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Sóltún þjónustuíbúðir (Sóltún 1 ehf)



Sóltúnsþorpið



• Hóf starfsemi 2017
• Sóltún Heima eflir, styrkir og styður við eldri 

borgara í sjálfstæðri búsetu  á 
höfuðborgarsvæðinu

• Heimaþjónusta
• Heimahjúkrun
• Heilsuefling

www.soltunheima.is / Fylgið okkur á Facebook undir Sóltún Heima

Sóltún Heima er rekstrareining innan Sóltúns öldrunarþjónustu ehf

Sóltún Heima

http://www.soltunheima.is/


Sólvangur



Sólvangur er hluti af nýrri fjölskyldu

Sóltún öldrunarþjónusta ehf
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Sólvangur – ný yfirstjórn

Halla Thoroddsen
Framkvæmdastjóri

B.Sc. Viðskiptafræði frá HÍ
M.Sc. Upplýsingatækni og stjórnun frá Lancaster University

halla@solvangur.is

Ingibjörg Eyþórsdóttir
Framkvæmdastjóri hjúkrunar

B.Sc. Hjúkrunarfræði frá HÍ
M.Sc. Stjórnun heilbrigðisþjónustu frá Háskólanum á Bifröst
ingae@solvangur.is 



• SÖ tók við 1. apríl í gamla Sólvangi í kjölfar útboðs
• Flutningur yfir í nýja Sólvang áætlaður í seinni 

part sumars
• Aukin velferðartækni 

• Betri aðbúnaður íbúa
• Betri aðbúnaður starfsmanna

• Ný hugmyndafræði í nýju húsnæði
• Höldum í hefðir en höldum áfram inn í framtíðina og skörum 

framúr!

Nýir og spennandi tímar



• Hugmyndafræðin byggir á 

• Umhyggju fyrir einstaklingnum

• Sjálfræði virt í allri umönnun

• Vellíðan, athafnaþrá er mætt

• Heimilisandi og virðing fyrir einkalífi

• Gæðakerfi

• Gæðastaðlar

• Árangursmælikvarðar

Sóltúns módelið



Umhyggja virðing vellíðan sjálfræði



Reksturinn

• Sólvangur var á fjárlögum hjá ríkinu.
• Frá 1. apríl var Sólvangur rekinn fyrir 

daggjöld skv. Rammasamningi um rekstur 
hjúkrunarrýma við Sjúkratryggingar 
Íslands á svokallaðri leiguleið.  

• Hafnarfjarðarbær lánar húsnæðið
• Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 

hafa gefið út handbók um hvað er 
innifalið í daggjöldunum samkvæmt 
þessum samningi.

• Íbúar og aðstandendur geta keypt 
viðbótarþjónustu af Sóltún Heima.



Tækifæri á Sólvangi

• Vera í fremstu röð meðal hjúkrunarheimila
• Veita bestu mögulegu þjónustu
• Virkt gæðaeftirlit með allri þjónustu
• Stöðug endurskoðun
• Aðlaðandi starfsvettvangur
• Bæta dagdvöl, sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun
• Byggja upp öldrunarmiðstöð





















Skipulag

• 2. hæð fer á 1. hæð osfrv.
• Hjúkrunarstjórar hæðanna raða í 

herbergin út frá umönnunarþörf og 
félagslegum aðstæðum

• Gamli Sólvangur verður gerður upp og 
breytt í 33 rými í stað 59



Nýtt heimili

• Þátttaka aðstandenda
• Vinnuhópur
• Aðstoða íbúa við að innrétta 

herbergin

• ,,Djásnin”
• Sjónvarp og myndlykill
• Stólar/sófi/skrifborð
• Gardínur og myndir
• Lín/handklæði
• Ath tryggingar 

á dýrum munum



Þið skiptið máli!

• Takið virkan þátt í undirbúningi flutnings
• Fyrir suma getur flutningurinn verið 

kvíðvænlegur

• Fjölgið heimsóknum í kjölfar flutninga
• Óskum eftir hæfileikaríkum 

aðstandendum til að taka þátt í 
viðburðum í húsinu.



• Óskum eftir undirrituðu samþykki um vinnslu
ykkar persónuupplýsinga

• Eigum eftir að safna frá íbúum

Samþykki um vinnslu persónu-
upplýsinga


