
4. fundur í notendaráði Hlíðar 
Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 27. febrúar 2 013 kl. 15:30-16:30. 

 
Fundinn sátu:  
Alfreð Jónsson, Snjólaug Brjánsdóttir, Friðný B. Sigurðardóttir, Helga G. 
Erlingsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Helgi Helgason, Alda Sigrún 
Alexandersdóttir, Fanney Jónsdóttir, Anna Steinunn Þengilsdóttir,  María 
Arnfinnsdóttir og Baldur Baldursson og fleiri gestir. 
 
Forföll boðuðu: Gunnhildur Helgadóttir, Þórhalla Þórhallsdóttir, Lena Ottersted, 
Margrét Dóra Edvardsdóttir, og Margrét Einarsdóttir,  
 
Dagskrá: 
1) Farið yfir fundargerð síðasta fundar 
2) Upplýsingar og ábendingar frá íbúum og aðstandendum 
3) Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda 
4) Önnur mál 
 
1. Fundargerð síðasta fundar.  
 
Farið var yfir fundargerð síðasta fundar til upprifjunar.  Upplýst var um úrlausn 
mála skv. ábendingu vegna hálkuvarna/snjómoksturs. 
Fundargerðin var samþykkt. 
 
2. Upplýsingar og ábendingar frá íbúum og aðstanden dum  
 
Bent var á að áhöld og efni til þrifa vanti á heimilum svo aðstandendur geti nýtt 
þau ef vilji eða þörf er á. Í tengslum við þennan lið var upplýst um verkefni og 
tíðni ræstingar skv. útboðslýsingu (skúrað 1x viku, moppað 1x viku, þurkað af 1x 
viku, salerni þrifin 3x viku). 
 
Umræða var um hreyfingu, tilbreytingu og virkni meðal íbúa. Fulltrúar íbúa bentu 
á mikilvægi þess að brydda upp á tilbreytingu og var bent á ferðir eða akstur utan 
heimilis sem dæmi. Meira mætti vera af slíku. 
Almennt var rætt um að upplýsingar vantaði um hvort og hve mikil þátttaka væri í 
einstökum tilboðum um hreyfingu og virkni. 
 
Spurt var um breytingar og tíðni breytinga í starfsmannahópnum og velt upp 
hvort óvenjumikið væri um breytingar. Eins var bent á að slíkar breytingar gætu 
gert íbúa óörugga, sérstaklega þegar starfsfólk sem starfað hefur lengi skiptir um 
starfsvettvang.  
Halldór sagði að heimilin væru í sérstöku verkefni (Virkur vinnustaður) þar sem 
unnið væri með t.d. starfsmannaveltu og veikindafjarverur. Töluvert hefur verið 
um veikindi á síðustu vikum þó misjafnt eftir heimilum, en athugun á 
starfsmannaveltu við heimilin í heild, benti til að um 37 starfsmenn hafi hætt á 
síðasta ári. 



Bent var á að tilefni væri til að greina og upplýsa um breytingar og veikindi eftir 
heimilum, því íbúar lýstu mismunandi tíðni breytinga. 
 
Ábending kom fram um matinn. Að ávexti vantaði eða væru sjaldan í boði á 
einstökum heimilum. Nokkur mismunur var á lýsingum notendaráðsfulltrúa um 
þetta. Eins kom fram ábending um að daginn áður hafi verið kjötsúpa og kjötið 
verið seigt. Þessum ábendingum verði komið til skila. 
 
3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandend a 
 
Halldór sagði frá yfirstandandi framkvæmdum við raflagnir vegna uppsetningar á 
þráðlausu neti og upplýsingaskjáum sem verði í sameiginlegu rými í Hlíð og 
einnig verði skjáir við inngangana. 
Þá sé verið að undirbúa að setja upp leiksvæði fyrir börn og verið sé að leita eftir 
leikfanga-gjöfum frá íbúum/starfsmönnum . 
 
Friðný upplýsti um samstarfsverkefnið með Menntaskólanum og að það hefjist 
með samtali kynslóðanna þann 14. Mars. n.k. 
 
Helga og Halldór sögðu frá auglýstum fræðsludögum 5. – 6. mars, auglýsingum 
um sumarafleysingar og að sérstaklega yrði auglýst eftir körlum til starfa. 
 
Spurt var eftir notkun og viðhorfi til notkunar á heita pottinum. Óveruleg notkun er 
á honum, og bent á að líklega þurfi að bæta aðgengi s.s. með lyftubúnaði. 
 
4. Önnur mál  
 
Undir þessum lið var rætt almennt um tenglakerfið, hlutverk ráðsins og hvatt til 
þátttöku fleiri íbúa. 
 
 
 
Fundarritari 
Halldór S. Guðmundsson 


