
Aðstandendafundur á 
Sólvangi 15. mars 2023



Dagskráin í dag

• Hver erum við? 
Halla Thoroddsen forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu

• Þjónusta og starfsemi á Sólvangi
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, forstöðumaður Sólvangs hjúkrunarheimilis

• Upplifun aðstandenda íbúa á hjúkrunarheimili
Elísabet Gísladóttir djákni á Sóltúni hjúkrunarheimili

• Spurningar og umræða í lokin



Hver erum við? 
Kynning á félaginu
Halla Thoroddsen, forstjóri



Fjölbreytt þjónusta á Sólvangi
Sóltún öldrunarþjónusta ehf frá 2019

• Sólvangur hjúkrunarheimili
• Sóltún öldrunarþjónusta ehf rekur 

heimilið með rammasamningi við SÍ
• 71 hjúkrunarrými
• 14 almenn dagdvalarrými
• 12 sérhæfð dagþjálfunarrými fyrir heilabilaða

• Sóltún Heilsusetur 39 skammtíma-
endurhæfingarrými fyrir skjólstæðinga 
heimahjúkrunar heilsugæslunnar

• Sóltún Heima skrifstofur
• Hafnarfjarðarbær eigandi

húsnæðisins
• Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, nýr forstöðu-

maður frá 1. nóvember 2022



Sóltún hjúkrunarheimili 

• Rekið af Öldungi hf í 21 ár
• Rekið með öðrum þjónustu-

samningi en önnur
hjúkrunarheimili

• Húsnæðið í eigu Regins 
fasteignafélags

• 92 hjúkrunarrými



Heilsusetur

Heimahreyfing

Heimaþjónusta  
& heimahjúkrun

Dagdvöl

Dagþjálfun

Hjúkrunarheimili



Sóltúnsfjölskyldan



Halla Thoroddsen
Forstjóri

Ingibjörg Eyþórsdóttir
Framkvæmdastjóri hjúkrunar/Heilbrigðis- og
rekstrarsviðs

Baldur Jónsson
Mannauðsstjóri Mannauðssviðs

Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir
Forstöðumaður Sólvangs hjúkrunarheimilis í Hafnarfirði

Hildur Björk Sigurðardóttir
Forstöðumaður Sóltúns hjúkrunarheimilis í Reykjavík

Bryndís Guðbrandsdóttir
Forstöðumaður Dag- og heimaþjónustu

Sameiginleg yfirstjórn frá 1. nóvember 2022



Framtíðin er björt með Sóltúni

• Betri gæði og þjónusta
• Efling mannauðsmála
• Fleiri þjónustuúrræði

• Fleiri hjúkrunarrými
• Samþætt heimahjúkrun og félagsleg

þjónusta
• Fjölbreyttari búsetuúrræði
• Aukin endurhæfing og forvarnir



Sólvangur starfsemi og þjónusta
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir, forstöðumaður Sólvangs hjúkrunarheimilis



Heimilið og íbúðir
• Einbýli (28fm) með sér baðherbergi
• Máltíðir
• Þvottur og merking fatnaðar
• Snyrtivörur, mikilvægt að fylgjast

með þegar fer að vanta
• Hárgreiðslustofa
• Fótaaðgerðarfræðingur
• Þrif eftir vissu þrifaplani



Læknisþjónusta
• Heilsugæslan Höfða
• Viðvera tvo daga í viku
• Bakvaktarþjónusta allan

sólarhringinn
• Sérfræðingsþjónusta utan heimilis
• Tannlæknaþjónusta
• Fjölskyldufundir



Sjúkra- og iðjuþjálfun
• Sjúkraþjálfun fer fram í aðstöðu sjúkraþjálfunar í kjallara

og á íbúaeiningum. Dagbjört yfirsjúkraþjálfari

• Iðjuþjálfun fer fram í herbergi iðjuþjálfunar í kjallara, á 
íbúaeiningum og í hátíðarsal hússins. María Ósk

• Iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari hitta nýja íbúa um 2 vikum eftir
komu og meta þörf fyrir iðju og þjálfun og setja upp
prógram

• Meta einnig þörf á hjálpartækjum og sjá um að panta

• Teymi iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa og deildarstjóra funda
reglulega og taka stöðuna

Markmiðið er að viðhalda færni, getu og lífsgæðum og stuðla
að vellíðan



Félagsstarf
• Félagsstarf er daglega
• Starfið fer að mestu fram fyrri part dags
• Árlega er þorrablót, jólahlaðborð, 

grillveisla á sumrin, páskabingó o.fl
• Utanaðkomandi listamenn koma og

skemmta
• Gott samstarf er við nærumhverfi og

stofnanir



Heimsóknir og samvera

• Opnun hússins og aðgangskort
• Aðstandendur velkomnir hvenær sem er
• Velkomið að koma með veitingar á afmælisdögum íbúa

og halda litlar afmælisveislur í sambýlinu
• Við hvetjum til samveru utan heimilis, það er liður í 

auknum lífsgæðum - fallegt útisvæði
• Gæludýr eru velkomin og veita jafnan mikla gleði
• Hænur í garðinum
• Gott að fylla út æviágrip og upplýsa um áhugamál



Persónuvernd og sjúkraskrár
• Starfsmönnum er ekki heimilt að ræða málefni, heilsufarsupplýsingar

eða sjúkraskrár íbúans við aðstandendur nema með samþykki íbúans
• Við biðjum alla sem koma á Sólvang að virða einkalíf annara íbúa. Það 

sem aðstandendur kunna að sjá eða heyra um aðra íbúa Sólvangs er 
þeim ekki heimilt að ræða

• Á Sólvangi eru öryggismyndavélar í öryggis- og eignavörsluskyni í 
samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og 
reglum um rafræna vöktun

• Ekki er heimilt að taka ljósmyndir eða upptöku af öðrum íbúum eða 
starfsmönnum Sólvangi án leyfis. Slíkt varðar við lög nr. 90/2018 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga



Upplýsingagjöf og samskipti

• Mikilvægt að vera í góðu sambandi
við deildarstjóra

• Mikilvægt að fá uppgefin símanúmer
og netföng

• Handbók fyrir íbúa og aðstandendur

Hjúkrunarstjórnendur
1. hæð: Emma L. Winrow
2. hæð: Anna Valdimarsdóttir
3. hæð: Íris Dóra Kristinsdóttir



Mönnun, þjálfun og fræðsla starfsfólks

• Hjúkrunarfræðingur er alltaf á vakt
• Fjölbreytileiki í starfsmannahópnum
• Þjálfun og fræðsla
• Þemavikur
• Áskorun í mönnun
• Starfsumhverfi



Upplifun og væntingar
aðstandenda
Elísabet Gísladóttir djákni á Sólvangi hjúkrunarheimili



Elísabet Gísladóttir djákni er starfandi á Sólvangi

Hún sinnir sálgæslu íbúa, aðstandenda og
starfsmanna

Hún veitir viðtöl og leiðsögn eftir þörfum

Hægt er að panta viðtal
á netfangið elisabetg@solvangur.is
eða í gegnum hjúkrunarfræðinga



Fáa dreymir að flytja á 
hjúkrunarheimili

• Fólk vill vera heima eins lengi og það getur
• Fjölskyldan, börn, makar og aðrir ástvinir vilja 

leggja sitt af mörkum til að svo sé
• Margir eru tilneyddir  - öðruvísi fá þeir ekki þá 

þjónustu sem nauðsynleg er til að viðhalda 
lífsgæðum þeirra

• Þetta eru þung skref fyrir íbúann, maka, börn og 
aðra ástvini



Að flytja inn á hjúkrunarheimili
• Þegar íbúi fær pláss á hjúkrunarheimili bærast með honum og ástvinum 

hans blendnar tilfinningar
• Sá tími sem fer í hönd þegar einstaklingur flytur inná hjúkrunarheimili er 

á margan hátt sérstakur
• Það er mjög misjafnt hvernig bæði aðstandendur og íbúar upplifa að 

vera komin á hjúkrunarheimili
• Það geta verið miklar áskoranir sem aðstandendur sérstaklega makar 

þurfa að takast á við í nýjum aðstæðum
• Þetta eru þung skref fyrir nýjan íbúa
• Hver og einn er sérstakur því er hver og ein móttaka einstaklings og 

ástvina ykkar einstök 



Líðan aðstandenda

• Andleg vanlíðan
• Líkamleg vanlíðan
• Félagsleg vanlíðan



Andleg vanlíðan sem margir aðstandendur upplifa

• Sorg, áfall
Strax í upphafi greiningar og ferlið getur verið langt og strembið
Draumar hjóna um að eiga saman ánægjulegt ævikvöld hrynja

• Samviskubit er viðloðandi og/eða finnast vera að bregðast
• Kvíði - Stress
• Stöðugar áhyggjur
• Eigin þarfir sitja á hakanum



Líkamleg vanlíðan

• Svefntruflanir
• Þreyta og að vera úrvinda
• Aukin einkenni langvinnra sjúkdóma

"Það þarf að gæta þess að gera okkur ekki að sjúklingum við umönnun 
eldri kynslóðarinnar, því þetta tekur á skrokkinn og andlega líðanina, að 
vita að þeim aðkomulausum heima, þetta tekur bara toll, bæði 
líkamlega og andlega, svo ég segi - mér finnst þetta ekki sparnaður 
lengur að hafa fólk lengur heima, það getur verið dýrara fyrir 
heilbrigðiskerfið þegar upp er staðið“ (Lína, 60 ára, útivinnandi). 



Félagsleg vanlíðan - skert félagsleg þátttaka
• Orkuleysi
• Að vera bundin
• Höft og skipulag raskast
• Tilætlunarsemi
• Foreldrar/makar hafna þjónustu
• Stöðugt á vaktinni

,,áhrif félagslega að að maður hefur kannski ekki eins mikið félagslegt 
að gefa, eins og ég hef tekið eftir því að maður fer miklu minna 
eitthvað annað, eins og kannski meira þangað til þeirra, hugsa alltaf til 
þeirra, vera að gera einhverjar áætlanir, reyna að finna einhver úrræði 
fyrir þau og auðvitað vera á staðnum hjá þeim sko’’(Hanna, 52 ára, 
útivinnandi). 



Við erum í þessu saman

Íbúi Aðstandandi Starfsmaður

Persónul. 
svæði

Persónul. 
svæði

Persónul. 
svæði

Ánægja

Persónulegt 
svæði



Samfylgd hefst og búsetuformið breytist 
en fjölskyldan breytist ekki

• ,,Ég get kannski ekki en --- langar að maki minn geti verið 
heima

• Ég á svo erfitt með að taka þetta skref og sætta mig við það

• Sterkur sannur og einlægur vilji skein úr andlitinu en þau 
báru um leið merki sársauka og þreytu.

Staðan var breytt aðstandandinn gat ekki meira‘‘

• Sérhver móttaka miðar að koma til móts við einstaklinginn 
bjóða hann velkominn og styðja fjölskylduna

• Þetta geta verið þung skref --- Allt er breytt

• Verður aldrei eins



Allir hafa þörf fyrir tilgang, 
markmið og von

• Við erum ólík með ólíkan bakgrunn og lífssögu
• Lífssaga lýsir reynslu manneskjunnar og 

skilningi hennar á sjálfri sér og öðrum
• Eins og þörfum hennar, áhuga og vilja
• Þessu má viðhalda eins og hægt er



Ástvinurinn, íbúinn hefur
þörf fyrir fjölskylduna sína

Algengt er að aðstandendur
Upplifi sig ofaukið
Upplifi að þeir séu að skipta

sér af
“Vilji ekki vera leiðinlegi

ættinginn”



Spurningar sem stundun
vakna hjá aðstandendum

• Hvað má ég gera?
• Má ég hjálpa til?
• Er ég að skipta mér af?
• Má ég fá upplýsingar
• Er ég "erfiði" ættinginn?



Hvað geta aðstandendur gert fyrir ástvini sína
• Koma reglulega í heimsókn
• Undirbúa hátíðir, skreyta, undirbúa heimsókn út í bæ, finna til föt ofl
• Lesa, horfa á mynd, spjalla, föndra, prjóna, hekla, spila, púsla
• Farið yfir fataskápa og sjá til þess að allt sé í lagi og sé til
• Fylgjast með hvort eitthvað vanti (fatnað, snyrtidót)
• Færa ástvinum sínum fréttir, lesefni, góðgæti
• Taka þátt í lífi íbúa
• Halda fínu, laga til og þurrka af með sínum
• Halda uppá afmæli og aðra viðburði
• Útbúa minningabók
• Skrá í dagbækur



Lífslokaferli og eftirfylgd

• Það getur verið mjög misjafnt hver þörf
einstaklingsins og aðstandenda er í 
lífslokaferlinu

• Umönnunaraðilar og djákni mynda teymi til að
mæta hinum dauðvona og styrkja íbúann og 
aðstandendur á eins mannlegan yfirvegaðan, 
faglegan og kærleiksríkan hátt og mögulegt er



Ræðum saman
Hvað liggur ykkur á hjarta?


