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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 
• 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 2020 
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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Stjórn 
Pétur J. Jónasson – stjórnarformaður 
Berglind Magnúsdóttir –  varaformaður 
Ólafur Haraldsson 
Elínbjörg Magnúsdóttir 
Agla Elísabet Hendriksdóttir 
Einar Jón Ólafsson 
Sigurður Sigfússon 

 

Framkvæmdaráð 

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 2020 var haldið áfram undirbúningi á endurfjármögnun og uppgreiðslu 
rafrænna skuldabréfa og íbúðaréttar og í framhaldi að aðskilja Eir ses og Eir, 
öryggisíbúðir. 

 Um síðustu áramót var gengið frá sölu íbúðanna frá Eir ses yfir til Eir, öryggisíbúða 
ehf.  Kaupin voru fjármögnuð m.a. með láni frá HMS (Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun). Í þessu ferli voru öll rafræn skuldabréf sem gefin voru út í 
kjölfari nauðasamninga 2014 greidd upp, samtals um 1.760 m.kr.  til um 310 aðila. 
Aðeins er eftir að ganga frá við um 20 aðila sem enn búa í íbúðunum og eru þau 
mál í vinnslu. Það er mikill léttir fyrir okkur á Eir að geta gert upp við þessa 
einstaklinga að fullu. 

Covid 19 reyndist erfitt viðureignar og gekk á ýmsu í rekstri heilbrigðisstofnana. Á 
Eir var sett á laggirnar Covid deild sem hóf rekstur í nóvember sl. og var rekstri 
hætti í lok janúar á þessu ári. Rekstur deildarinnar tókst vel í alla staði. 

Stóru verkefnin eru áfram að eyða tvíbýlum og fá aukin verkefni á sviði 
endurhæfingar og annarra sérhæfðra verkefna sem við getum leyst með okkar 
góða mannauði. Eir, öryggisíbúðir ehf. stefna á kaup á 100 íbúðum í Bjarkarholti, 
Mosfellsbæ. Fyrirvari er á þeim kaupum um fjármögnun seljanda og samþykkt 
deiliskipulag. Hvorugt liggur fyrir í dag en væntingar eru um að þessi mál klárist í 
júní mánuði nk. 
SFV, samtök fyrirtækja á velferðarsviði hafa átt í viðræðum við stjórnvöld um 
fjármögnun stofnananna. Skýrsla kennd við Gylfa Magnússon, prófessor hefur 
verið birt og er tekið undir í skýrslunni að töluverða fjármuni vantar inn í kerfið.  
Stjórnendur hjúkrunarheimila bíða spenntir eftir hver niðurstaðan verður um 
bættar fjárveitingar. 

 

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, 

forstjóri Eirar ses. 
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Fjármála- og rekstrarsvið 2020 

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 sem gerður er 
sameiginlegur ársreikningur. Dótturfélög Eirar eru Eir öryggisíbúðir, Hamrar 
hjúkrunarheimili, E-14-1 og Hlíðarskjól sem rak sérstaka deild fyrir Covid smitaða 
einstaklinga á hjúkrunarheimilum á árinu 2020. 

Á árinu 2020 var haldið áfram að sinna umbótarverkefnum innan Eirar með það 
að markmiði að auka hagkvæmni í rekstri og skila betri árangri. 

Áfram var unnið að ýmsum verkefnum í samstarfi við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV), s.s. sameiginlegum útboðum, innkaupum og 
samningamálum við stéttarfélög en á árinu var gengið frá kjarasamningum við öll 
stéttarfélög sem SFV semja við. Einnig hefur verið þétt samstarf við SFV vegna 
undirbúnings og innleiðingar á betri vinnutíma í dagvinnu sem tók gildi 1.janúar 
2021 og betri vinnutíma í vaktavinnu sem tók gildi 1.maí 2021. 

Samstæðan Rekstrarniðurstaða samstæðunnar á árinu var jákvæð um 365,2 m.kr. en var 
jákvæð um 1,2 ma.kr. árið 2019.  Megin skýring á breytingum á milli ára er að á 
árinu 2020 voru öryggisíbúðir Eirar seldar til dótturfélags Eirar, Eir öryggisíbúða 
ehf. sem hefur verið rekstraraðili íbúðanna. Söluverðið var 10 ma.kr. og hafði virði 
íbúðanna hækkað milli ára um 542 m.kr. en í árslok 2019 var virði öryggisíbúðanna 
9,5 m.kr. Matsbreyting ársins 2020 er færð í rekstrarreikningi og nemur 542 m.kr. 

Eignir samstæðunnar í árslok námu 14,3 ma.kr. en voru 13,2 ma.kr. í árslok 2019. 
Skuldir samstæðunnar námu 9,8 ma.kr. í árslok en voru 9,5 ma.kr. í árslok 2019. 
Eigið fé samstæðunnar í árslok var jákvætt um 4,4 ma.kr. en var jákvætt um 3,7 
ma.kr. í árslok 2019. Aukning á eigið fé nemur tæplega 700 m.kr. milli ára og er 
megin skýring á aukningu á eigið fé sú að fasteign hjúkrunarheimilisins var færð á 
fasteignamatsverði í lok árs 2020.  

Handbært fé var í árslok 469,3 m.kr en var í ársbyrjun 411,7 m.kr. 

Rekstrarsjóður Rekstrarsjóður heldur utan um rekstur Eirar hjúkrunarheimilis. Rekstrarafkoma 
rekstrarsjóðs á árinu fyrir fjármagnsgjöld var jákvæð um 107,5 m.kr. en var 
jákvæð um 113,9 m.kr árið 2019.  Rekstrarafkoma eftir fjármagnsgjöld er jákvæð 
um 47,2 m.kr.en 3,3 m.kr. árið 2019. 

Hrein fjármagnsgjöld á árinu eru 60,4 m.kr. en voru 110,6 m.kr. árið 2019.  Lækkun 
fjármagnsgjalda eru að mestu vegna endurfjármögnunar lána og lækkunar vaxta. 

Á árinu 2020 var gengið frá kjarasamningum við öll stéttarfélög sem SFV semja við 
og voru samningarnir afturvirkir til 1.apríl 2019.  Kjarasamningshækkanir sem 
tilheyra 2019 en voru gjaldfærðar 2020 voru 73,5 m.kr.  

Laun og launatengd gjöld voru 79% af ríkisframlagi, tekjum frá sveitarfélögum 
vegna samninga um heimaþjónustu og heimahjúkrun, og tekjum af samrekstri. 

Baráttan við Covid 19 setti mikinn svip á reksturinn á árinu.  Heimilið varð fyrir 
miklum útgjöldum vegna ástandsins en SÍ kom til móts við útgjaldaauka heimilisins 
með endurgreiðslu sem nam 37,4 m.kr. 
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Húsrekstrarsjóður Rekstrarafkoma húsrekstrarsjóðs á árinu var jákvæð um 305,6 m.kr. en var jákvæð 
um 1,2 ma.kr. árið 2019. Sala öryggisíbúða Eirar til Eir öryggisíbúða ehf. á árinu 
2020 breytti rekstrarniðurstöðunni verulega, sjá nánar að neðan í umfjöllun um Eir 
öryggisíbúðir ehf 

Eir öryggisíbúðir 
Rekstrarafkoma öryggisíbúða á árinu fyrir hrein fjármagnsgjöld var jákvæð um 
355,2 m.kr. Hrein fjármagnsgjöld voru 563,4 m.kr og var rekstrarafkoma eftir 
fjármagnsgjöld því neikvæð um 208,2 m.kr. Árið 2019 var rekstrarniðurstaða fyrir 
fjármagnsgjöld jákvæð um 388,7 m.kr., hrein fjármagnsgjöld voru 460 m.kr. og 
rekstrarniðurstaða þvi neikvæð um 71 m.kr. eftir fjármagnsgjöld.  
Helsta skýringin á breyttri rekstrarniðurstöðu milli ára er að á árinu 2020 voru 
öryggisíbúðir Eirar seldar til Eir öryggisíbúða ehf. 

Leigutekjur og þjónustutekjur hækkuðu um 35,8 m.kr. á milli ára eða 7%. 

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 2020 var haldið áfram að byggja upp og styrkja innviði starfseminnar. 
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 2021. 

Starfsmannamál 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. 

Eir, Skjól og Hamrar leggja ríka áherslu á að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun 
og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  Á árinu 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. 

Í samræmi við kjarasamninga var betri vinnutími í dagvinnu innleiddur þann 
1.janúar 2021 en undirbúningur hófst á árinu 2020.  Betri vinnutími í dagvinnu 
þýðir að vinnuvikan styttist úr 40 klst. í 36 klst. án þess að ráðnir séu fleiri 
starfsmenn. Ýmsar áskoranar fylgja því að stytta vinnuvikuna og koma verkefnum 
starfsmanna fyrir innan 36 klst. á viku. 

Betri vinnutími í vaktavinnu tók gildi 1.maí 2021 en undirbúningur þeirra 
breytinga hófst á haustmánuðum 2020. Um er að ræða miklar breytingar á 
vinnuumhverfi vaktavinnufólks en breytingunum er einnig ætlað að auka 
stöðugleika í mönnun, draga úr yfirvinnu ásamt því að bæta öryggi og þjónustu.  

Áskoranir vegna Covid 19 settu sannarlega svip sinn á árið 2020. Mikið og 
viðvarandi álag einkenndi því dagleg störf stjórnenda og starfsfólks Eirar og 
dótturfélaga. 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 fjármála- og rekstrarsviðs 
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Framleiðslueldhús Eirar 2020 

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. Rekstur eldhússins var með 
óhefðbundnum hætti árið 2020. Covid hafði mikil áhrif á stafsemi eldhússins 
sérstaklega í upphafi og í lok árs 2020. Frá  mars til maí og frá október til desember 
2020 var unnið á tveimur aðskildum vöktum. Ástæðan fyrir þessari ráðstöfun var 
að tryggja, ef upp hefði komið Covid smit á á annarri vaktinni,  þá þyrftu ekki allir 
starfsmenn eldhúss að fara í sóttkví. Þessi ráðstöfun átti m.a. að tryggja að áfram 
væri hægt að framleiða mat og reka eldhúsið ef upp kæmi Covid smit meðal 
starfsmanna og draga þar með úr líkum á að kaupa þyrfti mat annars staðar frá. 
Matsalur var lokaður fyrir starfsfólk og íbúa mánuðina mars til maí 2020 en á því 
tímabili bauðst starfsmönnum að kaupa mat frá eldhúsinu í bökkum.  

Eldað er eftir átta vikna matseðlum. Boðið er upp á heitan mat í hádeginu alla daga 
vikunnar og tvisvar í viku á kvöldin. Kvöldmatur hina fimm vikudagana er 
spónamatur, brauð, álegg, skyr, grautar ásamt ferskum ávöxtum. Íbúar 
öryggisíbúða koma í matsal í hádegi og geta keypt sér heitan mat, súpu og salat. Á 
kvöldin stendur íbúum öryggisíbúða til boða að kaupa sér heimsendan mat frá 
eldhúsi. Starfsfólk Eirar og Skjóls getur  keypt sér heitan mat, súpu og salat ásamt 
brauði í hádeginu. Í venjulegu ástandi stendur starfsfólki, sem er á vakt, til boða 
að koma með fjölskyldur sínar í mat um helgar en slíkt hefur ekki verið hægt í ár.  

Eir þjónustar íbúa í öryggisíbúðum aldraðra í Eirhömrum í Mosfellsbæ þar sem að 
um 60 manns borða að jafnaði í hádeginu og um 15 manns á kvöldin. Eldhús Eirar 
þjónustar heimilisfólk í Eirborgum, Fróðengi 1-11, með hádegismat um helgar. 

Starfsmannahald Starfsmannavelta eldhús er mjög lítil og starfsandi mjög góður. Starfsmenn eru 11 
undir venjulegum kringumstæðum en vegna Covid voru tvær aðskildar vaktir 
nánast allt árið. Vegna þessa þurfti að ráða inn þrjá nýja starfsmenn. Einn 
matreiðslumann og tvo almenna starfsmenn. Þessir starfsmenn leystu einnig af  í 
sumarfríi. 

Næringarráð er starfrækt á hjúkrunarheimilinu og starfar næringarráðið með 
næringarráðgjafa sem heimilið kaupir að. Næringarráðgjafi veitir ráð varðandi 
matseðla og mataræði á hjúkrunarheimilinu í samstarfi við næringarráðið. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Öll innkaup til eldhússins fara í gegnum Timian innkaupakerfið, en kerfið einfaldar 
öll innkaup og hjálpar til við að halda kostnaði niðri. 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. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Haldið var áfram að endurnýja búnað í  eldhúsinu en síðustu tvö ár hafa ofnar og 
gufupottar eldhússins verið endurnýjaðir að fullu. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid ástands sótti enginn starfsmaður endurmenntun. 

Gunnar Jónas Einarsson, 

forstöðumaður eldhúss 
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Hjúkrunarsvið 2020 

Inngangur Árið 2020 markaðist af viðbragðsáætlunum við alheimsfaraldri nýrrar kórónuveiru 
SARS-CoV-2, nefnd COVID-19 sem er bráðsmitandi. Fyrsta greinda smitið á Íslandi 
var 27. febrúar og landið sett á óvissustig. Í framhaldi af því fóru Eir og 
samstæðuheimilin Skjól og Hamrar í undirbúningsvinnu við að uppfæra 
viðbragðsáætlanir í sóttvörnum og fara að fyrirmælum almannavarna og 
sóttvarnalæknis hverju sinni, út árið. Sýkingavarnateymi var skipað fyrir heimilin. 

Endurskipuleggja þurfti þjónustuna við íbúana með tilliti til sóttvarna og 
hólfaskipta þurfti einingar. Samgangur heftur innanhúss og lokað var fyrir 
heimsóknir gesta en síðar leyfðar takmarkaðar heimsóknir. Allt gert þess til að 
vernda íbúa og starfsfólk. Fundað var rafrænt á fjarfundum. 

Starfsfólk á hjúkrunarsviði lyfti grettistaki í útfærslu á nýjum vinnubrögðum og 
lausnum í samstarfi við önnur svið. Hlúa þurfti sérstaklega að andlegum og 
félagslegum þáttum við íbúa með ýmsum hætti. Spjaldtölvur keyptar fyrir hverja 
heimiliseiningu til að létta samskipti við ástvini. 

Hjúkrunarráð Hjúkrunarráð er skipað hjúkrunarstjórnendum og fundaði ráðið að jafnaði tvisvar í 
mánuði, en vegna COVID-19 faraldurs, fóru fundir oftast fram í gegnum 
fjarfundarbúnað á TEAMS. 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: Kristín Högnadóttir 
- Verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála, Þórdís Hulda Tómasdóttir 
- 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:  

Dóra Garðarsdóttir 
- Deildarstjóri dagþjálfunar, Óðinshúss og Borgarsels, 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 

Einn deildarstjóri lét af störfum á árinu, Sóley Hauksdóttir.  

Starfsemi Það er 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. 

Eir 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 og eitt rými fyrir hvíldarinnlagnir. Tvær dagþjálfanir eru fyrir 48 
einstaklinga með greinda heilabilun. Heimahjúkrun og félagsþjónusta er veitt af 
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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 Lykill að farsælli þjónustu við íbúa er mannauðurinn og að fagstöður séu setnar. 
Mikil samkeppni og eftirspurn er í heilbrigðiskerfinu eftir hjúkrunarfræðingum og 
sjúkraliðum sérstaklega. Hlutfall ófaglærðra starfsmanna hefur aukist, sem eykur 
álag á fagfólk við að fræða og leiðbeina. Stjórnunarspönn hjúkrunarfræðinga hefur 
verið aukin og sjúkraliðum falin meiri ábyrgð. Tungumálaörðuleikar hafa einnig 
verið áskorun fyrir alla, en nauðsynlegt 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. 

Verkefnahópur um mönnunarmódel var skipaður í nóvember og hlutverk hópsins 
var að uppfæra mönnunarmódel fyrir hverja starfseiningu í Eirarsamstæðunni með 
tilliti til betri vinnutíma sem taka á gildi 1. jan 2021 fyrir dagvinnufólk og 1. maí 
2021 fyrir vaktavinnufólk. Stefnt er að því að hópurinn skili af sér verkefninu á 
fyrstu mánuðum ársins 2021. 

Eir Stöðugildi, sept 2019 Stöðugildi, nóv 2020 

Deildarstjórar 7,3 7,3 

Aðstoðardeildarstjórar 3,9 3,9 

Alm. hjúkrunarfræðingar 19,4 18,5 

Sjúkraliðar 26,4 25,2 

Umönnunarstarfsfólk 134,5 151,8 
 

COVID-19 Í upphafi árs 2020 bárust sóttvarnarlækni Íslands tilkynningar frá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og Sóttvarnarstofnun 
Evrópusambandsins (ECDC) um hópsýkingu af völdum lungnabólgu í Suður-Kína 
þar sem nokkrir tugir einstaklinga höfðu sýkst. Staðfest var að þessi hópsýking væri 
af völdum nýrrar kórónuveiru SARS-CoV-2. Þegar leið á janúarmánuð varð ljóst að 
faraldurinn breiddist hratt út og væri bráðsmitandi. Í lok janúar var því svo lýst yfir 
að um heimsfaraldur væri að ræða. Fyrstu opinberu viðbrögðin hér á landi voru 
kynnt 23. janúar 2020 og voru meðal annars leiðbeiningar til 
heilbrigðisstarfsmanna uppfærðar og gefnar út, ásamt leiðbeiningum til 
almennings. Heilbrigðisstofnanir voru hvattar til að uppfæra sínar 
viðbragðsáætlanir og kanna birgðastöður.  

27. janúar var lýst yfir óvissustigi á Íslandi og þann 27. febrúar var tilkynnt um fyrsta 
greinda einstaklinginn með COVID-19 hér á landi.  

26.febrúar 2020 kom sýkingavarnateymi Eirar, Skjóls og Hamra saman og gaf út 
leiðbeiningar fyrir starfsfólk, íbúa og aðstandendur heimilanna. Búnar voru til og 
gefnar út leiðbeiningar vegna forvarna, fyrstu viðbrögð vegna gruns um smit og 
drög að vinnureglum vegna staðfests smits. 

 7. mars var skerpt enn frekar á viðbragðsáætluninni og deildum og starfsfólki skipt 
í sóttvarnarhólf. Heimilunum lokað fyrir heimsóknum og hárgreiðslustofur lokaðar 
ásamt þjónustu fótaaðgerðafræðings.  

6. apríl var dagþjálfunin Óðinshús á Eir lokuð tímabundið í sóttvarnarskyni og 
ákveðið var að nýta rýmið fyrir COVID-19 einangrunar deild fyrir íbúa Eirar og 
samstæðunnar ef á þyrfti að halda. 
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Farið var eftir leiðbeiningum samráðshóps á vegum sóttvarnarlæknis sem gefnar 
eru út á vegum Embætti landlæknis og áttu heimilin fulltrúa í hópnum. Meiri hluta 
ársins voru heimilin á óvissu- eða neyðarstigi. Í byrjun sumars voru heimilin sett af 
neyðarstigi, lokun var hætt en heimsóknartakmarkanir gildandi.  

Óvissustig var ráðandi um sumarið og í „bylgju 2 og 3“ af COVID-19 faraldrinum 
fóru heimilin á neyðarstig að nýju, heimsóknatakmarkanir settar á en ekki lokað 
alveg fyrir heimsóknir. Grímuskylda starfsmanna og heimsóknargesta komst á og 
áfram var gætt ítrustu sýkingavarna. 

Eirborgir: Smit kom upp á dagdvölinni í september. Starfsmaður reyndist smitaður 
og útsetti skjólstæðinga og samstarfsfólk. Þrír skjólstæðingar reyndust smitaðir en 
einkennalausir. Röð atburða varð til þess að Eirborgir voru samtals 3 vikur í sóttkví. 
Allir náðu heilsu aftur, án teljandi fylgikvilla.  

Í október flutti dagþjálfunin Óðinshús sig til í tvær öryggisíbúðir Eirborga og sett 
var upp að nýju einangrunardeild á 3B.  

EIR: Í október kom upp hópsýking á 2S á Eir. Fimm  íbúar smituðust af COVID-19 og 
einn starfsmaður. Íbúarnir voru allir fluttir á 3B til einangrunar. 2S var viku í viðbót 
í sóttkví og reyndust ekki fleiri sýktir. Íbúarnir fimm náðu bata eftir smit. 

Skjól: Engin hópsýking kom upp á Skjóli – en nokkrum sinnum þurfti að beita sóttkví 
í stuttan tíma og án afleiðinga. 

Hamrar: Starfsmaður greindist með COVID-19 og útsetti skjólstæðinga Auðarstofu 
og samstarfsfólk. Beitt var sóttkví í viku og unnu starfsmenn í skilgreindri sóttkví B 
með undanþáguleyfi frá sóttvarnarlækni. Enginn reyndist sýktur. 

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. Keypt voru 5 ný rúm og náttborð,  
hjálpartæki fengin að láni frá SÍ og annar búnaður og aðstaða betrumbætt.  
Samningur var um mönnun hjúkrunar, umönnunar og læknisþjónustu samkvæmt 
mönnunarmódeli 1, 2 og 3 sem tengdist fjölda skjólstæðinga í einangrun hverju 
sinni. 

Tveir sjúklingar frá öðrum hjúkrunarheimilum þurftu innlögn á Hlíðarskjól og náðu 
þeir báðir góðri heilsu.  

Fræðsla Markmið fræðslu á hjúkrunarsviði er að auka og viðhalda faglegri þekkingu 
starfsmanna í umönnunarhlutverki. Vegna COVID-19 faraldursins reyndist því 
miður ekki hægt að hafa opna fræðslu þvert á deildir vegna fjöldatakmarkana. Í ár 
voru því helstu viðfangsefni fræðslunnar: 
- Sýkingingavarnir og þá sérstaklega mikilvægi handþvottar 
- Notkun hlífðarbúnaðar 
- Umhverfisþrif, hreinsun og sótthreinsun 
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.  

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 húsakynnum þjónustumiðstöðvarinnar Borga við 
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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 
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 

 

Gerðar voru nýjar og uppfærðar verklagsreglur fyrir COVID-19 sem einnig er hægt 
að heimfæra á aðra smitandi veirusjúkdóma eins og inflúensu og nóróveirusmit. 
Þessar verklagsreglur voru gerðar aðgengilegar fyrir allt starfsfólk heimilanna sem 
og stoðþjónustu.   

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 ekkert frá vormánuðum fram til desember 2020 vegna 
faraldursins.  Í næringarráði áttu sæti Þórdís H Tómasdóttir verkefnastjóri, Íris Dögg 
Guðjónsdóttir deildarstjóri fyrir Eir, Anna Björg Arngrímsdóttir deildarstjóri fyrir 
Skjól, Hafdís Björg Sigurðardóttir deildarstjóri fyrir Hamra, Gunnar Einarsson 
kokkur, Erna B Guðmundsdóttir matráðskona og Hólmgrímur Þorsteinsson 
gjaldkeri og umsjónarmaður Timian kerfis. 

Gæðahandbók Það hefur gefið góða raun fyrir klínískt starf heimilanna að vera tengd 
gæðahandbók Landspítalans. Skerpt var á því að allar deildir væru 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. 

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. Formaður nefndarinnar, Helgi Þór Eiríksson  
deildarstjóri rekstrarsviðs ásamt Jasoni Má Bergsteinssyni mannauðsráðgjafa frá 
mannauðsdeild undirbjuggu útgáfu af uppfærðri öryggishandbók allra heimila. 

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. 
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Heimilisrými 
Fjölbýli 

Útrýming tvíbýla 

Eir hjúkrunarheimili - 160 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. 
Verkefnahópur um útrýmingu tvíbýla var skipaður og sátu fulltrúar frá 
hjúkrunarsviði í hópnum. Verkefni hópsins er framhaldið á árinu 2021. 

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 2020 var 1.28. 
RAI matið hefur áhrif á daggjaldagreiðslur til hjúkrunarheimila og vegur matið um 
60% af daggjaldinu. Greiðslur frá SÍ  miðuðust við RUG 1,26, þar sem þak var sett á 
hækkun RG stuðuls hjúkrunarheimilis á milli ára. 
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. 

Endurnýjaður var samningur við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis varðandi  
heimahjúkrun í Eirhömrum. 
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Eir öryggisíbúðir – 
tölulegar 
upplýsingar 

Tölulegar upplýsingar 2020    

  Eirhamrar  Eirarhús Eirborgir 

Íbúðir 53 32 112 

Íbúar 65 35 140 

Heimahjúkrun/félagsþjónusta 36 17 38 

Félagsþjónusta - þrif 39 25 77 

Sjúkrahúsinnlagnir 21 17 83 

Hvíldarinnlagnir 1 2 8 

Hjúkrunarheimili 2 8 12 

Minnisskertir 5 10 12 

Dagþjálfun 10 4 11 

Andlát 11 2 6 

Gilt vistunarmat 4 2 2 

Vistunarmat í vinnslu 1 1 1 

Covid smit 3 0 2 

 

 
 

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 Gerð var þjónustukönnun meðal íbúa vorið 2019 og heildarniðurstöður teknar 

saman í lok ársins. Niðurstöður bentu til að almennt væru íbúar ánægðir með 

hjúkrunarþjónustuna og töldu starfsfólk sýna þeim umhyggju og hafa velferð þeirra 

að leiðarljósi. Unnið hefur verið að umbótum í kjölfar niðurstöðu könnunar og má 

þar helst nefna að iðju- og félagsstarf hefur verið aukið innan heimiliseininga. 
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Áskoranir og 
tækifæri 

- 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. Bæta 

þyrfti í mönnun. Íbúar gætu sótt um hjúkrunarrúm og hjálpartæki til SÍ. Íbúar 

áfram í sjálfstæðri búsetu. Hluta íbúða væri hægt að gera að hjúkrunarrýmum, 

sérastaklega tengt lífslokameðferð. 

- 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. 

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

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

- Útrýming fjölbýla verði að veruleika innan fjögurra ára. 

Lokaorð Öflug teymisvinna skilar bestum árangri fyrir velferð og hagsmuni íbúa og 
skjólstæðinga sem við þjónum hverju sinni. Samstæðuheimilin Eir, Skjól og Hamrar 
hafa ávallt fylgt þeirri stefnu að veita bestu mögulegu þjónustu, þrátt fyrir erfið 
rekstrarskilyrði með ófullnægjandi daggjaldagreiðslum. Með ráðdeild, skynsemi og 
hagræðingu hefur okkur tekist að viðhalda okkar stefnumarkmiðum. 

Ég vil þakka samstarfsfólki á hjúkrunarsviði og starfsmönnum annarra sviða fyrir 
farsælt og óeigingjarnt starf í COVID-19  faraldri, þið unnuð þrekvirki og mikill sómi 
að.  

Kristín Högnadóttir,  

framkvæmdastjóri hjúkrunarsviðs  
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Læknisþjónusta og staðtölur 2020 

Inngangur Síðastliðið ár var að flestu leyti frábrugðið fyrri rekstrarárum heimilisins. 

Coronaveiru heimsfaraldurinn er þar megin orsök. Kófið  litaði tilveru heimilisfólks, 

aðstandenda og starfsfólks.  Sem betur fer fór heimilisfólk vel út úr faraldrinum, 

þökk sé árvekni starffólks og sóttvarnaryfirvalda. Fáein smit komu þó upp.  Sterkur 

grunur var um eitt tilvik á 4. hæð  í fyrstu bylgju sem ekki reyndist þó vera virk 

sýking og síðan smituðust fimm einstaklingar á heimilisdeild 2S í A- húsi á 

haustmánuðum.  Voru þeir fluttir á sérstaka Covid deild sem opnuð var með hraði 

í húsinu í húsnæði dagdeildar. Allir heimilismennirnir komust yfir veikindin.  Síðar 

var húsnæðið og búnaður nýttur fyrir smitaða einstaklinga á öðrum 

hjúkrunarheimilum skv. samkomulagi við yfirvöld en aðeins tveir einstaklingar 

þurftu að nýta sér það úrræði. Bólusetningar fyrir heimilisfólk við sjúkdómnum 

voru síðan hafnar í lok desember mánaðar. 

Starfslið Sami hópur lækna starfaði við heimilið árið 2020.  

Í sjúkraþjálfun varð sú breyting að Elín Dóra Baldvinsdóttir aðstoðarmaður hætti 

störfum í maí. Við af henni tók Ragna Hrönn Jóhannesdóttir. Í iðjuþjálfun voru ekki 

mannabreytingar á árinu. 

Starfsemi Áfram er nýting heimilisrýma afar góð eða um 99.3 % og getur vart gerst betri á 

slíku heimili. 

Legudagar í Eir 2020 

Mánuðir 
Leguplás

s 
 Fjöldi 

rýma 
Nýting 

Nýting 
% 

Janúar 185 31 5.735     5735 100,0% 

Febrúar 185 29 5365     5367 100,0% 

Mars 185 31 5.735     5718 99,7% 

Apríl 185 30 5.550     5468 98,5% 

Maí 185 31 5.735     5590 97,5% 

Júní 185 30 5.550     5490 98,9% 

Júlí 185 31 5.735     5.724 99,8% 

Ágúst 185 31 5.735     5.700 99,4% 

September 185 30 5.550     5.517 99,4% 

Október 185 31 5.735     5.659 98,7% 

Nóvember 185 30 5.550     5.551 100,0% 

Desember 185 31 5.735     5.725 99,8% 

Samtals     67.710     67.244 99,3% 
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Fjöldi í varanlegu plássi 31.12.20, konur 111 (69,4%) og karlar 49 (30,6%).  

Meðalaldur heimilismanna var 86,3 ár (86,6 árið 2019), konur 86,3 (87,0 árið 2019) 

og karlar 85,2 (85,7 árið 2019). 

Á árinu létust 58 einstaklingar (67 árið 2019) eða um 36% heimilismanna, 38 kona 

og 20 karlar. Meðalaldur látinna var 87,2 ár. 

 

Akureyri 1 

Hafnarfjörður 3 

Ísafjörður 1 

Kópavogur 11 

Mosfellsbær 5 

Reykjavík 138 

Seltjarnarnes 1 

Samtals 160 

 

Nýir heimilismenn 

Alls komu 60 (71 árið áður) nýir íbúar til búsetu á heimilinu á árinu.  

Af Landspítala komu 32 eða 53% (35 árið áður eða 49% ), úr endurhæfingarplássum 

á 4. Hæð komu 4 eða 7% (6 árið áður eða 8%), úr heimahúsum komu 20 eða 33%  

(26 árið áður eða 37 %) og frá öðrum heimilum 4 eða 7% (4 árið áður eða 6%). 

 

Fyrri heimilisföng þeirra sem komu í heimilispláss 2020 

Hafnarfjörður 1 

Ísafjörður 1 

Kópavogur 3 

Mosfellsbær 2 

Reykjavík 53 

 60 
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Íbúar á heimilisdeildum  eftir komuári 

 31.12.201
6 

31.12.201
7 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

2004 2 2  2 1 

2005 1 1    

2006 1 1    

2007 2 2    

2008 4 3 2 1 1 

2009 7 7 3 3 2 

2010 3 2 3 3 3 

2011 7 4 2 1  

2012 13 10 4 3 2 

2013 17 12 11 7 2 

2014 26 17 10 8 2 

 2015 34 29 18 11 9 

2016 42 33 25 15 9 

2017  35 28 19 11 

2018   49 32 25 

2019    54 42 

2020     51 

 159 158 157 159 160 
 

 
Endurhæfingardeild 4. hæð 

Á árinu voru innlagnir í endurhæfingarpláss 193 og í hvíldarinnlagnir 11 ( árið áður 

í endurhæfingarpláss 175 og í hvíldarinnlagnir 14).  

Meðalaldur endurhæfingarsjúklinga var á árinu 2020 83.9 ár (83.0 árið áður) og 

hvíldarinnlagnasjúklinga var 86.8 (86.9 árið áður). 

Um áramót var einn einstaklingur (tveir árið áður) á deildinni með færni og 

heilsumat í bið eftir varanlegri úrlausn.   

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

endurhæfingu og þeirra sem biðu 

 2018 2019 2020    

  Fjöldi Meðaltal 

daga 

Fjöldi Meðaltal daga Fjö

ldi 

Meðaltal 

daga 

Útskrifast heim 122 50 146 45 17

5 

48 

Útskrifast á 

hjúkrunarheimili 

14 136 12 99 7 157 
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Tafla sem sýnir komur, afdrif og meðaldvalartíma þeirra sem voru í 

endurhæfingu og þeirra sem biðu eftir varanlegu úrræði. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fjöldi sem komu á árinu og voru 
um síðustu áramót 187 180 177 199 217 

Andlát 2 3 1 2 1 

Útskrifast á LSH  31 22 17 15 10 

Útskrifast heim  116 114 122 146 175 

Útskrifast á annað heimili  5 9 9 4 4 

Útskrifast innan sömu stofn.  7 8 5 8 3 

Útskrifast í hvíldarinnlögn 2        

  163 156 154 175 193 

Meðaldvalartími 41 56 57 48 48 

Biðtími e.varanlegu úrræði 83 148 136 99 157 

Einn einstaklingur var í hvíldarinnlögn um áramót 2020/2021 en 24 einstaklingar 

voru í endurhæfingar-plássi. 

Biðlisti Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda einstaklinga á biðlista heimilisins um áramót. 

Óverulegar breytingar eru á milli ára. 
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Lyfjamál Áfram hækkaði lyfjakostnaður á milli ára .  Nú um tæp 6 %.  Aðal orsök þessara 

verðhækkana en gengis þróun með lækkandi krónu og hækkandi lyfjaverði í 

kjölfarið. 

 
Súlurit sýnir þróun lyfjakostnaðar á legudag undanfarin 10 ár. 

 

 

 

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

2017 2018 2019 2020 

372.035 373.436 399.175 409.109 

 

Áfram sígur heildar lyfjanotkun upp á við sem sjá má í fjölgun dagskammta  tafla 

og hylkja. Þetta gerist þrátt fyrir átök til að draga úr lyfjanotkun. Umtalsverð 

fjöllyfjanotkun á sér stað og skýrist hún mest af flóknum sjúkdómum og 

fjölveikindum heimilisfólks.  Að öllu jöfnu eru heimilismenn þó á fleiri lyfjum þegar 

þeir koma í hús frá spítala eða heimahúsi heldur en verður þegar líða tekur á 

dvalartímann. 
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Lyfjamál – frh. Sala með VSK per lyfjaflokk 2020 

 

 

 Kökuritið hér að ofan sýnir kostnaðarskiptingu lyfja eftir lyfjaflokkum.  Óverulegar 
breytingar eru þar á milli ára. 

Lokaorð Óvenjulegt og jafnframt erfitt ári í rekstri heimilisins er að baki. Þar setti Covid-19 
faraldurinn verulega mark sitt á heimilislífið með stórauknu álagi á alla,  
heimilisfólk, aðstandendur og ekki síst starfsfólk á plani.  Vil ég sérstaklega þakka 
þeim fyrir ósérhlífni og frábæra þátttöku í verkefnum heimilisins og þátt þess við 
að milda höggið af faraldrinum gagnvart skjólstæðingum okkar.  Þá vil ég þakka 
Sigríði Björk heilbrigðisgagnafræðingi fyrir aðstoð við skýrslugerðina nú eins og 
undanfarin ár og Elvari Í Lyfjalausnum fyrir tölulegar upplýsingar um lyfjamálin. 
Um síðustu áramót varð sú breyting á Lækningasviði að undirritaður lét af störfum 
sem framkvæmdastjóri sviðsins.  Við tók Ólafur H Samúelsson lyf- og 
öldrunarlæknir sem starfað hefur sem unglæknir og síðar sem sérfræðingur við 
heimilið í áraraðir.  Er hann öllum hnútum þess kunnugur. Ég býð hann velkominn 
til starfsins og þakka jafnframt samstarfsfólki mínu í framkvæmdaráði fyrir ljúft og 
gott samstarf í gegnum árin. 

 

Sigurbjörn Björnsson, 

fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga 
 

 

  

A  meltingarfæra- og efna- 

skiptalyf (12) 

B blóðlyf (18) 

C hjarta og 

æðasjúkdómalyf (8) 

D húðlyf (1,3) 

G þvagfæralyf,  

lyf og kynhormónar (5) 

H hormónalyf, önnur en  

kynhormónar (2) 

J sýkingalyf (4) 

L æxlishemjandi lyf og lyf 

til ónæmistemprunar (5) 

M vöðvasjúkdóma- og 

beina 

grindarlyf (3) 

N tauga- og geðlyf (34) 

P sníklalyf (0) 

R öndunarfæralyf (5) 

S augn- og eyrnalyf (3) 

V ýmis lyf (0,3) 
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Læknisþjónusta og staðtölur á Hömrum 2020 

Inngangur 
 

Á síðasta ári litaði heimsfaraldur Kórónuveiru tilveru heimilisfólks, aðstandenda og starfsfólks 
Hamra. Fyrir árvekni allra aðila komst heimilið þó klakklaust í gegnum faraldurinn á árinu. 

Starfslið 
Óbreytt starfslið var á öllum póstum, innan lækninga,  og endurhæfingar og félagsstarfs 

Starfsemi Plássanýting á árinu var einstök eða 100 % og getur að sjálfsögðu ekki verið betri. Óvenju fá andlát 
urðu á árinu eins og sjá má á töflu hér að neðan. 

Legudagar í Hömrum 2020 
     

Mánuðir Legupláss  Fjöldi rýma Nýting Nýting % 

      

Janúar 33 31 1023 1.022 99,9% 

Febrúar 33 29 957 957 100,0% 

Mars 33 31 1.023     1.023     100,0% 

Apríl 33 30 990     990     100,0% 

Maí 33 31 1.023     1.023   100,0% 

Júní 33 30 990     990 100,0% 

Júlí 33 31 1.023     1.023    100,0% 

Ágúst 33 31 1.023     1.022 100,0% 

September 33 30 990     990     99,9% 

Október 33 31 1.023     1.023 100,0% 

Nóvember 33 30 990     990    100,0% 

Desember 33 31 1.023     1.023  100.0% 

Samtals     12.078 12.076  100,0% 
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Meðalaldur allra er 81.9 ár. Meðalaldur kvenna er 83.4 ár og meðalaldur karla er 79.9 ár.  
Á árinu létust 5 einstaklingar eða 15 % heimilismanna en 39%  árið 2019, (meðalaldur 81,2), 10 
konur (meðalaldur 80,9) og 3 karlar (meðalaldur 81.9). 
 

Fyrri heimilisföng heimilismanna 
við áramót 2020/2021 

Garðabær 1 

Kópavogur 1 

Mosfellsbær 17 

Noregur 1 

Reykjavík 13 

 33 
  

Lyfjamál 
 

 
Súluritið sýnir þróun í lyfjakostnaði per legudag. 

Lyfjakostnaður hækkaði um tæp 8 % á milli ára. Skýrist þetta af aukinni lyfjanotkun að hluta en 
mestmegnis af gengisþróun með hækkandi einingaverði lyfja. 

 

2018 2019 2020 

67.895 73.911 77.596 

 
Tafla sem sýnir fjölda dagskammta, DDD (töflur og hylki) eftir árum 
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 A  meltingarfæra- og efnaskiptalyf  (16) 

B blóðlyf (11) 
C hjarta og æðasjúkdómalyf  (10) 
D húðlyf  (2) 
G þvagfæralyf, lyf og kynhormónar  (2) 
H hormónalyf, önnur en kynhormónar  (2) 
J sýkingalyf  (4) 
L æxlishemjandi lyf og lyf til 

ónæmistemprunar (5) 
M vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf  (5) 
N tauga- og geðlyf (36) 
P sníklalyf  (0) 
R öndunarfæralyf  (4) 
S augn- og eyrnalyf (2) 
V ýmis lyf (0) 

 
Tölur í svigum fyrir árið 2019 

 
 
 
 
 

 

 Kökuritið sýnir hlutfall einstakra lyfjaflokka í heildarkostnaði lyfja. Mesta breyting á sér stað í flokki 
blóðlyfja þar sem ný kynslóð blóðþynningarlyfja fær vaxandi hlutdeild.  Kostnaðarhlutfall þeirra 
hækkar úr 11% í 17% á milli ára. 

Lokaorð   Rekstur Hamra hefur gengið betur á þessu ári en undanfarin ár þrátt fyrir Covid ástand og ýmsa 
utanaðkomandi erfiðleika sem því hefur fylgt.  Starfsmannkjarninn hefur unnið gott verk og fá allir 
honum tilheyrandi bestu þakkir fyrir mikilvægt framlag.  Um áramótin síðustu urðu  
mannabreytingar lækningasviði heimilanna og tók þá Ólafur H Samúelsson við starfi undirritaðs 
sem framkvæmdastjóri lækningasviðs.  Óska ég honum velfarnaðar í starfi og nota jafnframt 
tækifærið til að þakka samstarfsfólki mínu á Hömrum fyrir ánægjulegt samstarf allt frá stofnum 
heimilisins. 

Þá þakka ég Sigríði Björk Sigurðardóttur fyrir aðstoð við skýrslugerðina. 
 

Sigurbjörn Björnsson,  
fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga 
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Iðjuþjálfun Eirar og Hamra 

Starfsemi  Starfsemi iðjuþjálfunar á Eir og Hömrum er fjölbreytt og snýr m.a. að því að veita 
íbúum heimilanna tækifæri til þátttöku í þeirri iðju sem hefur þýðingu fyrir þá og 
veitir þeim lífsfyllingu. Iðjuþjálfar sjá um að meta og panta t.d. hjólastóla  fyrir íbúa 
í samvinnu við sjúkraþjálfara. Enn fremur sinna þeir viðhaldi á þeim tækjum og 
sessum. 

Covid 19 hafði töluverð áhrif á starfsemi iðjuþjálfunar á Eir þar sem heimilinu var 
skipt upp í sóttvarnarhólf frá því í mars. Var þá þjálfurum gert að vinna á ákveðnum 
hæðum og nánast engin samskipti voru á milli þjálfara frá mars fram í júní. Þetta 
kallaði á töluvert breitt vinnufyrirkomulag iðjuþjálfunar, en voru allir mjög samtaka 
í því að taka þessu verkefni og vinna sem best úr því. 
Starfsemi iðjuþjálfunar fór því mestmegnis fram á hæðunum og tókst skipulagið 
vel.  

Allir stærri viðburðir og sameiginlegar skemmtanir á Torginu féllu niður á vorönn, 
en eftir sumarfrí mátti vera takmarkaður fjöldi samankominn og var þá gripið á það 
ráð að nýta tæknina og streyma viðburðunum til þeirra sem ekki máttu koma á 
Torgið í það sinn.  

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 þörfin fyrir hendi.  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. 
Þetta árið féll samstarfið því miður að mestu niður sökum Covid, en þó sýndu 
börnin helgileikinn gegnum streymi til okkar á Eir.  

Iðjuþjálfun á Hömrum náði að halda sinni starfsemi nokkuð eðlilegri þar sem ekki 
þurfti að skipta stofunum þar upp í sóttvarnarhólf eins og á Eir. En auðvitað hafði 
ástandið áhrif á starfið, íbúa og starfsmenn. 

Starfsmannahald Í árslok starfa við deildina sex iðjuþjálfar í 5,1 stöðugildum á Eir og Hömrum. 

Ása Lind Þorgeirsdóttir yfiriðjuþjálfi (0,9 stöðugildi), María Kristbjörg 
Ásbjörnsdóttir iðjuþjálfi (0,8 stöðugildi). Guðrún Ása Eysteindóttir iðjuþjálfi var í 
fæðingarorlofi til 17.8.2020 (0,8 stöðugildi þar af 0,2 stöðugildi á Hömrum).  Júlíana 
Petra Þorvaldsdóttir iðjuþjálfi sem gegndi afleysingastöðu fyrir Guðrúnu kom í 
fasta stöðu 1. september sl. (1,0 stöðugildi). Fanney Ída Júlíusdóttir iðjuþjálfi (0,8 
stöðugildi). Eva Hagalín Jónsdóttir iðjuþjálfi (0,8 stöðugildi) er á dagdeildum Eirar, 
á Eir og í Borgaseli. 

Aðstoðarmenn iðjuþjálfa á Eir eru tveir í 1,2 stöðugildum.  Það eru Hanna Sigurrós 
Ásmundsdóttir (0,6 stöðugildi) og María Haukdal (0,6 stöðugildi) sem einnig er 
umsjónarmaður félagsstarfs á Eir.  

K. Þóra Kristjánsdóttir (0,5 stöðugildi) er aðstoðarmaður iðjuþjálfa á Hömrum 
ásamt því að vera umsjónarmaður félagsstarfs þar.   
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María Haukdal jók við sig starfshlutfalli (0,4 stöðugildi) yfir sumartímann og gegndi 
starfi sumarafleysingar iðjuþjálfunar á Eir.  

Samvinna hefur verið við Háskólann á Akureyri (HA) um vettvangsnám nema í 
iðjuþjálfunarfræðum. Fjórir nemar komu til okkar þetta árið. Tveir í 40 stunda 
vettvangsheimsókn og tveir í 8 vikna vettvangsnám frá lok ágúst fram í október.  

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Ekkert var um stærri kaup á tækjakosti, en eitt og annað smálegt var keypt fyrir 
starfsemina m.a. loftsessur, tvær kisur til skynörvunar, ýmsar bækur og fagbækur 
fyrir þjálfara. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid 19 voru þau námskeið sem í boði voru haldin rafrænt. Starfsmenn 
iðjuþjálfunar nýttu sér það og tóku m.a. þátt í námskeiðinu “Grunnur að heilabilun” 
hjá Endurmenntun og fóru á kynningar á hjálpartækjum m.a. frá Stoð. 

Í árslok Árið 2020 var að allra mati mjög lærdómsríkt. Við sáum hvernig við gátum gert 
hlutina öðruvísi og nýtt ýmis tækifæri til lærdóms. Tengsl og samvinna við 
starfsfólk deilda efldust og það má með sanni segja að árið hafi tengt okkur enn 
nær tækninni sem við nýttum okkur eins og best var kostur í þessum nýju 
aðstæðum, þar sem aðeins takmarkaður fjöldi mátti hittast í einu. Þá var kostur að 
streyma viðburðum á milli allra.  

Verkferlar í iðjuþjálfun breyttust að því leyti að þjónustan fluttist mikið í 
nærumhverfi íbúanna, á deildarnar/stofurnar. Þetta eru breytingar sem við sjáum 
að verði að öllum líkindum til frambúðar. Hins vegar finnum við fyrir mikilli þörf nú 
í árslok að komast í annað umhverfi t.d. upp í iðjuþjálfun á vinnustofuna og á 
skemmtanir á Torginu.  

Erfiðasta upplifunin á tímabilinu var hræðslan við að koma með smit inn á heimilin 
og  smitskömmin.  Starfsfólk iðjuþjálfunar fylgdi sóttvarnarreglum í hvívetna og 
allir hafa gert allt sem í sínu valdi stendur til að komast í veg fyrir veiruna.  
Nú hlökkum við til að takast á við verkefni nýs árs og vonum að veiran verði á 
undanhaldi.  

Ása Lind Þorgeirsdóttir, 

yfiriðjuþjálfi 
  



26 
 

Sjúkraþjálfun Eirar og Hamra 

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. Skjólstæðingar dagdeildar í Borgaseli og íbúar í 
Eirborgum fá sjúkraþjálfun þar.  

Sjúkraþjálfun Hamra er staðsett við anddyri Hamra og sinnir íbúum 
hjúkrunarheimilisins og íbúum öryggisíbúðanna í Eirhömrum. 

Starfsmannahald Í árslok eru sjö sjúkraþjálfarar starfandi á Eir og Hömrum í 6,2 stöðugildum. Ylfa 
Þorsteinsdóttir yfirsjúkraþjálfari, Björg Hákonardóttir, 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. Aðstoðarmaður 
sjúkraþjálfara á Hömrum er Kristín Þóra Kristjánsdóttir. 

Sigrún Jóhannsdóttir sjúkraþjálfari hætti störfum á árinu vegna aldurs eftir 16 ára 
starf á Eir. 

Starfsemi 
deildarinnar 

Sjúkraþjálfunin 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 ýmissa hjálpartækja s.s. hjólastóla og 
göngugrinda.  

Vegna Covid 19 faraldursins var heimilinu skipt í sóttvarnarhólf eftir hæðum og 
íbúum ekki blandað saman í æfingum. Færri komu upp í tækjasal og meiri áhersla 
var lögð á þjálfun á deildum. Þetta kallaði á breytt vinnubrögð og skipulag en tókst 
afar vel. 

Sjúkraþjálfun Eirar tekur reglulega við sjúkraþjálfunarnemum við HÍ í verkmenntun 
enda stofnunin í fararbroddi í endurhæfingu aldraðra. Í mars komu tveir 
útskriftarnemar og tóku sitt klíniska lokapróf við deildina. 

Aukning og 
endurnýjun 
tækjakosts 

Helstu tækjakaup á árinu voru nýtt Nustep fjölþjálfunartæki, nýtt Motomed hjól og 
þrír rafknúnir hægindastólar sem notaðir eru í slökun og heita bakstra. Einnig voru 
keyptir nýir hjólastólar fyrir heimilið, göngugrindur endurnýjaðar og ýmis smátæki 
keypt. 

Endurmenntun 
starfsfólks 

Vegna Covid 19 faraldursins fór starfsfólk ekki á námskeið eða á ráðstefnur þetta 
árið. Í staðinn sótti fólk sér rafræna fræðslu sem var í boði hjá ýmsum aðilum. 

Í árslok Árið 2020 var ólíkt öðrum árum vegna heimsfaraldursins. Upp úr stendur að 
starfsfólk tókst á við breyttar aðstæður með jákvæðni og lausnamiðuðu hugarfari 
og tókst að halda starfseminni í fullum gangi af mikilli fagmennsku og metnaði. 

Ylfa Þorsteinsdóttir, 

yfirsjúkraþjálfari  
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