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9. fundur í notendaráði Hlíðar 
Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 27. nóvember kl. 15:30-16:30 

 

Mættir: 
Íbúar: Alfreð Jónsson úr Víðihlíð, Guðrún Þengilsdóttir úr Reynihlíð og Sigurður 
Sigmarsson úr Raðhúsum 
Aðstandendur: Þórhalla Þórhallsdóttir, Jakob Kárason, Ásgrímur eiginmaður 
Guðrúnar Þengils. 
Starfsmenn: 
Helga G. Erlingsdóttir og Hrefna Brynja Gísladóttir.  

Dagskrá: 
1) Farið yfir ábendingar síðasta fundar 
2) Upplýsingar og ábendingar frá íbúum og aðstandendum 
3) Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda 

 
1. Farið yfir síðasta fund sem var 30. október 

• Upplýsa þarf sjónskert fólk munnlega um þá viðburði sem í boði eru í húsinu, þar 
sem margir geta ekki lesið auglýsingar. 

• Útskýrt var hvers vegna tilfærsla er á starfsfólki milli Eini- og Grenihlíðar. 

• Bent var á að erfitt væri að taka á einstaklingsmálum á fundi sem þessum. Betra 
væri að það væri gert á heimilum viðkomandi aðila. 

• Umræða um óhóflega rafmagnsnotkun var rifjuð upp. 

• Íbúar Raðhúsa eru ánægðir með snjómosktur frá húsunum. 

2. Upplýsingar og fyrirspurnir frá íbúum og aðstandendum: 

Runnarnir í Raðhúsunum:  Sigurður sagði að runnarnir væru orðnir mjög ljótir og 
margir þeirra hafi brotnað undan snjóþunga. Hann sagði mikilvægt að klippa þá alveg 
niður næsta vor. 

Keypt þjónusta: Fyrirspurn var um þjónustu sem íbúar þurfa sjálfir að greiða fyrir eins 
og hárgreiðslu ofl. Helga útskýrði málið og tjáði fundinum að Alda myndi láta af störfum 
1. desember og þá taka nýjir aðilar taka við rekstri hárgreiðslustofunnar. Það er 
hárgreiðslustofan Amber sem tekur við og hún mun veita þjónustu inn á heimilin fyrir þá 
einstaklinga sem ekki komast á stofuna. Helga sagði ennfremur frá því að Birna 
fótaaðgerðarfræðingur verður áfam með stofuna sína í Hlíð. 
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Fyrirspurn um aðstandendafélagið: Aðstandandi spurði hvort félagið væri ennþá 
starfandi þar sem fólk hafi lítið orðið var við það á þessu ári. Leitað verður upplýsinga 
varðandi það. 

Fyrirspurn um messur um jól og áramót: Fyrirspurn varðandi messur um jólin var 
ekki hægt að svara með vissu þar sem ekki var vitað um tímasetningu. Aðspurð sagði 
Ester Einarsdóttir yfirmaður félagsstarfs að messað yrði á annan í jólum og gamlársdag. 

Hugleiðing: Alfreð Jónsson íbúi í Víðihlíð las hugleiðingu sem hann kallaði ,, Matur er 
mannsins megin”. Þar ræddi hann matarvenjur fyrr og nú og kom með góðar ábendingar. 
Hann endaði á léttum nótum með því að óska eftir að fá ,, væna flís af feitum sauð” um 
jólin. Helga óskaði eftir að hugleiðingin fengi að fara á heimasíðu ÖA og veitti Alli 
fúslega leyfi til þess. 

3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda  

Tölvumál: Fólk var hvatt til að nýta sér tæknina og endilega að tala við ættingja og vini í 
gegnum Skype því það væri miklu skemmtilegra og svo er það mun ódýrara en að nota 
síma. Mikil umræða varð um tölvur og allt það góða sem þeim fylgir en einnig það  
slæma. Einn íbúinn rifjaði upp að einhverntíma hefði verið rætt um að fá nemendur úr 
MA  til að halda námskeið fyrir íbúa. Enginn vissi hvar þau mál stæðu.  

Sögukerfið: Helga sagði frá því að í lok janúar 2014 stæði til að taka upp Sögukerfið sem 
er sjúkraskráningarkerfi. Með þessu kerfi aukast gæði og öryggi í skráningum og það 
gerir okkur kleift að tengjst beint við FSA þegar íbúar ÖA þurfa að sækja þangað. 

Húsfundir: Umræða varð um hvort ekki væri betra að hafa sérstaka húsfundi á hverju 
heimili og þá notendaráðsfundi þegar um stærri mál væri að ræða. Helga sagði frá því að 
slíkir fundir væru í Lögmannshlíð og það kemur vel út. Slíkir fundir yrðu sennilega betur 
sóttir bæði af aðstandendum og starfsfólki en fólk var spyrjandi yfir hve fáir mæta á 
notendaráðsfundina. 

Það sem framundan er: Allskonar uppákomur verða í Hlíð á aðventunni. Við fáum góða 
gesti í heimsókn bæði kóra, einsöngvara og danshópa. Aðventuskemmtunin verður á 
sínum svo og Ljósaskoðunarferðin. Jólaskemmtun fyrir börn og barnabörn starfsfólks 
verður líka, áður en jólum líkur.  

Fundi slitið kl. 16:35 

Fundarritari: Hrefna Brynja Gísladóttir 


