samræmi við samning Hlíðarskjóls við 
Sjúkratryggingar Íslands. 

 

Samstæðan Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var jákvæð á árinu um 406 m.kr. en var 
jákvæð um 365,2 m.kr. árið 2020. Matsbreyting fjárfestingareigna á árinu 
2021 var 424,8 m.kr. en var 542,6 m.kr. árið 2020. 

Eignir samstæðunnar í árslok námu 15,2 ma.kr. en voru 14,2 ma.kr. í árslok 
2020. Skuldir samstæðunnar námu 10,3 ma.kr. í árslok en voru 9,8 ma.kr. í 
árslok 2020. Eigið fé samstæðunnar í árslok var jákvætt um tæplega 4,9 
ma.kr. en var jákvætt um 4,4 m.kr. í árslok 2020.  

Aukning á eigið fé nemur 470 m.kr. milli ára. 

Handbært fé í árslok að frádregnu tryggingafé öryggisíbúða  var 784,4 m.kr 
en var í ársbyrjun 367,8 m.kr. 

 
Rekstrarsjóður 

 

Rekstrarsjóður heldur utan um rekstur hjúkrunarheimilis Eirar. 

Rekstrarafkoma ársins var jákvæð um 316,8 m.kr. en 47,2 m.kr. árið 2020. 

Hreinar fjármagnstekjur á árinu voru 1,3 m.kr. en á árinu 2020 voru hrein 

fjármagnsgjöld 60,4 m.kr. Lækkun fjármagnsgjalda er til komin vegna sölu 

öryggisíbúða Eirar til Eir öryggisíbúða, endurfjármögnunar lána og lægri 

vaxta. 

 

Varast skal að horfa á niðurstöðu hvers árs fyrir sig. Horfa þarf á rekstur 

áranna 2019-2021 í heild þar sem á þessu tímabili var töluvert um afturvirka 

kjara- og stofnanasamninga sem náðu til fyrri ára. 

 

Á árinu 2021 var töluvert um óreglulegar tekjufærslur sem ekki komu til á 

árinu 2020. Leiðrétting á varúðarniðurfærslu 36 m.kr. vegna Hamra var 

tekjufærð. Sérstakar tekjur vegna kostnaðarútlaga og fjáraukalaga voru 31,7 

m.kr. Á tímabilinu september-desember greiddi SÍ hærra daggjald til 

hjúkrunarheimila með vísan í Gylfa skýrslu. 

 

Á árinu voru laun og launatengd gjöld 79% af ríkisframlagi, tekjum frá 

sveitarfélögum vegna samninga um heimaþjónustu og heimahjúkrun,  

tekjum af samrekstri og endurgreiðslu frá SÍ vegna launakostnaðar sem 

tengist Covid 19. 
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Covid 19 hafði mikil áhrif á reksturinn á árinu. Heimilið varð fyrir miklum 

útgjöldum vegna ástandsins en SÍ kom til móts við útgjaldaauka heimilisins 

með endurgreiðslu sem nam 47,5 millj.kr. 

Húsrekstrarsjóður 
Rekstrarafkoma húsrekstrarsjóðs á árinu var jákvæð um 73,6 m.kr. en var 

jákvæð um 305,6 m.kr. árið 2020. Sala öryggisíbúða Eirar til Eir öryggisíbúða 

ehf. á árinu 2020 breytti rekstrarniðurstöðu ársins 2020 verulega því 

söluhagnaður fjárfestingareigna það ár var 542,6 m.kr.  

Varúðarniðurfærsla 157,8 m.kr. vegna Eir öryggisíbúða var tekjufærð á 

árinu. 

Eir öryggisíbúðir Rekstrarafkoma öryggisíbúða á árinu var jákvæð um 452,9 m.kr. fyrir 

fjármagnsgjöld en var 355,2 m.kr. árið 2020 fyrir fjármagnsgjöld.   

 

Rekstrarafkoman á árinu eftir fjármagnsgjöld og matsbreytingar 

fjárfestingareigna var jákvæð um 157,8 m.kr. en var neikvæð um 208,2 m.kr. 

árið 2020. 

Matsbreyting fjárfestingareigna var 424,8 m.kr. á árinu 2021. 

Hrein fjármagnsgjöld voru 719,8 m.kr. á árinu en voru 563,4 m.kr. árið 2020. 

 

Hlíðarskjól ehf. 

 

Á árinu var 15,7 m.kr. tekjuafgangur af rekstri Hlíðarskjóls ehf. en  

Hlíðarskjól rekur sérstaka deild fyrir Covid smitaða einstaklinga í samræmi 

við samning Hlíðarskjóls við Sjúkratryggingar Íslands. Á árinu 2020 var 

tekjuafgangur 12,6 m.kr. 

 

Starfsemi fjármálasviðs 

 
 

Á árinu 2021 var fjármála- og rekstrarsviði Eirar, Skjóls og dótturfélaga skipt 

upp í tvö svið, annars vegar fjármálasvið og hins vegar rekstrarsvið. Þessi 

kafli fjallar eingöngu um starfsemi fjármálasviðs. Eftir breytinguna heyra 

eftirfarandi meginþættir undir sviðið; fjármálastýring, greiðsla reikninga, 

áætlanagerð, frávikagreining, bókhald og afstemmingar, reikningagerð, 

innheimta, uppgjör, ársreikningar, launavinnsla, vinnustund, launagreining, 

túlkun kjarasamninga og stofnanasamninga, aðstoð og ráðgjöf við ráðningar 

og starfslok, röðun starfa, viðverustjórnun, starfsmannakannanir, 

starfsmannahandbók, jafnlaunavottun, rekstur skrifstofu og verslana. Einnig 

annast fjármálasvið leiðbeiningar og upplýsingagjöf til stjórnenda 

samstæðunnar varðandi launaútgjöld og tölulegar greiningar. 

Starfsmenn fjármálasviðs eru 12 talsins eftir uppskiptingu fjármála- og 

rekstrarsviðs. Starfslýsingar eru í sífelldri endurskoðun og voru þær 

yfirfarnar og uppfærðar á árinu. 

Á árinu 2021 var haldið áfram að sinna framþróun og umbótarverkefnum 

innan Eirar, Skjóls og dótturfélaga með það að markmiði að auka hagkvæmni 

í rekstri, bæta fagleg vinnubrögð og skila betri árangri. 



7 
 

 
 

Á árinu 2021 var sérstök áhersla lögð á að efla launa- og 

fjárhagsáætlanagerð og auka fjárhags- og rekstrarlega upplýsingagjöf til 

stjórnenda með það að markmiði að auka kostnaðarvitund og samábyrgð.   

Launaáætlun er nú rammaáætlun niður á deildir og starfseiningar þar sem 

stjórnendur þurfa að fylgja ramma varðandi fjölda stöðugilda og 

launaútgjöld. Reglulegt eftirlit með launaútgjöldum hefur verið eflt sem og 

upplýsingagjöf til stjórnenda. 

Haldið verður áfram að þróa fjárhagsáætlanagerð og eftirlit með henni á 

árinu 2022. 

Á árinu var tekið upp nýtt bókhaldskerfi, Business Central (BC).  Einnig var 

tekið upp sérstakt greiðslukerfi sem tengist BC og viðskiptabanka 

samstæðunnar sem einfaldar greiðsluferli reikninga og krafna og um leið 

eykur öryggi og auðveldar færslu bókhalds. 

Á árinu var einnig tekið upp CCQ kerfið sem er heildstæð lausn til að 

meðhöndla þætti sem snúa að bættum verkferlum, hlítingu staðla, laga og 

reglugerða. CCQ kerfið tryggir m.a. að upplýsingar og verkferlar séu á einum 

stað, eykur upplýsingaflæði til starfsfólks og hjálpar til við vinnsluferli 

persónuverndar. 

Mannauðsmál Þétt samstarf var við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) á árinu 

2021 vegna undirbúnings og innleiðingar á betri vinnutíma í vaktavinnu 

(BVV) sem tók gildi 1. maí 2021. Um er að ræða gjörbreytt vinnuumhverfi og 

launamyndunarkerfi starfsfólks í vaktavinnu en breytingunum er einnig 

ætlað að auka stöðugleika í mönnun, draga úr yfirvinnu ásamt því að bæta 

öryggi og þjónustu. Regluleg upplýsingagjöf var á árinu til SFV vegna þróunar 

launaútgjalda eftir innleiðingu á BVV en mikil óvissa hefur ríkt um 

raunkostnað vegna breytinganna. 

Kjaranefnd SFV skrifaði undir nýjan stofnanasamning við Eflingu í febrúar 

2021 en gildistími samningsins var frá 1. janúar 2021. 

Eir, Skjól og Hamrar skrifuðu undir nýjan stofnanasamning við félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga í nóvember 2021, samningurinn var afturvirkur frá 

1.september 2020. 

Mikil samkeppni er um vel menntað heilbrigðisstarfsfólk og er því stöðug 

áskorun að fá heilbrigðisstarfsfólk til starfa. Mikilvægt er að mannauðsdeild 

sé vel í stakk búin til að veita stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning 

í starfi og tryggja að faglega sé staðið að ákvörðunum sem lúta að 

starfsmönnum.  Einnig þarf að gera fræðslu fyrir stjórnendur og starfsfólk 

hærra undir höfði í samvinnu við hjúkrunarsviðið. 

Seint á árinu var samið við fyrirtækið Maskínu um framkvæmd 

starfsmannakönnunar en vegna ástands á heimilunum tengt Covid 19 

faraldrinum sem herjaði bæði á starfsfólk og íbúa, var því frestað að leggja 

könnunina fyrir þar til í mars 2022. 
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Eir, Skjól og Hamrar leggja ríka áherslu á að tryggja öllum starfsmönnum jöfn 

laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  Á árinu 2020 hlutu 

hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar jafnlaunavottun í samræmi við lög nr. 

150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og kröfur íslenska 

jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Viðhaldsúttekt jafnlaunavottunar fer fram 

árlega og stærri úttekt á þriggja ára fresti.   

Áskoranir vegna Covid 19 settu mikinn svip á árið 2021. Mikið og viðvarandi 

álag einkenndi því dagleg störf stjórnenda og starfsfólks Eirar og 

dótturfélaga. Fjarfundir voru því algengir og fjarvinna viðhöfð þegar verst lét 

hjá því starfsfólki sem gat komið því við. 

Dugnaður, ósérhlífni og einstök samvinna starfsfólks hefur gert það að 

verkum að vel tókst til í rekstri og þjónustu. Fyrir þann árangur er starfsfólki 

færðar bestu þakkir. 

 

Stella K. Víðisdóttir 

framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
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Rekstrartölur 2021 – Eir hjúkrunarheimili 

Tekjur 

 

 

Seld þjónusta og aðrar tekjur 

 

  

72%

7%

6%

5%

5%

2% 3%

SÍ - Daggjöld hjúkrunarrýma

Tekjur frá sveitarfélögum v. Heimahjúkrunar

SÍ - Daggjöld dagdeilda

Hlutdeild vegna samrekstrar

SÍ - Húsnæðisbætur

SÍ - Aðrar tekjur

Aðrar tekjur

30%

18%
18%

7%

7%

5%

5%

2%

2%
2%

2%

1%
1%

Hlutdeild vegna samrekstrar

Reykjavíkurborg vegna Eirborga og Eirarhúsa

Mosfellsbæ vegna þjónustu

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna
þjónustu
Endurgreiddur Covid kostnaður frá Sí

Varúðarniðurfærsla vegna Hamra tekjufærð

Aðrar tekjur frá SÍ - v.fjáraukalaga og
kostnaðarútlaga
Sértekjur dagdeildar

Leigutekjur

Endurgreiðslur vegna sjúkraþjálfunar

Höfðabakki v.dagd. - endurgr. Kostnaður

Hlíðarskjól - stofnkostnaður, húsnæðis og
umsýslukostnaður frá SÍ
Aðrar tekjur
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Rekstrartölur 2021 – Eir hjúkrunarheimili 

Aðkeypt þjónusta 

 

 

Viðhalds- og húsnæðiskostnaður 

 

31%

22%
14%

15%

8%

3%

2%
2%

2% 1%
Aðkeypt vinna lækna

Aðkeyptur akstur

Tölvu-og hugbúnaðarkostnaður

Önnur aðkeypt þjónusta

Aðkeyptar rannsóknir

Sorpgámar

Síma- og afnotagjöld

Þóknun greidd til endurskoðenda

Prentkostnaður, burðargjöld

Helgistundir, félagslíf heimilisfólks og
endurhæfing

41%

25%

14%

8%

6%

3%
2% 1%

Ræsting og ræstivörur

Viðhald húsnæðis

Fasteignagjöld og önnur opinber gjöld

Rafmagn og hiti

Húsaleiga

Tryggingar

Viðhald og endurnýjun tækja

Annað
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Rekstrarsvið 2021 
 

Starfsemin  Um mitt árið 2021 var fjármála – og rekstrarsviði Eirar, Skjóls og dótturfélaga 

aðskilið í annars vegar fjármálasvið og hins vegar rekstrarsvið. Megin einingar 

rekstrarsviðsins eru deild eignaumsýslu, eldhúsið og rekstur þjónustuíbúða fyrir 

aldraða. Aðskilnaður sviðanna gekk vel en kom ekki að fullu leyti til framkvæmda 

hvað öll verkefni og starfsemina varðar fyrr en um áramótin 2021/2022.  

Settar voru innkaupareglur fyrir stofnanirnar í ágúst 2021 og unnið að betri nýtingu 

á rammasamningum Ríkiskaupa sem stofnanirnar eru aðilar að. Nokkuð var um 

sameiginleg innkaup með öðrum hjúkrunarheimilum, bæði með áframhaldi á 

samstarfi um innkaup á kjöti í eldhúsi en einnig farið í sameiginleg innkaup á 

tækjabúnaði. Þá var farið í heimsóknir og haldnir fundir með stjórnendum annarra 

rekstraraðila á höfuðborgarsvæðinu og farið yfir einstaka þætti rekstur 

sambærilegra eininga til að leita leiða til hagræðingar í rekstri.  

 

Ytri aðstæður COVID faraldurinn hafði að sjálfsögðu áhrif á starfsemi sviðsins að mörgu leyti. Tafir 

urðu hjá verktökum auk þess sem seinna var farið af stað í verkefni innanhúss 

vegna faraldurs hjá íbúum. Þá var nokkuð um veikindi hjá starfsmönnum sviðsins 

eins og á öðrum sviðum heimilisins. Veðurfar var einnig sérstaklega blautt yfir 

sumartímann og um haustið sem olli töfum í utanhúss framkvæmdum. Starfsfólk 

sviðsins var þó einstaklega lausnamiðað og duglegt og hélt starfseminni gangandi 

þrátt fyrir hin ýmsu skakkaföll. 

 

Eir öryggisíbúðir Um mitt árið 2021 var gert átak í hámörkun nýtingar á íbúðum Eirar öryggisíbúða 

ehf. Útbúin var sérstök heimasíða fyrir íbúðirnar til að auðvelda upplýsingaflæðið 

og sýnileika gagnvart væntanlegum leigutökum, útbúið var nýtt kynningarefni og 

eldra efni uppfært. Í samstarfi við starfsfólkið voru uppfærðir og settir verkferlar 

sem taka á nánast öllum þáttum starfseminnar og því fylgt eftir með 

kynningarfundum. Um haustið voru haldnir húsfundir á öllum íbúðarkjörnum en 

slíkir fundir höfðu ekki verið haldnir um nokkurt skeið, m.a. vegna Covid 

faraldursins. Þá var gerður samningur um yfirtöku á umráðum íbúða í Eirborgum 

sem Félagsbústaðir hafa hingað til haft til ráðstöfunar. Áfram var unnið að 

uppbyggingu um 100 nýrra þjónustuíbúða fyrir aldraða í Bjarkarholti í Mosfellsbæ. 

  

Stærri verkefni Í mars 2021 var sótt um styrki í Framkvæmdasjóð aldraðra fyrir nokkrum stórum 

viðhaldsverkefnum. Kostnaðaráætlanir vegna umræddra verkefna á Eir í heild sinni 

voru alls um 108 milljónir króna og samþykkti Framkvæmdasjóðurinn að greiða 

40% af þeim áætlaða kostnaði. Farið var af stað með viðgerðir að utanverðu húsinu 

um sumarið 2021, bæði á grundvelli eldri styrkveitinga frá Framkvæmdasjóði sem 

og nýrri verkefni. Gert var við sprungur og húsið málað að utan að hluta, auk þess 

sem hafin var viðgerð á gluggum og hurðum. 

Þá kom eignaumsýslan talsvert að uppsetningu dagdeildarinnar Óðinshúsum í nýju 

leiguhúsnæði á Höfðabakka, sem og uppsetningu Covid deildar á þriðju hæðinni í 
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Hlíðarhúsum. Það verkefni tókst einstaklega vel og enn og aftur sýndi starfsfólk 

Eirar hversu útsjónasamt og kraftmikið það er í sínum störfum.   

 

Eybjörg Helga Hauksdóttir 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs 
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Framleiðslueldhús Eirar 2021 
 

Starfsemi  Framleiðslueldhús er samrekið af Eir hjúkrunarheimili, Skjóli hjúkrunarheimili og 

Hömrum hjúkrunarheimili og er eldhúsið staðsett á Eir. Að jafnaði eru framleiddir 

u.þ.b. 600 matarskammtar á dag í eldhúsinu í hverju hádegi. Rekstur eldhúsins var 

með óhefðbundnum hætti árið 2021 líkt og árið 2020. Covid hafði mikil áhrif á 

starfsemi eldhússins í upphafi árs og í lok árs. Frá janúar til mars var unnið á tveimur 

aðskildum vöktum. Ástæðan fyrir þessari ráðstöfun var að tryggja, ef upp hefði 

komið Covid smit á annarri vaktinni, þá þyrftu ekki allir starfsmenn að fara í sóttkví. 

Frá nóvember til loka desember var yfirmaður eldhúss og aðstoðarmaður skilin frá 

hvoru öðru og unnu þau ekki saman. Ástæðan fyrir þeirri ráðstöfun var að tryggja 

að ef annar aðilinn hefði smitast af Covid hefði hinn aðilinn geta gripið inn í. Þessar 

ráðstafanir báðar áttu m.a. að tryggja að áfram væri hægt að framleiða mat og reka 

eldhúsið ef Covid smit hefði komið upp og draga þar með úr líkum á að þyrfti að 

kaupa mat annars staðar frá. Matsal starfsfólks var haldið opnum, en starfsmenn 

fengu ekki að skammta sér matinn sjálfir til að lágmarka smit á milli fólks í upphafi 

árs og lok árs. Einnig var salatbar lokað tímabundið. 

Eldað er eftir 8 vikna matseðlum. Boðið er upp á heitan mat í hádeginu alla virka 

daga vikunnar og tvisvar í viku á kvöldin. Kvöldmatur hina fimm vikudagana er 

spónamatur, brauð, álegg, skyr og grautar, ásamt ferskum ávöxtum. Íbúar 

öryggisíbúða koma í matsal í hádegi og geta keypt sér heitan mat, súpu og salat. Á 

kvöldin stendur íbúum Eirar til boða að kaupa sér heimsendan mat frá eldhúsinu. 

Starfsfólk Eirar og Skjóls getur keypt sér heitan mat, súpu og salat ásamt súpu og 

brauði í hádeginu. Í venjulegu ástandi stendur starfsfólki sem er á vakt til boða að 

koma með fjölskyldur sínar í mat um helgar í hádegi en slíkt hefur ekki verið hægt 

í ár frekar en árið 2020. 

Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum í Mosfellsbæ þar sem  um 

60 manns borða að jafnaði í hádeginu. 

Eldhús Eirar þjónustar heimilisfólk í Eirborgum, Fróðengi 1-11, með hádegismat um 

helgar. 

 

Starfsmannahald Starfsmannavelta eldhúss er mjög lítil og starfsandi góður. Starfsmenn eru 11 auk 

starfsmanns í helgarvinnu. Hluta af árinu voru ráðnir þrír starfsmenn til að fylla 

tvær vaktir vegna Covid. 

Næringarráð er starfrækt á hjúkrunarheimilinu og starfar næringarráð með 

næringarráðgjafa sem heimilið kaupir að, sé þess þörf. Næringarráðgjafi veitir ráð 

varðandi matseðla og matarræði á hjúkrunarheimilinu í samstarfi við næringarráð. 

 

Starfsemi 
deildarinnar 

Öll innkaup til eldhússins fara í gegnum Timian innkaupakerfi, en kerfið einfaldar 

öll innkaup og hjálpar til við að halda kostnaði í lágmarki. Eir er í samvinnu við 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) varðandi innkaup og útboð sem skilar 

sér í lægra vöruverði. 

Unnið er eftir Gámes kerfinu sem er innra eftirlitskerfi fyrir eldhús. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur kemur reglulega og gerir úttekt á eldhúsinu. 
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Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Haldið var áfram að endurnýja búnað í eldhúsinu og var kæli og frystikerfi 
endurnýjað í ár ásamt því sem stór steikarpanna var keypt. 
 
 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid sótti engin starfsmaður endurmenntun eða námskeið. 

 

 

Gunnar Jónas Einarsson 

forstöðumaður eldhúss 
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Hjúkrunarsvið 2021 
 

Inngangur Árið 2021 var litað af viðbrögðum við COVID-19 heimsfaraldrinum. 

Hjúkrunarheimili landsins stóðu saman í að viðhafa sóttvarnir til að vernda 

skjólstæðinga sína gegn því að smitast enda vitað að sá hópur er viðkvæmari fyrir 

afleiðingum sjúkdómsins en þorri almennings. Eir hjúkrunarheimili var enginn 

undantekning frá því og fór bróðurpartur ársins í að finna leiðir til að viðhafa 

takmarkanir sem væru þó eins lítið íþyngjandi og hægt er og án þess að fórna 

félagslegum samskiptum íbúa við aðstandendur og hvort annað. Því var  

hjúkrunarheimilinu aldrei lokað á árinu – heldur treyst á starfsmenn og 

aðstandendur  fara varlega og vera varkárt í umgengni við íbúa. Félagsstarf, 

stoðþjónusta, fótaðgerð og hárgreiðsla var í gangi allt árið. Almennar sóttvarnir 

heimilisins voru auknar með hreinsun og sótthreinsun á snertiflötum  og lagt 

áherslu á persónulegar sóttvarnir hvers og eins. 

Okkar leið krafðist mikils hugrekkis og trausts af hendi starfsmanna, íbúa sem og 

aðstandenda. Íbúar og aðstandendur voru mjög þakklát fyrir viðbrögð heimilisins.  

Starfsfólk á hjúkrunarsviði sýndi eindæma hugrekki, var lausnamiðað og 

sveigjanlegt og tók hverri áskorun. Það sýndi í verki þvílíka hollustu við íbúa, 

samstarfsmenn og stofnunina á árinu og eiga miklar þakkir skilið. 

Áskorun næsta ár verður að hlúa að andlegum og félagslegum þáttum starfsmanna 

ásamt fræðslu, endur- og símenntun.  

 

Hjúkrunarráð Hjúkrunarráð er skipað hjúkrunarstjórnendum. Ráðið fundaði einu sinni í viku og 

einu sinni í mánuði voru sameiginlegir fundir Eirar, Skjóls, Hamra og allra útstöðva. 

Umræðuefni og verkefni ráðsins voru aðgerðir og viðbúnaður vegna COVID 

faraldurs, gæðamál hjúkrunarþjónustunnar, stjórnun, skipulagsmál, mönnunarmál 

og fleira. 

1. október 2020 voru eftirtaldir í ráðinu: 

• Framkvæmdarstjóri hjúkrunar: Þórdís Hulda Tómasdóttir. 

• Verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála: Birta Mjöll Klemensdóttir. 

• Deildarstjóri endurhæfingardeildar 4. hæð með 25 rými: Gerður 

Lúðvíksdóttir. 

• Deildarstjóri 3N og 3S, tvær heimiliseiningar fyrir samtals 51 íbúa:   

Roslin Pros Armada. 

• Deildarstjóri 2N og 2S, tvær heimiliseiningar fyrir samtals 47 íbúa: Þuríður Ósk 

Sveinsdóttir. 

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

• Anna Herdís Pálsdóttir. 

• Deildarstjóri dagþjálfana, Óðinshúss og Borgarsels, með rými fyrir samtals 48 

gesti: Hafdís Jóna Stefánsdóttir. 
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• Deildarstjóri Eirarholts, heimiliseining fyrir 17 íbúa og Eirarhúsa (34 

öryggisíbúðir): Aase Gunn Guttormsen. 

• Deildarstjóri Eirhamra (53 öryggisíbúðir): Helga Einarsdóttir. 

• Deildarstjóri Eirborga (112 öryggisíbúðir): Hrefna Einarsdóttir. 

• Deildarstjóri Hamra, þrjár heimiliseiningar með samtals 33 íbúa: Fjóla 

Bjarnadóttir. 

• Tveir deildarstjórar létu af störfum á árinu, Hafdís Björg Sigurðardóttir og Íris 

Dögg Guðjónsdóttir. 

• Íris Dögg Guðjónsdóttir tók við sem forstöðumaður á Skjóli á árinu.  

 

Starfsemin Það er sífelld áskorun að halda uppi metnaðarfullri og faglegri þjónustu við íbúa 

heimilisins, skjólstæðinga sem koma í tímabundna endurhæfingu, dagþjálfun og 

sinna samþættri heimaþjónustu við íbúa öryggisíbúða, auk stuðningsþjónustu við 

íbúa Mosfellsbæjar. Við leggjum áherslu á faglegan metnað og starfsánægju 

starfsfólksins með það að markmiði að veita ávallt bestu mögulegu þjónustu. Fjöldi 

umönnunarstunda per íbúa og skjólstæðing, bæði faglærða sem og ófaglærða 

starfsmanna er með því besta sem gerist.  

Eir gegnir veigamiklu hlutverki í öldrunar- og heilbrigðisþjónustu í landinu með 

fjölbreyttri og umfangsmikilli starfsemi. Árið 2021 var Eir brautryðjandi í 

sýkingavörnum vegna COVID-19 og var mikið leitað til okkar eftir faglegri ráðgjöf. 

Hjúkrunarheimilið átti fulltrúa í samráðshópi sóttvarnalæknis um gerð leiðbeininga 

til hjúkrunarheimila og dagdvala og var leiðandi í hópnum.  

Heimilisrými eru fyrir 160 íbúa, endurhæfingarými í samstarfi við LSH eru fyrir 24 

einstaklinga og eitt rými fyrir hvíldarinnlagnir. 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 

stuðningsþjónusta 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. 

  

Mönnunarmál 2021 einkenndist af breytingum á skipulagi vinnutíma og voru breytingar á 

vinnutíma vaktavinnufólks verulega flóknar. Innleiðing verkefnisins var tímafrek og 

erfitt enda samningarnir Betri vinnutími í vaktavinnu frekar flóknir. Meginmarkmið 

breytinganna er að stuða að umbótum í starfsemi stofnanna, bæta 

vinnustaðarmenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr 

skilvirkni og gæðum þjónustu. Þetta var nokkur áskorun allt árið og var það fyrst í 

lok ársins sem reglulegur taktur var kominn í vinnuskipulagið.  

Lykill að farsælli þjónustu við íbúa er mannauðurinn og að fagstöður séu setnar. 

Samkeppni og eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum hefur verið mikil 

undanfarin ár og aukist gífurlega í COVID-19 heimsfaraldrinum. Hlutfall ófaglærðra 

starfsmanna hefur aukist og því þarf að gæta vel að fræðslu og leiðbeiningum til 

þeirra. Tungumálaörðugleikar hafa einnig verið áskorun fyrir alla, en nauðsynlegt 
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er að bjóða upp á íslenskunám á vinnustað, auk þess að hvetja erlenda starfsmenn 

til að læra íslensku. 

Fagfólk sem stýrir heildrænni meðferð þarf að fá tækifæri til þess að viðhalda 

þekkingu sinni með símenntun og tileinka sér nýjungar. Á næsta ári mun 

verkefnahópur um símenntun, endurmenntun og fræðslu starfsmanna vera 

starfandi en skilgreina þarf og marka endurmenntunarstefnu Eirar. 

 

Eir Stöðugildi, nóv 2020 Stöðugildi, nóv 2021 

Deildarstjórar 7,3 8,39 

Aðstoðardeildarstjórar 3,9 2,7 

Alm. hjúkrunarfræðingar 18,5 18,5 

Sjúkraliðar 25,2 24,51 

Umönnunarstarfsfólk 151,8 165,1 
 

 

COVID-19 

 

Árið 2021 var litað af takmörkunum og aðgerðum vegna COVID-19 líkt og árið 

2020. Segja má að óvissustig hafi verið ráðandi nánast allt árið á 

hjúkrunarheimilum landsins.  

Hjúkrunarheimilið Eir fór ekki í neinar lokanir en fastir heimsóknartímar voru settir 

á til þess að auðvelda yfirsýn yfir sótthreinsun á sameiginlegum snertiflötum. Allt 

árið voru vikulegar skemmtanir á torginu, opið var fyrir alla stoðþjónustu sem og 

hárgreiðslu og fótaaðgerð.  

Það þurfti mikið hugrekki til þess að halda heimilinu opnu í hverri bylgjunni á fætur 

annarri en ánægja íbúa og aðstandenda var þess virði. Áherslan var lögð á lífsgæði 

en ekki endilega lífslengd.  

Stök smit voru á heimilinu allt árið og einstaka smærri faraldrar/hópsýkingar. 

Deildum var ekki lokað vegna stakra smita en stundum kom til tímabundinna 

lokana vegna fjölda smita.  Mjög fá dauðsföll tengdust COVID-19 beint en þó 

einhver.  

 

Hlíðarskjól ehf 

 

Dótturfélag Eirar, Hlíðarskjól ehf,  gerði tímabundin samning við Sjúkratryggingar 

Íslands um þjónustu og rekstur einangrunardeildar vegna COVID-19 smitaðra íbúa 

hjúkrunarheimila. Samningurinn gilti frá og með 5. nóv. 2020 til 28. jan. 2021. 

Í Hlíðarskjóli voru rými  fyrir 10 sjúklinga, þar af tvö einbýli og möguleiki á að bæta 

við 3-4 sjúklingarýmum ef á þyrfti að halda. Samningur var um mönnun hjúkrunar, 

umönnunar og læknisþjónustu samkvæmt mönnunarmódeli 1, 2 og 3 sem tengdist 

fjölda skjólstæðinga í einangrun hverju sinni. 

Annar tímabundin samningur var gerður við Sjúkratryggingar Íslands að áeggjan 

heilbrigðisráðuneytisins seint á haustmánuðum 2021. Hlíðarskjól opnaði aftur 1. 

Desember 2021 en núna sem einangrunarrými fyrir aldraða sem gátu ekki verið í 

einangrun heima hjá sér en þurftu ekki sérhæfða læknisþjónustu. Úrræðið var því 
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ekki eingöngu fyrir íbúa hjúkrunarheimila að þessu sinni heldur alla aldraða. Nánast 

öll pláss voru full frá 6. Desember til 31. Desember 2021. 

 

Fræðsla Markmið fræðslu á hjúkrunarsviði er að bæta gæði þjónustunnar með því að auka 

og viðhalda faglegri þekkingu allra starfsmanna á hjúkrunarsviði. Takmarkanir 

vegna COVID-19 faraldursins settu skorður fyrir opnar og stórar fræðslur þvert á 

deildar og heimili.  

Í ár var áherslan áfram lögð á: 

• COVID-19, sjúkdóminn, umönnun sýktra 

• Aðrar umgangspestir t.d. Nóró  

• Sýkingavarnir og þá sérstaklega mikilvægi handþvottar 

• Notkun hlífðarbúnaðar 

• Umhverfisþrif, hreinsun og sótthreinsun 

Að auki fengum við verkefnastjóra frá Alzheimer félaginu í sérstöku verkefni á 

öllum skilgreindum heilabilunar-einingum. Hún dvaldi eina viku á hverri deild og 

var með íhlutun og fræðslu til starfsmanna og stjórnenda. Þátttaka í þessu verkefni 

bætti mikið umönnun íbúa með heilabilun og jók gæði starfsins verulega. Fyrir það 

erum við mjög þakklát.  

Þá var einnig haldinn fyrirlestur um músíkmeðferð með áherslu á músíkmeðferð 

fyrir fólk með heilabilun.  

Áhersla var lögð á íslensku kennslu starfsmanna og í húsið kom kennari sem kenndi 

tveim hópum íslensku, alls 45 starfsmönnum eftir getuskiptingu. Námskeiðið var 

vel sótt og vel lukkað.  

 

Nauðsynlegt var að beita okkur fyrir starfsánægju starfsmanna og meðal annars 

var boðið upp á fyrirlestur um gleði í vinnunni.  

 

Í ár fór fræðslan fór að mestu leyti fram á hverri deild fyrir sig og eftir þörfum. Þá 

var vettvangurinn Workplace notaður til að skerpa á þekkingu og viðbrögðum 

vegna faraldursins og öðrum umgangspestum.  

 

Nýliðafræðsla Nýliðafræðsla var haldin einu sinni 2021, í júní en starfsmannavelta hafði verið 

mjög lítil seinni hluta ársins 2020 og fyrri hluta árs 2021.  Samtals 150 starfsmenn 

frá Eir, Skjóli, Hömrum og öryggisíbúðum sóttu nýliðafræðsluna. Nýliðafræðslan 

fór fram í húsakynnum þjónustumiðstöðvarinnar Borga við Eirborgir 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. Sérstaklega var farið yfir sýkingavarnir, handhreinsun, 

hlífðarbúnað og umhverfisþrif.  Í seinni hluta fræðslunnar var farið í verklega 

kennslu og var þar lögð áhersla á handhreinsun, líkamsbeitingu, notkun 
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hjálpartækja, aðstoð við mötun og umönnun fóta.  Nemendum var skipt í hópa í 

verklegu kennslunni svo allir fengu tíma til að prófa og æfa sig. 

 

Sýkingavarnir 

 

Í ljósi COVID-19 faraldursins hefur mikið verið unnið með sýkingavarnir, þ.á.m 

handhreinsun, hlífðarbúnað, umhverfisþrif, sóttkví, einangrun og lokun deilda. 

Skerpt hefur verið á öllum verkferlum og hver og einn starfsmaður fengið 

einstaklingsþjálfun í þessari grundvallarsmitgát. 

 

Næringarráð Næringarráð hittist tvisvar á árinu. Í næringarráði áttu sæti Þórdís H Tómasdóttir 

framkvæmdarstjóri hjúkrunarsviðs, Birta Mjöll Klemensdóttir verkefnastjóri, Íris 

Dögg Guðjónsdóttir forstöðumaður Skjóls, Fjóla Bjarnadóttir forstöðumaður 

Hamra, Anna Björg Arngrímsdóttir deildarstjóri fyrir Skjól, Gunnar Einarsson 

kokkur, Erna B. Guðmundsdóttir matráðskona og Hólmgrímur Þorsteinsson 

gjaldkeri og umsjónarmaður Timian kerfis. 

 

Gæðamál:  

Gæðahandbók 

CCQ kerfið 

Það hefur gefið góða raun fyrir klínískt starf heimilanna að vera tengd 

gæðahandbók Landspítalans. Allar deildir ERU með fastan hnapp beint á 

gæðahandbókina í netvafranum í tölvum sínum. 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. 

CCQ er heildstæð gæðastjórnunarlausn sem tekin var upp á heimilinu um mitt ár 

2021. Lausnin heldur utan um stjórnkerfi skv. ISO stöðum, persónuverndarlögum 

og þeim kröfum sem fyrirtækið hefur sjálft sett sér. Notkun CCQ lausnarinnar eflir 

gæðastarf hjúkrunarsviðs svo um munar. Allir deildarstjórar hafa aðgang að kerfinu 

og stefnt er að því að allir hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar heimilisins hafi aðgang 

að því 2022. 

 

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

jafnlaunavottun árið 2020 og eru í sífelldri endurskoðun.  

 

Öryggisráð Öryggisráð var áfram starfandi fyrir heimilin þrjú. Starf öryggisnefndanna er að 

fylgja eftir lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  Einnig felst 

starf öryggirsáðs í því að koma í veg fyrir heilsutjón starfsmanna vegna vinnu eða 

vinnuumhverfis. Formaður nefndarinnar, Helgi Þór Eiríksson deildarstjóri 

eignaumsýslu ásamt Jasoni Má Bergsteinssyni mannauðsráðgjafa gáfu út 

uppfærða  öryggishandbók allra heimila. Í lok ársins var vinnuhópur settur saman 

til að gera betrumbætur og stefnt er að mun mun öflugri öryggisnefnd 2022 með 

sterka og skýra öryggissýn.   
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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 

hjúkrunar- og læknismeðferð heimilismanna í lífslokameðferð. Starfsfólk hefur 

greiðan aðgang að öllum upplýsingum því tengdu inni á sameiginlegu heimasvæði. 

 

Heimilisrými 
Fjölbýli 

Útrýming tvíbýla 

Á Eir hjúkrunarheimili eru 160 íbúar, 24 endurhæfingarrými og 1 hvíldarrými. 

Skiptist í 5 einingar undir stjórn 5 deildarstjóra.  

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 

smitsjúkdómafaraldri. 

Verkefnahópur um eyðingu tvíbýla var skipaður og sátu fulltrúar frá hjúkrunarsviði 

í hópnum en afar fáir fundnir voru haldnir. Leggja þarf mun meiri áherslu á eyðingu 

tvíbýla á heimilisdeildum. Tvíbýli endurspeglar ekki vilja samfélagsins um 

hjúkrunarrými og það er mjög brýnt að skriður komist á verkefnið. Æ erfiðara er að 

fá inn í tvíbýli og íbúar og aðstandendur eru oft mjög óánægðir með 

fyrirkomulagið.  

 

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 2021 var 1.28. 

RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um 

60% af daggjaldinu. Greiðslur frá SÍ  miðuðust við RUG 1,28. 

Verkefnastjóri RAI-mats fyrir Eirar samsteypuna er Gerður Anna Lúðvíksdóttir, 

deildarstjóri á endurhæfingardeild Eirar og sér hún 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 

 

Tölulegar upplýsingar 2021 
 

  Eirhamrar  Eirarhús Eirborgir 

Íbúðir 53 32 112 

Íbúar 66 35 144 

Heimahjúkrun/félagsþjónusta 36 24 11 

Félagsþjónusta - þrif 53 30 101 

Sjúkrahúsinnlagnir 17 21 73 

Hvíldarinnlagnir 1 5 7 

Hjúkrunarheimili 1 4 15 

Minnisskertir 15 5 10 

Dagþjálfun 14 4 10 

Andlát 4 4* 8 

Gilt vistunarmat 1 4 2 

Vistunarmat í vinnslu 2 1 1 

Covid smit 1 0 0 

*Þar af voru tvö andlát í heimahúsi í MÁD (meðferðaráætlun fyrir deyjandi) 

 

 
 

 

Sólar Áframhaldandi gott samstarf hefur verið við ræstingarfyrirtækið Sólar ehf. sem 

hefur sinnt verktakaþjónustu við þrif og vinnu í býtibúrum heimilisins. 

Þarfagreiningar voru endurskoðaðar eftir þörfum og ákveðnir verkþættir 

endurskipulagðir.  

 

Þjónustukönnun 

 

Ekki var gerð þjónustukönnun á árinu 2021. Unnið var áfram að umbótum í kjölfar 

þjónustukönnunar meðal íbúa vorið 2019. 
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Markmiðið var að gera starfsánægjukönnun meðal starfsmanna 2021 en vegna 

COVID-19 faraldursins var því ítrekað frestað. Undirbúningur var gerður og fengið 

var fyrirtæki til að hanna könnunina og verður hún lögð fram að vori 2022. 

 

Áskoranir og 
tækifæri 

• Útrýming fjölbýla þarf að setja í algjöran forgang.  

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

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

• Fjölga endurhæfingarrýmum, þar sem reynsla, fagþekking og gæði þjónustu 

eru fyrir hendi á Eir.  

• Aukin heimahjúkrun og félagsleg stuðningsþjónusta við íbúa í öryggisíbúðum. 

• Fjölbreytt þjónusta (heimahjúkrun +) seinkar þörf fyrir hjúkrunarheimili sem 

er í takti við áherslur vegna öldrunar.  

• Viðhalda stöðugleika í mannahaldi og að mannauður fylgi þjónustustigi og 

hjúkrunarþyngd. Efla mönnun fagfólks í samræmi við mönnunarmódel og 

gera heimilið að eftirsóttum vinnustað með vellíðan og starfsánægju 

starfsfólks að leiðarljósi. 

• Fjölga nemastöðum í verknámi í hjúkrun og sjúkraliðanámi.  

• Teymisvinna milli sviða varðandi gæðamál og framtíðarsýn sé viðvarandi. 

Lokaorð Öflug teymisvinna skilar bestum árangri fyrir velferð og hagsmuni íbúa og 

skjólstæðinga sem við þjónum hverju sinni. Systraheimilin Eir, Skjól og Hamrar hafa 

ávallt fylgt þeirri stefnu að veita bestu mögulegu þjónustu og leggja áherslu á 

lífsgæði íbúa.  

Mannauðurinn er það mikilvægasta sem við eigum og að honum þarf að hlúa, 

sérstaklega eftir erfið tvö ár í heimsfaraldri. Við vitum að það er erfiðara að fá 

fagfólk til starfa núna enda samkeppni um það mikil. Við verðum því að gæta vel 

að símenntun og endurmenntun faglærða sem ófaglærða og hvetja áhugasamt og 

metnaðarfullt starfsfólk til starfsþróunar innan fyrirtækisins. Það er þannig sem við 

höldum góðu fólki í vinnu.  

Við þurfum að horfast í augu við að víða eru sóknarfæri eins og t.d. í 

starfsmannastefnu fyrirtækisins, endurmenntunarstefnu og síðast en ekki síst í 

útrýmingu tvíbýla. 

Ég vil þakka samstarfsfólki á hjúkrunarsviði og starfsmönnum annarra sviða fyrir 

farsælt og óeigingjarnt starf á árinu 2021.  Þið unnuð þrekvirki, hver og einn einasti 

starfsmaður og fyrir það ber að þakka.  

 

Þórdís Hulda Tómasdóttir,  

framkvæmdastjóri hjúkrunarsviðs 
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Lækningasvið og staðtölur 2021 
 

Inngangur Árið 2021 var á margan hátt mjög sérstakt í þjónustu hjúkrunarheimila og fór Eir ekki 

varhluta af því. Bólusetningar hófust á heimilunum skömmu fyrir áramót 2020/21 og 

héldu áfram samkvæmt verklagi á árinu. Haustið 2021 var svo ljóst að ástæða var til 

þriðju bólusetningar og voru allir sem þáðu fullbólusettir undir lok árs eða nær 100% 

íbúa. Við áframhaldandi bylgjur smita þurfti að viðhafa mismiklar takmarkanir og hefur 

verið viðbótar álag fyrir íbúa og starfsfólk nær allt árið. Vel gekk að koma í veg fyrir smit 

að mestu þar til undir lok árs að hið afar smitandi Omikron afbrigði fór að fara sem 

eldur í sinu í samfélaginu. Í samstarfi við SÍ og Samtök Fyrirtækja í Velferðarþjónustu 

var stofnuð COVID einangrunardeild  á Eir undir lok árs 2020. Deildin var rekin sem 

sérstök eining undir nafninu Hlíðarskjól. Hlíðarskjól  starfaði fyrst fram í febrúar 2021. 

En í ljós kom að þörfin var ekki eins mikil og óttast var í fyrstu. Dagdeild Eirar sem 

starfað hafði í þessu húsnæði um árabil fékk tímabundið inni með dagdeild Eirborga, 

en alveg var ljóst að þar var ekki búið til framtíðar. Eftir að Hliðarskjól lokaði  var svo 

dagdeildin flutt aftur í sitt fyrra húsnæði. Í byrjun hausts, þegar ljóst var hvert stefndi í 

nýjustu bylgju Coronaveiru smita, var svo enn leitað til Eirar með að opna COVID deild 

til að hjálpa til með einangrun COVID smitaðra eldri einstaklinga að þessu sinni með 

víðtækari skilmerkjum í samstarfi við Landspítala og COVID göngudeild . Til að hægt 

væri að verða við þessu var ljóst að enn þyrfti að finna dagdeildinni stað og nú helst 

varanlegar en áður. Heilbrigðisráðuneytið í samstarfi við Reiti og Eir tryggði loks 

húsnæði á Höfðabakka og var ráðist í umtalsverðar framkvæmdir til að gera það hæft 

undir þessa starfsemi. Enn flutti því dagdeildin og er ástæða til að hrósa stjórnendum 

og starfsfólki dagdeildar og ekki síður skjólstæðingum fyrir lausnamiðaða afstöðu og 

langlundargeð. Dagdeildin flutti í nýtt húsnæði í byrjun desember. Um leið opnaði að 

Eir einangrunardeild fyrir COVID smitaða eldri einstaklinga og frá fyrsta degi var mikil 

þörf fyrir þessa starfsemi.  

Endurhæfingardeild á 4. hæð Eirar hefur verið rekin með sama sniði og mörg 

undanfarin ár og varð ekki teljandi truflun á þeirri starfsemi á árinu. Deildin finnur hins 

vegar fyrir því að skjólstæðingahópurinn er á vissan hátt að breytast og er um fjölveikari 

einstaklinga að ræða, sem endurspeglast að hluta í hærri meðallegutíma. 

 

Starfslið Breytingar urðu meðal lækna á árinu. Sigurbjörn Björnsson öldrunarlæknir lét af 

störfum sem framkvæmdastjóri lækninga og við því starfi tók undirritaður Ólafur H 

Samúelsson öldrunarlæknir. Sigurbirni eru margfaldlega þökkuð hans góðu og mótandi 

áhrif á starfsemi og læknisþjónustu heimila okkar um árabil. Starfskrafta hans njóta 

heimilin þó áfram. Aðrar breytingar urðu á læknamönnun í byrjun árs. Hlynur Níels 

Grímsson læknir hætti og eru honum þökkuð sín störf. Í stað hans tók við Þorkell Elí 

Guðmundsson öldrunarlæknir sem starfað hefur einnig  í Skjóli undanfarin ár. 

Í sjúkraþjálfun lét Ylfa Þorsteinsdóttir af störfum yfirsjúkraþjálfara og við því starfi tók 

Björg Hákonardóttir sjúkraþjálfari. Ylfu eru þökkuð hennar góðu störf á því sviði um 
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árabil og hún heldur áfram starfi sjúkraþjálfara á heimilinu. Björgu er óskað velfarnaðar 

í nýrri ábyrgðarstöðu. Ekki urðu aðrar mannabreytingar í sjúkraþjálfun á Eir. 

Í iðjuþjálfun lét Guðrún Ása Eysteinsdóttir iðjuþjálfi af störfum í lok árs.Henni eru 

þökkuð sín góðu störf. Ekki hefur tekist að fylla  í öll stöðugildi iðjuþjálfunar og eru 40% 

stöðugildi ekki nýtt á Eir eins og er.  

Anna María Hilmarsdóttir heilbrigðisgagnafræðingur tók til starfa og er boðin 

velkomin. 

 

Starfsemi Áfram er nýting heimilisins afar góð eða 99,8% á árinu. 

 

Legudagar í Eir 2021 

Mánuðir Legupláss 
 Fjöldi 

rýma 
Nýting 

Nýting 

% 

Janúar 185 31 5.735     5.708     99,5% 

Febrúar 185 28 5.180     5.157     99,6% 

Mars 185 31 5.735     5.728     99,9% 

Apríl 185 30 5.550     5.548     100,0% 

Maí 185 31 5.735     5.724     99,8% 

Júní 185 30 5.550     5.549     100,0% 

Júlí 185 31 5.735     5.733     100,0% 

Ágúst 185 31 5.735     5.705     99,5% 

September 185 30 5.550     5.544     99,9% 

Október 185 31 5.735     5.723     99,8% 

Nóvember 185 30 5.550     5.530     99,6% 

Desember 185 31 5.735     5.711     99,6% 

Samtals     67.525     67.360     99,8% 
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Fjöldi í varanlegu plássi 31.12.21, konur 108 (68%) og karlar 51 (32%).  

Meðalaldur heimilismanna var 86,1 ár (86,3 árið 2020), konur 86,2 (86,3 árið 2020) og 

karlar 86,0 (85,2 árið 2020). 

 

Andlát á Eir sl. fjögur ár 

 2018 2019 2020 2021 

janúar 4 4 5 3 

febrúar 10 6 8 5 

mars 5 4 3 3 

apríl 4 7 8 3 

maí 7 6 6 6 

júní 1 4 1 3 

júlí 2 5 2 4 

ágúst 2 4 3 6 

september 5 8 6 3 

október 3 7 4 3 

nóvember 2 5 5 6 

desember 6 7 7 9 

 51 67 58 54 

 

Á árinu létust 54 einstaklingar (58 árið 2020) eða um 34% heimilismanna, 37 kona og 

17 karlar. Meðalaldur látinna var 87,4 ár. 

 

 

Fyrri heimilisföng heimilismanna áramót 2021/2022 

Blönduós 1 

Egilsstaðir  1 

Hafnarfjörður 3 

Ísafjörður 1 

Kjósarhreppur 1 
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Kópavogur 9 

Mosfellsbær 2 

Reykjavík 140 

Seltjarnarnes 1 

 159 

 

Nýir heimilismenn 

Alls komu 55 (60 árið áður) nýir íbúar til búsetu á heimilinu á árinu.  

Af Landspítala komu 24 eða 44% (32 árið áður eða 53% ), úr endurhæfingarplássum á 

4. hæð komu 3 og 2 úr4 hvíldarplássum eða 9% (4 árið áður eða 7%), úr heimahúsum 

komu 20 eða 36%  (20 árið áður eða 33 %) og frá öðrum heimilum 6 eða 11% (4 árið 

áður eða 7%). 

 

 

 Íbúar á heimilisdeildum eftir komuári 
 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1993 1 1   

2004 2 2 1  

2008 2 1 1 1 

2009 3 3 2  

2010 3 3 3 1 

2011 2 1   

2012 4 3 2 2 

2013 11 7 2 1 

2014 10 8 2 2 

 2015 18 11 9 4 

2016 25 15 9 6 

2017 28 19 11 7 

2018 49 32 25 19 

2019  54 42 28 

2020   51 38 

2021    50 

 157 159 160 159 
 

  

Endurhæfingardeild 4. hæð 

Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 189 og í hvíldarinnlagnir 17 ( árið áður í 

endurhæfingarpláss 193 og í hvíldarinnlagnir 11).  

Meðalaldur endurhæfingarsjúklinga var á árinu 2020 84.0 ár (83.9 árið áður) og 

hvíldarinnlagnasjúklinga var 83.9 (86.8 árið áður). 

Enn sinnir endurhæfingardeildin fjölda fólks til útskriftar heim. Deildin hefur smám 

saman víkkað út skilmerki fyrir innlögn á deildina sem er alfarið í samstarfi við 

Landspítalann eins og frá upphafi. Tilfinning er fyrir að þeir skjólstæðingar sem deildin 
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sinnir séu með þyngri og flóknari vandamál og meðallegutími var í samræmi við það. 

Biðtími eftir hjúkrunarrými hjá þeim sem fá FHM á deildinni er einnig að lengjast. 

  

 2019 2020 2021 

 Fjöldi Meðaltal 

daga 

Fjöldi Meðaltal 

daga 

Fjöldi Meðaltal 

daga 

Útskrifast heim 146 45 175 48 130 64 

Útskrifast á 

hjúkrunarheimili 

12 99 7 157 12 187 

 

  

 

Tafla sem sýnir komur, afdrif og meðaldvalartíma þeirra sem voru í endurhæfingu og 

þeirra sem biðu eftir varanlegu úrræði. 

 

  2018 2019 2020 2021 

Fjöldi sem komu á árinu og voru um 

síðustu áramót 177 199 217 189 

Andlát 1 2 1 3 

Útskrifast á LSH  17 15 10 22 

Útskrifast heim  122 146 175 130 

Útskrifast á annað heimili  9 4 4 9 

Útskrifast innan sömu stofn.  5 8 3 3 

  154 175 193 167 

Meðaldvalartími allra sem útskr.úr eh. 57 48 48 71 

Biðtími e.varanlegu úrræði 136 99 157 187 

Einn einstaklingur var í hvíldarinnlögn um áramót 2021/2022 en 23 

einstaklingar voru í endurhæfingarplássi. 
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 Dagdeildir í Óðinshúsi og Borgarseli: 
Á vegum Eirar starfa 2 sérhæfðar dagdeildir fyrir fólk með minnisjúkdóma. Óðinshús 

og Borgarsel. Eins og getur í inngangi voru nokkrar sviptingar í starfsemi og aðstöðu 

dagdeildarinnar vegna COVID faraldurs og reksturs Covid deildarinnar Hliðarskjóls. 

Þetta hafði á tímabili viss áhrif á nýtingu plássa sem samt var yfir 98% í árslok. Í 

Borgarseli var nýtingin 104%. Sjá nýtingarupplýsingar í töflum hér fyrir neðan: Á hvorri 

dagdeild um sig eru 24 pláss. 

 

EIR 
(Óðinshús)   

Virkir 
dagar 

full 
nýting nýtt pláss Yfir/undir nýting mánaðar 

Janúar 20 480 431 -49 89.8% 

Febrúar 20 480 510 30 106.3% 

Mars 23 552 610 58 110.5% 

Apríl 18 432 432 0 100.0% 

Maí 19 456 456 0 100.0% 

Júní 21 504 482 -22 95.6% 

Júlí 22 528 531 3 100.6% 

Ágúst 21 504 442 -62 87.7% 

September 22 528 513 -15 97.2% 

Október 21 504 486 -18 96.4% 

Nóvember 22 528 501 -27 94.9% 

Desember 20 480 475 -5 99.0% 

Samtals: 249 5976 5869 -107 98.2% 
 

Borgarsel 

  
Virkir 
dagar 

full 
nýting nýtt pláss yfir/undir nýting mánaðar 

Janúar 20 480 441 -39 91.9% 

Febrúar 20 480 428 -52 89.2% 

Mars 23 552 524 -28 94.9% 

Apríl 18 432 382 -50 88.4% 

Maí 19 456 477 21 104.6% 

Júní 21 504 555 51 110.1% 

Júlí 22 528 585 57 110.8% 

Ágúst 21 504 501 -3 99.4% 

September 22 528 531 3 100.6% 

Október 21 504 578 74 114.7% 

Nóvember 22 528 616 88 116.7% 

Desember 21 504 604 100 119.8% 

Samtals: 250 6000 6222 222 103.7% 
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Biðlisti Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda einstaklinga á biðlista heimilisins um áramót. 

 
 

  
Lyfjamál Áfram hækkaði lyfjakostnaður á milli ára .  Nú um tæp 10 %.  Aðal orsök þessara verðhækkana 

er gengisþróun með lækkandi krónu og hækkandi lyfjaverði í kjölfarið. En að hluta aukin 
lyfjanotkun 
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Tafla sem sýnir fjölda dagskammta (töflur og hylki) eftir árum 

2019 2020 2021 

400.338 410.471 420.701 

 
Áfram sígur heildar lyfjanotkun upp á við sem sjá má í fjölgun dagskammta  eða um 3%. 
Fjöllyfjanotkun er umtalsverð og skýrist af fjölveikum einstaklingum með flókin 
heilsufarsvandamál, Alltaf má gera betur og er vonin að framfarir í skráningu og átak í 
endurskoðun lyfja muni skila nokkru í að draga úr lyfjanotkun. Þetta er þó eilífðarverkefni. 
 
 

 Sala með VSK per lyfjaflokk 2021 
 

Kökurit sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum. 

 

  

Kökuritið hér að ofan sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum.  Óverulegar breytingar 

eru þar á milli ára. 

 

Lokaorð 
Undiritaður tók við starfi framkvæmdastjóra lækninga í byrjun árs 2021. Árið hefur litast mikið 

af áframhaldandi faraldri Coronuveirunnar með sínum misógnandi bylgjum. Faraldurinn hefur 

reynt mikið á starfsfólk, stjórnendur, íbúa og aðstandendur. Er í raun aðdáunarvert hvernig 

tekist hefur til að aðlaga starfsemina og þjónustuna að óvenjulegum aðstæðum. Hefur í flestu 

vel til tekist og eiga deildarstjórar og starfsfólk heiður skilinn fyrir lausnamiðað og fórnfúst 

starf. Heimilinu hefur verið treyst fyrir erfiðum verkefnum eins og einangrunardeidin 

Hlíðarskjól er til vitnis um.  Persónulega vill undirritaður þakka frábært samstarf við Þórdísi 

Huldu Tómasdóttur hjúkrunarforstjóra og samhentu framkvæmdaráði og fagráði á þessum 
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sérstöku tímum. Læknahópur hemilisins hefur skilað sínu með sóma og á þakkir skyldar. 

Sömuleiðis yfirmenn og starfsfólk iðju og sjúkraþjálfunar sem hafa þurft að aðlaga starfsemi 

sína mjög eftir aðstæðum í þjónustu við íbúa. 

Sigríði Björk Sigurðardóttur  heilbrigðisgagnfræðingi þakka ég góða aðstoð við gerð ársskýrslu 

og öll góð störf á árinu. 

 

Ólafur H Samúelsson 

framkvæmdastjóri lækninga 
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Iðjuþjálfun Eir og Hamrar 2021 
 

Starfsemin  Starfsemi iðjuþjálfunar á Eir og Hömrum hefur verið fjölbreytt þetta árið eins og 

undanfarin ár. Covid 19 hefur einn eitt árið haft töluverð áhrif á starfsemi 

iðjuþjálfunar á fordæmalausum tímum. Starfsemin hefur verið veitt með öðru 

móti og ný tækifæri hafa opnast.  

Líkanið um iðju mannsins (MOHO) leiðir starf iðjuþjálfa á heimilunum báðum. 

Tekið er mið af einstaklings- og umhverfisþáttum og samspili þeirra á líf 

einstaklingsins. Markmiðið er að veita íbúum og öðrum skjólstæðingum tækifæri 

til þátttöku í daglegu lífi, efla og/eða viðhalda færni einstaklingins í þeirri iðju sem 

hann hefur áhuga á og vilja og getu til að framkvæma.  

Starfsfólk iðjuþjálfunar hefur verið lausnamiðað og tilbúið til að útfæra starfið 

ávallt með hag íbúa í forgrunn.  Fyrri hluta árs lágu flestir viðburðir niðri sökum 

samkomutakmarkana sem við fórum ekki varhluta af frekar en almenningur í 

landinu. Það var ekki fyrr en í haust sem hægt var að fara að vera með reglulega 

viðburði en þá þurfti ávallt að hafa í huga að halda 2ja metra reglunni milli deilda 

og ekki mátti taka við of stórum hópum í heimsóknir eins og t.d. kórum. Í 

desember losnaði heldur um og náðu bæði heimili að halda notalega tónleika. 

Iðjuþjálfar meta þörf fyrir hjálpartæki og sjá um að útvega þau, m.a. hjólastóla  

fyrir íbúa, í samvinnu við sjúkraþjálfara. Enn fremur sinna þeir viðhaldi á þeim 

tækjum og sessum. 

Í samstarfi með sjúkraþjálfurum og hjúkrunarfræðingum var farið í gang með 

verkefni tengt byltuvörnum á Eir þar sem farið var yfir ákveðin atriði hjá hverjum 

íbúa og byltuhætta metin. Komið var með úrlausnir og umhverfi aðlagað ef þurfti.  

Sú breyting varð á árinu á Hömrum að stöðugildi iðjuþjálfa fóru úr 20% í 70% þar 

sem staða aðstoðarmanns breyttist. Katrín Ósk Aldan og Guðrún Ása 

Eysteinsdóttir iðjuþjálfar sáu um og skipulögðu starfið þetta árið. Starfið hefur 

verið í mótun á skrítnum tímum samhliða Covid, en rík áhersla hefur verið lögð á 

að efla íbúa í því sem þeir hafa gaman af og því sem þeir óska að sé gert. M.a. er 

orðin vikuleg hefð að bakað er á einni stofunni með kaffinu, bingó er reglulega, 

vinnustofan á sínum stað sem og fjölbreyttar samverustundir.  

Umfram það að sinna íbúum á hjúkrunardeildum, Eirar og Hamra, sinna 

iðjuþjálfar einnig öllum skjólstæðingum endurhæfingardeildar. Útskriftir 

endurhæfingardeildar voru 204 og er þjónusta iðjuþjálfa fjölþætt.  

Það felst í að meta líkamlega færni við athafnir daglegs lífs 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 þörfin fyrir hendi. Farið 

var í heimilisathuganir til um 60% úskrifaðra.  
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Einn iðjuþjálfi starfar á sérhæfðu dagdeildunum, Óðinshúsi og Borgaseli. Þar 

skipuleggur hann hópastarf fyrir gesti dagdeildanna út frá faglegri nálgun sinni í 

samvinnu við verkefnastjóra dagdeildar og annað starfsfólk. Þar er áherslan á 

fjölbreytta örvun og að viðhalda færni skjólstæðinga meðal annars með 

skipulögðu endurminningastarfi, handverki, spilamennsku, söng og gleði.  

Lítið var um heimsókir eða ferðir dagdeildargesta út fyrir húsið þetta árið, en þess 

er beðið með eftirvæntingu að allt færist í eðlilegt horf. Þá verður m.a. aftur tekin 

upp hin mikla og góða samvinna sem verið hefur á milli dagdeildarinnar í 

Óðinshúsum og leikskólans Brekkuborgar. Það starf hefur verið í höndum 

iðjuþjálfa að skipuleggja og halda utan um.  Þetta árið vorum við þó svo heppin 

að börnin gátu komið og flutt helgileikinn fyrir íbúa á Eir í desember, en það var 

eina skiptið á árinu sem þau komu.  

 

Starfsmannahald Í árslok starfa við deildina 6 iðjuþjálfar í 5,2 stöðugildum(stg) á Eir og Hömrum, 

auk eins sem var í launalausu leyfi allt árið.  

Ása Lind Þorgeirsdóttir yfiriðjuþjálfi (1,0stg), María Kristbjörg Ásbjörnsdóttir 

iðjuþjálfi (1,0 stg.). Guðrún Ása Eysteindóttir iðjuþjálfi (0,9 stg., þar af 0,2 stg. á 

Hömrum).  Júlíana Petra Þorvaldsdóttir iðjuþjálfi (1,0 stg.). Fanney Ída Júlíusdóttir 

iðjuþjálfi (0,8 stg.). Eva Hagalín Jónsdóttir iðjuþjálfi (0,8 stg.) var í launalausu leyfi 

allt árið.  

Umsjónarmaður félagsstarfs á Eir er María Haukdal (0,7 stg.). Hún fór í launalaust 

leyfi á árinu, í ágúst og var ekki ráðin afleysing í þá stöðu. Hún er í leyfi fram til 

maí 2022 vegna náms í iðjuþjálfunarfræðum við HA, þá lýkur hún námi og 

útskrifast sem fullgildur iðjuþjálfi.  

Aðstoðarmaður iðjuþjálfa á Eir er Hanna Sigurrós Ásmundsdóttir (0,6 stg.). Hanna  

leysir umsjónarmann félagsstarfs af að hluta, ásamt því að sinna áfram sínum 

verkefnum um allt hús. Hún er ómissandi gleðigjafi.  

Katrín Ósk Aldan iðjuþjálfi (0,5 stg.) var ráðin á Hamra í mars þegar 

aðstoðarmaður iðjuþjálfa K. Þóra Kristjánsdóttir lét af störfum. Hennar 

stöðugildum var breitt þar sem aukið var við stöðugildi iðju- og sjúkraþjálfara. 

Stöðugildi iðjuþjálfa á Hömrum er þá 0,7 eins og sjúkraþjálfara. Auk Katrínar var 

Guðrún Ása iðjuþjálfi á Hömrum í 0,2 stg. eins og fram kemur hér að ofan.  

Sumarafleysing var ráðin á Eir, Jóhanna Helga Jensdóttir, nemi í iðjuþjálfun, var í 

100% stöðu frá byrjun júní fram í miðjan ágúst.  

Samvinna hefur verið við HA um vettvangsnám nema í iðjuþjálfunarfræðum og 

voru 6 nemar sem komu til okkar þetta árið í styttri og lengri vettvangstímabil.  

Aukning og 

endurnýjun 

tækjakosts 

Á Eir fékkst heimild til að kaupa ýmsar vörur tengdar skynörvun og þjálfun íbúa. 

Einnig var bætt í bókakost deildarinnar, bæði fagbækur tengdar iðjuþjálfun og 

bækur til að lesa fyrir íbúa. Endurnýjaðir voru tveir sófar á deilidinni og keyptir 

hentugri sófar fyrir íbúa.  
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Á Hömrum voru engin stærri tækjakaup þetta árið. 

Endurmenntun 

starfsfólks 

Vegna Covid 19 var lítið um ráðstefnur og námskeið. Þau námskeið/ fræðsluerindi 

sem í boði voru, voru flest öll haldin rafrænt á Teams eða Zoom og nýttu 

starfsmenn sér slíkt til að efla sig í starfi.  

Í árslok Enn eitt viðburðaríkt árið er liðið og ekki minna lærdómsríkt en fyrri ár.  

Yfirskrift alþjóðadags iðjuþjálfa árið 2021 var „Vertu með. Vertu þú.“ 

Þetta eru orð sem starfsfólk iðjuþjálfunar á Eir og Hömrum hafa að leiðarljósi 

hvern dag. Þetta eru góð orð á tímum eins og við höfum mætt sl. 2 ár, þar sem 

ýmsar hindranir hafa komið fram og mótlæti af völdum sóttvarnartakmarkana. 

Krafturinn býr í fjölbreytileikanum og starfsfólk iðjuþjálfunar veit það og nýtir í 

nálgun sinni þar sem við mætum hverjum og einum þar sem hann er staddur.  

Það er ómetanlegt að hafa jafn samhentan starfsmannahóp og raun ber vitni. 

Gott samstarf er við allar deildir hússins og er það von okkar að árið 2022 verði 

“eðlilegra” að því leyti að enn meiri fjölbreytni verði í afþreyingu til íbúa og 

þátttaka þeirra efld með samvinnu iðjuþjálfunar, félagsstarfs og starfsmanna 

deilda. Það er á ábyrgð okkar allra sem störfum á Eir og Hömrum að hlúa að 

andanum, bæði íbúa og okkar starfsmanna. Megi framtíðin verða full af eflandi 

og gefandi iðju. 

 

Ása Lind Þorgeirsdóttir 

yfiriðjuþjálfi 
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Sjúkraþjálfun Eir og Hamar 2021 
 

Starfsemi  Sjúkraþjálfun Eirar er staðsett á fjórðu hæð Eirar og sinnir íbúum 

hjúkrunarheimilisins og skjólstæðingum endurhæfingardeildarinnar á 4. hæð. 

Einnig er göngudeild fyrir íbúa öryggisíbúða í Eirarhúsum og skjólstæðinga 

dagdeildarinnar Óðinshúss. Íbúar í Eirborgum og skjólstæðingar dagdeildar í 

Borgarseli frá sjúkraþjálfun þar.  

Sjúkraþjálfun Hamra er staðsett á fyrstu hæð við anddyri og sinnir íbúum 

hjúkrunarheimilisins og íbúum öryggisíbúðanna í Eirhömrum.  

Starfsmannahald Í árslok 2021 eru sjö sjúkraþjálfarar starfandi á Eir og Hömrum í 6,35 stöðugildum. 

Björg Hákonardóttir yfirsjúkraþjálfari, Harpa Dröfn Georgsdóttir, Katrín Freyja 

Skúladóttir, Kristín Þ. Valdimarsdóttir, Jóhanna M. Konráðsdóttir á Eir og Rósa 

Guðbjörg Kristjánsdóttir á Hömrum. Aðstoðarmenn sjúkraþjálfara á Eir eru 

Sigurbjörg Bára Kristófersdóttir og Ragna Hrönn Jóhannesdóttir í 1,76 

stöðugildum.  

Ylfa Þorsteinsdóttir lét af störfum sem yfirsjúkraþjálfari eftir tæplega 18 ára farsælt 

starf, hún starfar enn þá á Eir sem sjúkraþjálfari.  

Kristín Þóra Kristjánsdóttir lét af störfum sem aðstoðarmaður sjúkra- og iðjuþjálfa 

á Hömrum og var starfshlutfall sjúkraþjálfara þá aukið um 0,15 stöðugildi.  

Starfsemi 

deildarinnar 

Sjúkraþjálfun fer að mestu leyti fram í húsakynnum sjúkraþjálfunar þar sem eru 

tækjasalur og meðferðarklefar. Einnig fer ýmis sjúkraþjálfun fram á 

heimilisdeildum, svo sem 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 á ýmsum hjálpartækjum s.s. 

hjólastólum og göngugrindum.  

Vegna Covid 19 faraldursins hefur starfsfólk sjúkraþjálfunar þurft að vera mjög 

sveigjanlegt og oft þurft að haga vinnu sinni eftir því hvernig staðan er á 

heimilunum. Í þeim tilfellum hefur þjónustuna alfarið verið á hverri deild, sem 

hefur reynst vel í þessum aðstæðum.  

Sjúkraþjálfun Eirar tekur reglulega við nemum í sjúkraþjálfun frá HÍ í verkmenntun 

enda stofnunin í fararbroddi í endurhæfingu aldraðra. Einnig hafa komið 

útskriftarnemar og tekið klínískt lokapróf.  

Aukning og 

endurnýjun 

tækjakosts  

Engin stór tækjakaup eða framkvæmdir voru á árinu. Ýmiss smá tæki voru keypt 

fyrir daglegan rekstur.  

Endurmenntun 

stsarfsfólks 

Vegna Covid 19 faraldursins hefur verið minna um námskeið og ráðstefnur. En 

starfsfólk hefur verið duglegt að nýta sér það sem hefur verið boðið upp á, hvort 

sem það er rafrænt eða á staðnum. Í haust hófum við fagfundi allra sjúkraþjálfara 

á Eir, Hömrum og Skjóli, þar sem við hittumst einu sinni í mánuði og förum fyrir 

ýmiss fagleg efni tengd starfinu.  
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Í árslok  Starfsemin hefur heilt yfir gengið mjög vel og haldist haldist nokkuð stöðug yfir árið 

með sveigjanleika og metnaði starfsfólks við að aðlaga starfið að síbreytilegum 

sóttvarnarreglum. Það hefur verið góð samvinna við allra deildir hússins með 

jákvæðni og liðleika starfsfólks í fararbroddi, sem skilar sér í því að flestir íbúar 

hjúkrunarheimilanna nýta sér þjónustu sjúkraþjálfunar nokkrum sinnum í viku. 

Mikill stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi og starfsfólk er metnaðarfullt og 

framsækið.  

 

Björg Hákonardóttir  

yfirsjúkraþjálfari 


















































































