
Fyrsti fundur í notendaráði Hlíðar 
Haldinn í samkomusalnum í Hlíð kl. 17, 17. október 2012 

 
Fundinn sátu:  
Alfreð Jónsson, Snjólaug Brjánsdóttir, Anna Steinunn Þengilsdóttir, Brit J. 
Bieltvedt, Helgi Helgason, Friðný B. Sigurðardóttir, Helga G. Erlingsdóttir, 
Gunnhildur Helgadóttir, Soffía Jónsdóttir og Jón Kristjánsson. 
 
Fulltrúar í notendaráði Hlíðar eru:  
Eini- og Grenihlíð: 

● Pálína Magnúsdóttir (íbúi) 
● Margrét Einarsdóttir (aðstandandi) 

Aspar – og Beykihlíð: 
● Jón Kristjánsson (íbúi) 
● Soffía Jónsdóttir (aðstandandi) 

Víði – og Furuhlíð: 
 ● Alfreð Jónsson (íbúi)  
 ● Inga Berglind Birgisdóttir (aðstandandi) 
Raðhús: 
 ● Helgi Helgason (íbúi) 
 ● Gunnhildur Helgadóttir (aðstandandi) 
Austurhlíðar: 
 ● 
 ● 
Fulltrúar stjórnar aðstandendafélags Öldrunarheimila Akureyrar: 
 ● Anna Steinunn Þengilsdóttir 
 ● Sesselía Sigurðardóttir 
 ● Snjólaug Brjánsdóttir 
Fulltrúar stjórnenda ÖA: 

● Brit J. Bieltvedt  (framkvæmdastjóri ÖA) 
 ● Friðný B. Sigurðardóttir (þjónustustjóri ÖA) 

● Helga G. Erlingsdóttir (hjúkrunarforstjóri ÖA) 
 
Í upphafi ræddi Brit almennt um hugmyndir varðandi tilgang notendaráðs. Ráðið 
er hugsað sem samráðsvettvangur íbúa, aðstandenda og starfsfólks varðandi 
þróun þjónustunnar.  
 
Notendaráð á öðrum hjúkrunarheimilum:  
Brit greindi frá upplýsingaöflun sinni um notendaráð á öðrum  hjúkrunarheimilum. 
Ekkert slíkt ráð er á Hrafnistu en verið er að skoða málið. Notendaráð er í 
Mörkinni og er það kallað heimilisráð. Engar reglur eru í ráðinu en djákninn 
heldur utan um starf þess. Allir íbúar eru velkomnir á fundi sem haldnir eru á 5 til 
6 vikna fresti í 45 til 60 mínútur í senn. Djákninn skráir fundargerðir og kemur til 
stjórnenda. Margar góðar ábendingar hafa fengist frá heimilisráðinu.  
Notendaráð er í þjónustumiðstöð / félagsstarfi aldraðra í Víðilundi. Tíu meðlimir 
eru í ráðinu og þar með forstöðumaður þjónustumiðstövarinnar, Olga Ásrún 



Stefánsdóttir. Ráðið fundar reglulega og að auki er opinn fundur að vori þar sem 
nýjir meðlimir eru teknir inn. Þar eru rædd m.a. rekstrarmál, farið yfir væntanlega 
viðburði / dagskrárhald sem framundan er ásamt því að skipst er á upplýsingum. 
Rituð er fundargerð. Olga Ásrún er tilbúin að koma á fund með notendaráði 
Hlíðar. Brit mun boða hana. 
Brit sendi einnig fyrirspurnir á vinabæji Akureyrar á norðurlöndum. Ekki er mikil 
hefð fyrir notendaráðum og bárust fá svör. 
 
Starfsemi notendaráðs Hlíðar:  
Stefnt er á að halda opna fundi á 6 vikna fresti. Fundirnir verða auglýstir fyrir alla. 
Ritaðar fundargerðir sem sendar verða inn á öll heimili í Hlíð. Tryggja þarf að 
upplýsingar berist til allra. Deildarstjórar áframsendi síðan fundargerðirnar á 
aðstandendur. Virknikonur á heimilum lesi fundargerðir fyrir íbúa í hópastarfi. 
Prenta þarf út fundargerðir og afhenda íbúum í raðhúsum og/eða kynna í 
kvöldmatnum þegar allir koma saman. 
Næsti fundur ákveðinn 28. nóvember nk. 
Ráðsmenn velti fyrir sér hlutverki notendaráðs. 
 
Netföng aðstandenda:  
Óskað er eftir því að deildarstjórar uppfæri netfangalista aðstandenda fyrir 
aðstandendafélagið – deildarstjórar sendi uppfærða lista á Snjólaugu 
Brjánsdóttur formannn aðstandendafélags ÖA.  
 
Aðstandendafélag Öldrunarheimila Akureyrar:  
Umræða var á fundinum um að kynna þurfi aðstandendafélagið fyrir nýjum 
aðstandendum. Upplýsingabæklingur um aðstandendafélagið er á heimasíðu ÖA 
á slóðinni: http://www.akureyri.is/static/files/oldrun/OA_Adstandendafel2011.pdf  
 
Tenglakefið:  
Umræða um tenglakerfið og mikilvægi þess. Skerpa þarf á tenglakerfinu almennt 
í Hlíð. 
 
 
Fundarritari 
Friðný B. Sigurðardóttir 


