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Sérfræðiþekking 
Fjöldi sérfæðinga á sviði öldrunarvísinda sem og 

heilbrigðis- og félagsvísinda. 
6 8

Fagmenntun
Hlutfall  fagmenntaðra skv. leiðbeinandi viðmiðum 

Landlæknisembættisins
52% 60%

Ánægja íbúa
Hlutfall skjólstæðinga sem eru ánægðir með þjónustuna

ekki metið x > 90%

Ánægja aðstandenda
Hlutfall aðstandenda sem eru ánægðir með þjónustuna

ekki metið x > 90%

Árangur þjónustu
Uppfyllt árangursviðmið skv. skilgreindum gæðavísum 

(undirmarkmið)

-byltur 15% 12%

-notkun níu lyfja eða meira 62% 52%

-heildarfjöldi atvika (atvikaskráning) 444 380

-þar af lyfjaatvik 105 90

-verkir (á skala 0-3) 1,54 1,45

-þunglyndiseinkenni 68% 60%
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Ánægja starfsfólks
Hlutfall starfsfólks sem skv. viðhorfskönnun er mjög 

ánægt í starfi
83% x > 90%

Þekking starfsfólks á  

hugmyndafræði og gildum ÖA

Hlutfall af fjölda starfsfólks sem skv. viðhorfskönnun 

þekkir gildi ÖA
ekki mælt x = 95%

Viðurkenndir starfshættir Hlutfall af fjölda starfsfólks sem skv. viðhorfskönnun  

vinnur eftir stefnu og gildum ÖA (kvarði 1-5)

3,73 4

Hæfir starfsmenn
Hlutfall starfsmanna sem skv. viðhorfskönnun telja að 

samstarfsfólks leggi sig fram í starfi
4,27 4,5

Stöðugleiki í starfsmannahaldi Starfsmannavelta í % 19.3% 15%

Jákvætt og hvetjandi 

starfsumhverfi 

Hlutfall starfsmanna sem skv. viðhorfskönnun telja 

starfsumhverfi á ÖA vera jákvætt og hvetjandi
4,01 4,3

Jafnari kynjaskipting Hlutfall karla við umönnunarstörf hjá ÖA verði aukið. 3% 8%
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Góð nýting og stýring fjármuna

Hlutfall starfseininga ÖA sem reknar eru innan 

fjárhagsramma
85% 90%

Samanburður á fjárhagsáætlun og rauntölum 4 x á ári  4 x á ári

Nýting rýma í hvílarinnlagna á ársgrundvelli 100% 100%

Nýting dvala- og hjúkrunarrýma ársgrundvelli 100% 100%

Nýting dagþjónusturýma 100% 100%

Launagjöld ÖA samkvæmt áætlun 99,25% 100%

Önnur rekstrargjöld ÖA samkvæmt áætlun 98,75% 100%
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Þjónustugæði

Skilgreind árangursviðmið fyrir allar starfseiningar ÖA

í vinnslu

Gæðahand-bók 

tilbúin 1. jan 

2014

Reglubundin endurskoðun á Gæðahandbók ÖA í vinnslu 1x á ári

Skýrir verkferlar Skilgreindir verkferlar fyrir alla helstu þjónustuþætti í vinnslu Tilbúið 2014

Virk þátttaka starfsfólks í þróun
Hlutfall  starfsfólks sem skv. viðhorfskönnun telur sig hafa 

tækifæri til að koma að þróun þjónustunnar
3,7 3,9

Virk þátttaka starfsfólks í sí- og 

endurmenntun

Hlutfall  starfsfólks sem hefur á fyrsta ári í starfi fengið 

formlega fræðslu um Eden hugmyndafræðina, gildi og 

stefnu ÖA

ekki mælt 90%

Markviss fræðsla Endurskoðun á fræðsluáætlun ÖA út frá þarfagreiningu og 

með þátttöku starfsfólks, skjólstæðinga og aðstandenda.

 1x á ári  1x á ári

Efling á rannsóknum og fræðilegu 

starfi Formlegt og stefnubundið  samstarf við háskólastofnun
í vinnslu Komið á 2013

Efling á velferðar-og 

upplýsingatækni til íbúa Íbúar sem hafa, eiga eða hafa aðgang að tölvu
36% 50%

Stöðug þróun og gæði

Í skorkortinu eru settar upp sömu víddir og í stefnukorti þ.e.  ,,Þjónusta"  ,,Mannauður " 

,,Rekstur" og ,,Þróun, gæði og verkferlar- stöðug þróun "  .
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