
Annar fundur í notendaráði Hlíðar 
Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 28. nóvember 2012 kl. 17:00. 

 
Fundinn sátu:  
Jón Kristjánsson, Snjólaug Brjánsdóttir, Anna Steinunn Þengilsdóttir, Brit J. 
Bieltvedt, Friðný B. Sigurðardóttir og Heiðrún Björgvinsdóttir. Gunnhildur 
Helgadóttir boðaði forföll 
 
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: 
 ● Vantar fulltrúa 
 ● Vantar fulltrúa 
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) 
● Heiðrún Björgvinsdóttir (rekstrarstjóri ÖA) 

 
Fundargerð síðasta fundar lesin.  
 
Starfsemi notendaráðs Hlíðar:  
Starfsemin er í mótun og allar ábendingar eru vel þegnar. Ákveðið að halda opna 
fundi síðasta miðvikudag hvers mánaðar, að frátöldum desember-júní-júlí og 
ágúst.  
Fundir í ráðinu verða auglýstir eins og viðburðir á vegum félagsstarfsins og eru 
öllum opnir.  
Ritaðar verða fundargerðir sem sendar skulu inn á öll heimili í Hlíð. Tryggja þarf 
að upplýsingar berist til allra. Deildarstjórar áframsendi 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 miðvikudaginn 30. janúar kl. 15:30 í samkomusalnum í 
Hlíð. 
Ráðsmenn velti fyrir sér hlutverki notendaráðs. 
Olga Ásrún Stefánsdóttir forstöðumaður í Víðilundi og Bugðusíðu verður boðuð 
fljótlega á fund í ráðinu en hún hefur reynslu af störfum notendaráðs í 
félagsstarfinu í Víðilundi og Bugðusíðu. 
 
Netföng aðstandenda:  
Óskað er eftir því að deildarstjórar uppfæri netfangalista aðstandenda fyrir 
aðstandendafélagið – deildarstjórar sendi uppfærða lista á Snjólaugu 
Brjánsdóttur formannn aðstandendafélags ÖA, netfang; snjolaug@akureyri.is 
Þetta var rætt á fyrsta fundi ráðsins en hefur ekki komist til skila. 
 
Tenglakefið:  
Umræða um tenglakerfið og mikilvægi þess – áframhald af umræðu frá fyrsta 
fundi ráðsins. Skerpa þarf á tenglakerfinu almennt í Hlíð. 
 
Stjórnendur:  
Kynna þarf ráðið á deildarstjórafundi því mikilvægt er að deildarstjórar séu 
meðvitaðir um ráðið og veiti því brautargengi ásamt samstarfsfólki. 
Brit greindi frá því að búið er að ganga frá ráðningu nýs framkvæmdastjóra ÖA 
en það er Halldór Sigurður Guðmundsson félagsráðgjafi. Hann hefur störf 2. 
janúar nk. 
 
Gjafasjóður ÖA:  
Brit sagði frá því að verið er að kaupa fyrir fé úr gjafasjóði ÖA ýmislegt til að bæta 
aðbúnað íbúa, s.s. húsgögn á heimilin og tækjabúnað fyrir sjúkraþjálfunina. 
Búið er að bæta aðgengi að “hænsna” Höllinni þannig að nú er hægt að fara með 
hjólastóla á auðveldan hátt um Höllina. 
Þá greindi hún frá fyrirhugaðri fræðslu um kynheilbrigði aldraðra mánudaginn 3. 
desember. Fræðslunni varð að fresta til febrúar 2013 vegna veðurs – fyrirlesarinn 
komst ekki til Akureyrar. Fræðslan verður auglýst síðar. 
 
Félagsstarfið í desember:  
Friðný kynnti dagskrá félagsstarfs í desember sem er mjög fjölbreytt. Hefðbundin 
dagskrá raskast eitthvað vegna allra þeirra góðu gesta sem munu koma, t.d. 
kórar, nemar frá Tónlistaskólanum á Akureyri, danshópurinn Vefarinn, 
jólaljósaskoðunarferð, söngkonan Marína Ósk svo fátt eitt sé nefnt. Einnig sagði 
hún frá breyttu fyrirkomulagi á prestsþjónustunni en sr. Jóna Lovísa hefur 
skipulagt viðveru inn á öllum heimilum ÖA. Í breyttu skipulagi eru engar 
helgistundir á miðvikudögum í Hlíð. Þessi tilraun er til prufu fram til loka apríl 
2013. 



Þá ræddi hún um það að notendaráðið væri góður vettvangur til að skiptast á 
hugmyndum varðandi þróun félagsstarfsins, þ.e. hvernig ráðsmenn myndu vilja 
sjá félagsstarfið þróast.  
 
Aðstandendafélag Öldrunarheimila Akureyrar:  
Upplýsingabæklingur um aðstandendafélagið er á heimasíðu ÖA á slóðinni: 
http://www.akureyri.is/static/files/oldrun/OA_Adstandendafel2011.pdf  
 
Önnur mál:  
Fram kom að á einhverjum deildum virðist skorta á að starfsfólk sé upplýst um 
notendaráð og sýni málefninu áhuga. Starfsemi notendaráðs byggir á því að 
starfsmenn styðji íbúa til þátttöku og sýni notendaráði og annarri nýbreytni á ÖA 
áhuga og jákvæðni. Rætt verður við deildarstjóra þar sem huga þarf að þessum 
málum. 
 
 
Fundarritari 
Friðný B. Sigurðardóttir 


