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Austurbyggð 17. Sími: 460 9200 
Opið alla virka daga frá  

kl. 8:15 - 16:00 

Dagþjálfun  

Hlíð  



Í Hlíð er starfrækt dagþjálfun fyrir eldri borgara sem búa í 
heimahúsum og þurfa stuðning í þeim tilgangi að viðhalda 
færni og getu til að búa áfram heima. 
Áhersla er lögð á að styðja notendur dagþjálfunar til 
sjálfstæðis og sjálfræðis, ásamt því að efla færni og 
sjálfsbjargargetu heima og í dagþjálfun. 
Tekið er mið af getu hvers og eins þannig að hver og einn 
fái að njóta sín, finni fyrir öryggi og vellíðan.  Fastir liðir í 
þjálfuninni eru m.a. hópastarf, samverustundir, upplestur, 
söngur, leikfimi, útivera, gönguferðir, sund, aðstoð í eldhúsi 
og handverk. 
Misjafnt er eftir einstaklingum hversu mikið þeir nýta 
þjálfunina, getur verið allt frá einum degi upp í fimm daga 
vikunnar. 
Dagþjálfunin er opin alla virka daga frá kl. 8:15 til 16:00. 
Lokað er alla rauða almanaksdaga, aðfangadag og 
gamlársdag er opið til kl. 12:00. 
 

Akstur 
Notendum dagþjálfunar stendur til boða flutningur á milli 
heimilis og dagþjálfunar við upphaf og lok hvers dags. 
Ferliþjónusta Akureyrarbæjar og leigubílar frá BSO sjá um 
akstur. 
 

Kostnaður  
Notendur dagþjálfunar greiða 1100 kr. fyrir hvern dag. 
Innifalið í því er akstur og fæði. Um hver mánaðarmót er 
einstaklingum sendur heim gíróseðill fyrir komum yfir 
mánuðinn.  
 

Forföll 
Nauðsynlegt er að notendur dagþjálfunar boði forföll í síma 
460-9200 ef þeir eiga ekki kost á því að koma þá daga sem 
þeir eru skráðir. 

Næring 
Í boði er morgunmatur, hádegismatur og síðdegiskaffi. 
 

Hreyfing 
Daglega er farið í gönguferðir og leikfimi. Sundferðir eru á 
þriðju– og fimmtudögum. 
 

Sjúkraþjálfun 
Hægt er að fá sjúkraþjálfun að fenginni tilvísun frá lækni. 
Heitur pottur er á staðnum. 
 

Hvíld 
Hvíldaraðstaða er í góðum hægindastólum fyrir þá sem þess 
óska. 
 

Slökun 
Slökun og vaxmeðferð eru alla daga. 
 

Bað 
Aðstaða er til að fara í sturtu fyrir þá sem ekki geta nýtt sér 
aðstöðu heima fyrir. 
 

Félagsstarf 
Öflugt félagsstarf er í Hlíð t.d. handverk, bingó, leikfimi, 
krulla, boccia og söngur. 
 

Fótaaðgerða-og snyrtistofa 
Birna Björnsdóttir, fótaaðgerðar-og snyrtifræðingur er með 
stofu í Hlíð. Fyrir þessa þjónustu þarf að greiða sérstaklega. 
 

Hársnyrting 
Amber hárstofa rekur hársnyrtistofu í Hlíð. Fyrir þessa 
þjónustu þarf að greiða sérstaklega. 
 
 


