
12.fundur í notendaráði Hlíðar 

Haldinn í salnum í Hlíð miðvikudaginn 26. mars kl. 15:30-16:30 

 

Mættir: 

Íbúar: Alfreð Jónsson, Alda Alexandersdóttir og Sigurður Sigmarsson.  

Aðstandendur: Anna Steinunn Þengilsdóttir, Þórhalla Þórhallsdóttir,  Snjólaug 

Brjánsdóttir og Margrét Einarsdóttir 

Starfsmenn: Helga G. Erlingsdóttir, Heiðrún Björgvinsdóttir,  Halldór S. 

Guðmundsson og Ester Einarsdóttir.  

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 26. febrúar  
 Þorrablót 

 Fundarboð og fundargerðir 

 Sögukerfið 

 Skipulagsbreytingar dagþjónustu  

 Peningamál íbúa 

 Matarmiðar fyrir aðstandendur  

 Mönnun  

 

2. Upplýsingar og fyrirspurnir frá íbúum og aðstandendum. 

 

Mönnun: Fyrirspurn frá aðstandenda varðandi mönnun í Skógarhlíð þegar veikindi eru hjá  

starfsmönnum. Þessu svarað að mönnun sé þrír starfsmenn hluta dags auk hjúkrunarfræðings 

og  tveggja starfsmanna í Reynihlíð sem hægt sé að kalla til.  

Í framhaldi af því skapaðist umræða um hvort alltaf sé sama mönnun þó íbúar séu bæði eldri 

og veikari þegar þeir flytja hingað inn. Helga svaraði því til að svo væri og benti á að flakkara 

væru starfandi bæði á morgnana og kvöldin.   

 

Faglærðir/ófaglærðir starfsmenn:  Fyrirspurn frá aðstandenda hvort talið væri betra að hafa 

faglærða starfsmenn þar sem ekki þyrftu allir íbúar hjúkrun. Upplifun viðkomandi var að 

ófaglærðir væru síst verri í umönnun. Helga benti á að allir hér þyrftu hjúkrun og nefndi 

Heiðrún hækkandi hlutfall faglærða innan ÖA, hlutfallið væri um 50%.  Allir voru sammála 

um að best væri að hafa sitt lítið af hvoru.    

 

Sögukerfið:  Spurt var um aðgangsstýringu í Sögukerfið. Því svarað til að ÖA hafi einungis 

aðgang að okkar íbúum og þeir starfsmenn sem hafa aðgang eru hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraliðar, iðjuþjálfar og sjúkraþjálfar. Bent á að t.d. iðjuþjálfar hafi bara aðgang að 

upplýsingum um þá einstaklinga sem búa á þeim heimilum sem þeir þjónusta.  

 

Félagsráðgjafi: Fyrirspurn frá aðstandanda varðandi þann aðila sem tekur á móti nýjum 

íbúum. Því svarað að það væri í höndum viðkomandi forstöðumanns þess heimilis sem flutt 

væri á. Einhver misskilningur virðist hafa verið með störf félagsráðgjafa sem sér um innritanir 

í hvíldarinnlagnir og var það leiðrétt 

 

Aukning á rýmum:   Fyrirspurn frá aðstandanda hvort ekki væri þörf á aukningu á föstum 

plássum þannig að fólk gæti átt möguleika á að flytja fyrr meðan það væri frískt og geta notið 



þess frekar að búa hér. Halldór svaraði því til að ekkert slíkt ferli væri í gangi. Spurning kom 

hvort ekki mætti byggja aðra hæð í Lögmannshlíð og því svarað að það væri ekki hægt.   

Var töluvert rætt um fyrirkomulag öldrunarheimila, hvort heppilegra væri að þau væru á einni 

hæð eða fleirum varðandi möguleika á að skapa heimilisbrag.  

 

Fyrirspurn um fundarboð og fundargerðir:  Enn óánægja með að fundarboð berist illa. 

Bent á að fundarboð væru í höndum forstöðumanna heimilanna og einnig væru upplýsingar 

um fundi á heimasíðu ÖA auk þess sem fundargerðir væru vistaðar þar.  

 

Íbúafundir:  Umræða varð um kosti íbúafunda, þá yrði almennari þátttaka og fólk sennilega 

meira tilbúið að tjá óskir sínar. Rætt um að íbúar hér telji sig ekki hafa rétt til að hafa 

skoðanir, væru svo þakklátir að búa hér og vildu ekki kvarta. Helga taldi íbúa og aðstandendur 

ekki nægilega freka !!   

 

Eden: Íbúi ekki sáttur við Eden hugmyndafræðina að því leyti að dýrahald innan heimilisins 

væri ótækt. Mikill ófriður skapaðist af fugli sem nýkomin væri á heimilið auk þess sem hann 

taldi að ekki ætti að hafa dýr í búrum.  

 

Eldhús:  Umræður meðal íbúa varðandi matseðil og var ákveðið að boða Kalla úr  eldhúsinu 

á næsta fund.  

 

 

3. Upplýsingar frá heimilinu til íbúa og aðstandenda 

 

Ársuppgjör:  ÖA virðist ætla að vera á réttu róli samkvæmt ársuppgjöri síðasta árs en ekki er 

endanlega búið að loka reikningum.  

 

Þráðlaust net:  Búið er að tengja Víði-og Furuhlíð, Aspar- og Beykihlíð ásamt sameign. 

Unnið er að tengingu í austurhlíðunum. Spurning frá aðstandenda hvort yrðu einnig tölvur og 

því svarað játandi og var mikil gleði með þau svör. 

 

Eden námskeið:  Í apríl verða haldið bæði eins og þriggja daga námskið fyrir starfsfólk ÖA 

og verða þau haldin hér í Hlíð. Spurning kom hvort þessi námskeið væru fyrir aðstandendur 

og því svarað neitandi, en skoða mætti þann möguleika.  

 

Sumarfrí:  Búið sé að ráða í sumarafleysingar og eru nokkrir erlendir nemar meðal þeirra.   

Fram kom almenn ánægja með aukningu á karkyns starfsmönnum.   

 

Samningur ÖA og FAAS:  Halldór sagði frá árssamningi sem gerður var um afnot FAAS af 

húsnæði og búnaði fyrir fundi félagsins. Ester kynnti Alzheimerkaffi sem tenglar FAAS á 

Akureyri og aðrir áhugasamir einstaklingar standa fyrir. Kaffið er mánaðarlega yfir 

vetrartímann þar sem áherslan er á samveru, gleði og söng ásamt því sem fléttað er inn 

margskonar fræðslu.  

  

Samningur ÖA og SAK:  Verið er að vinna að endurnýjun um læknaþjónustu frá 

Sjúkrahúsinu á Akureyri.  

 

 

Fundarritari: Ester Einarsdóttir 

 


