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Samantekt 

Sótt var um framlag úr Framkvæmdarsjóði aldraðra í júní 2016 til að hefja samfélagslegt 

þróunarverkefni sem byggist á hugmyndarfræði Buurtzorg. Markmið þessa verkefnis var að 

þróa og efla þjónustu við aldraða sem leita eftir og eru metnir í þörf fyrir dagþjálfun og 

tímabundna dvöl hjá Öldrunarheimilum Akureyrar.  

Framkvæmd verkefnisins hófst í janúar 2017 með kynningu þess fyrir starfsfólki 

tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar. Hafist var handa við að velja þátttakendur, sem voru 

sex aldraðir einstaklingar með ólíkar þarfir. Viðeigandi mælitæki voru lögð fyrir við innskrift 

og aftur við útskrift þátttakenda.  

Mismunandi var hvenær þátttakendur fóru heim úr tímabundinni dvöl og hversu lengi 

þeir dvöldu þar á meðan þeir voru í verkefninu. Verkefnastjórn vann náið með þátttakendum 

og aðstandendum í að móta heildræna þjónustu og greina þarfir viðkomandi.  

Sú breyting sem gerð var á skipulagi og fyrirkomulagi þjónustu á meðan viðkomandi 

var í verkefninu, skilaði sér í betri líðan þátttakenda og aðstandenda. Aðstandendur upplifðu 

minna álag og greindu frá meira öryggi samhliða þátttöku í verkefninu.  

Samþætting milli tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar sem unnið var að í verkefninu 

skilaði sér til þátttakenda, í gegnum heildstæðari vinnu sem stuðlaði að viðhaldi á líkamlegri 

og félagslegri færni. Þátttakendur og aðstandendur greindu einnig frá betri líðan heima fyrir.  

Niðurstöður sýna að er hægt að ná markvissum árangri við að aðstoða einstaklinga til 

áframhaldandi búsetu heima og draga þannig úr þörf fyrir stofnanadvöl með því að samþætta 

enn frekar þjónustuna að þörfum einstaklinga. Leggja þarf aukna áherslu á að útrýma „gráum 

svæðum“ í þjónustukeðjunni og endurskoða skipulag og ábyrgðarsvið út frá hugmyndafræði 

samfélagshjúkrunar um teymisvinnu og heilstæða þjónustu. Þá sýna niðurstöður úr 

verkefninu, að halda þarf áfram með verkefnið til að þróa enn frekar og innleiða heildsteypt 

þjónustuúrræði við aldrað fólk með áherslu á traust og lífsgæði. 
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Inngangur 

Öldrunarheimili Akureyrar reka tímabundna dvöl á tveimur heimilum, Birki- og Lerkihlíð, og 

eru þar alls 17 rými. Markmið dvalarinnar er að einstaklingurinn viðhaldi getu til daglegs lífs, 

byggi sig upp bæði líkamlega og andlega og geti þar með búið lengur heima. Í sumum 

tilvikum koma einstaklingar í tímabundna dvöl vegna mikils álags á maka eða aðstandendur 

og meðan á dvöl stendur geta þeir hvílst. Mismunandi er hversu lengi einstaklingar eru í 

tímabundinni innlögn, allt frá tveimur vikum til fjögurra vikna. Öldrunarheimili Akureyrar 

reka einnig dagþjálfun, en sú þjónusta er ætluð einstaklingum sem búa heima og þurfa 

stuðning í þeim tilgangi að búa þar lengur. Áhersla er lögð á að styðja notendur til sjálfstæðis 

og sjálfræðis, en jafnframt er unnið að því í dagþjálfun að efla virkni, færni og 

sjálfsbjargargetu einstaklingsins heima fyrir.  

Eftirspurn eftir heimaþjónustu og heimahjúkrun hefur aukist á undanförnum árum 

vegna vaxandi fjölda aldraðra sem glíma við mismunandi heilsufarsbresti. Þarfir aldraðra eru 

flóknar og er þjónusta við þá í höndum margra faghópa og þjónustueininga. Árið 2016 gaf 

velferðaráðuneytið út skýrslu um mótun stefnu í þjónustu við aldraða, en í lið 11 kemur fram 

að ábyrgðarsvið þjónustuaðila, þ.e. ríkis og sveitarfélaga, sé óskýrt. Leggja þurfi vinnu í að 

draga úr svokölluðum „gráum svæðum“, þ.e. þar sem óljós skil eru á milli þjónustuaðila líkt 

og heimaþjónustu og heimahjúkrunar (Velferðarráðuneytið, 2016). „Grátt svæði“ myndast 

vegna hnökra í samstarfi milli eininga og þjónustuaðila, orsakir geta verið margvíslegar en 

skortur á fjármagni er algengasta ástæðan. Afleiðingar „gráu svæðanna“ eru t.d. langir 

biðlistar eftir þjónustu eða að ákveðin þjónusta er ekki lengur í boði. Samfellu vantar í 

þjónustuna og verður hún slitrótt og ómarkviss (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016; World 

Health Organization, 2015). 

Tilgangur samþættingar er að bæta aðgengi að þjónustu, tryggja gæði hennar og 

skilvirkni, en rannsóknir hafa sýnt að samþætting skilar tilsettum árangri (Goodvin, 2014; 

Gröne og Garcia- Barbero, 2001). Hugmyndafræði Buurtzorg var fyrst sett fram í Hollandi 

árið 2006 af Jos de Block, hjúkrunarfræðingi, sem úrræði til að svara þessum þörfum. 

Hugmyndafræði Buurtzorg hefur hlotið mikla athygli víðsvegar um heim vegna þeirrar 

hjúkrunarþjónustu sem veitt er á heimilum fólks og jafnframt fyrir minni kostnað en áður. 

Skipulag Buurtzorg einblínir á mikilvægi samskipta og einstaklingsmiðað skipulag með 

áherslu á þarfir og bakland einstaklinga. Með uppbyggingu Buurtzorg sá Jos de Block fyrir 

sér heildræna nálgun við einstaklinginn og samfélagsmiðaða aðstoð. Hugmyndafræðin miðar 

að því að byggja upp þjónustu með einstaklingnum, aðstandendum og fagaðilum í 

heilbrigðisþjónustu (Nandram, 2015). Samþætta og heildræna þjónustu þarf að skipuleggja og 

veita í samráði við einstaklinginn og aðstandendur hans til að tryggja að þjónustuþarfir og 

væntingar fari saman (Kodner og Spreeuwnberg, 2002; Goodvin, 2014)  

Markmið þessa þróunarverkefnis er tvíþætt: Annars vegar að leggja áherslu á 

heildræna þjónustu fyrir þátttakendur með hugmyndafræði Buurtzorg að leiðarljósi. Og hins 

vegar að samþætta þjónustu tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar innan Öldrunarheimila 

Akureyrar með það að markmiði að efla félagslega og líkamlega virkni þátttakenda. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Líkt og kemur fram í verkefnalýsingu var áformað að velja til þátttöku einstaklinga með 

ólíkar þarfir. Um val á þátttakendum sá vinnuhópur sem skipaður var verkefnastjóra, 

félagsráðgjafa og deildarstjóra dagþjálfunar sem jafnframt er iðjuþjálfi.   

 Eftir að vali var lokið var ljóst að þátttakendur í verkefninu yrðu sex talsins; þrjár 

konur og þrír karlmenn. Allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa verið áður í 

tímabundinni dvöl eða dagþjálfun og eru með ólíkar þarfir. Nánar verður fjallað um 

þátttakendur í niðurstöðukafla, hvers vegna viðkomandi var valinn til þátttöku, ásamt því að 

farið verður yfir markmið með þátttöku.  

Mælitæki 

Notast var við RAI-HC til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir þátttakenda og samhliða því 

var ASEBA notað til að leggja mat á styrk- og veikleika þátttakenda. Matskerfi ASEBA 

samanstendur af tveimur hliðstæðum listum, sjálfsmatslista (OASR) og sambærilegum lista 

(OABCL) sem aðstandendur veittu svörun á. De Jong Giervald einmanaleikapróf var notað til 

að meta félagslega vellíðan, tilfinningalegan og félagslegan einmanaleika. Í verkefnalýsingu 

má sjá frekari lýsingu á ofangreindum mælitækjum.  

 Jafnframt komu þátttakendur og aðstandendur þeirra til funda við verkefnastjóra og 

félagsráðgjafa við innskrift og útskrift. Þar var líðan og upplifun þeirra á verkefninu rædd 

ásamt því að farið var yfir skipulag þjónustu og niðurstöður mælitækja. Niðurstöður byggjast 

því einnig á þeim samtölum. 

Velferðartækni 

Í verkefnalýsingu kemur fram að hluti af verkefninu sé að leggja áherslu á velferðartækni. 

Allir þátttakendur fengu afhentar spjaldtölvur til notkunar, en í þeim var búið að setja upp 

Memaxi samskiptaforrit. Það var gert til að auðvelda samskipti og utanumhald um 

þátttakendur, bæði fyrir starfsfólk og aðstandendur. Jafnframt auðveldar það viðkomandi að 

fylgjast með skipulagi þeirrar þjónustu sem veitt er og jafnvel hver veitir hana.  
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Framkvæmd verkefnis 

Við framkvæmd verkefnisins var unnið eftir eftirfarandi tímalínu sem sett var fram í skipulagi 

og undirbúningi þess.  

janúar – mars 

Undirbúningur 

innskriftar í 

tímabundna dvöl 

mars  - apríl 

Innskrift í 

tímabundna dvöl 

mars – apríl 

Tímabundin dvöl 

apríl – maí 

Útskrift úr 

tímabundinni dvöl 

júní 

Útskrift úr 

samfélagshjúkrun 

Kynna verkefni fyrir 

starfsfólki. 

Samþætta starfsemi 

dagþjálfunar og 

tímabundinnar dvala. 

Rýnifundur með 

starfsfólki. 

 

Fjölskyldufundur 

fyrir innskrift.  

Leggja fyrir 

upphafsmat. 

 ·   RAI-HC. 

·   ASEBA – 

ættingja. 

·   DJGLS- 

þátttakendur. 

  

  

Meta þörf fyrir 

þjónustu heima. 

  

  

  

Skipuleggja og 

samhæfa, heildræna 

þjónustu fyrir 

einstaklinginn. 

Leggja fyrir 

útskriftarmat. 

 ·   RAI-HC. 

·   ASEBA – 

ættingja. 

·   DJGLS – 

þátttakendur. 

Rýnifundur með 

starfsfólki. 

Fjölskyldufundur eftir 

útskrift. 

 

Við innskrift var haldinn fjölskyldufundur og lagt var fyrir upphafsmat en eftir að því 

var lokið innskrifuðust þátttakendur í tímabundna dvöl. Það var mismunandi hversu lengi 

þátttakendur voru í tímabundinni dvöl, allt frá sex til níu vikum. Einnig var misjafnt hvenær 

þeir fóru heim og hvernig skipulag þjónustu var eftir heimkomu. Við lok verkefnis voru 

haldnir fjölskyldufundir með þátttakendum og þeim aðstandendum sem áttu heimagengt. Á 

fundunum var fjallað um þátttöku, fyrirkomulag þjónustu og líðan.  

Verkefnastjórn hittist einu sinni í viku frá byrjun febrúar þar til verkefni lauk í júní. 

Stefanía Sif Traustadóttir, B.A. sálfræði, sá um framsetningu tölfræðilegra gagna og 

samantekt niðurstaðna á mælitækjum.  
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Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hvern þátttakanda fyrir sig, ástæða þátttöku og markmið 

tilgreind. Greint verður frá skipulagi og umfangi þjónustu fyrir þátttöku í verkefninu og 

meðan á því stóð. Farið verður yfir niðurstöður mælitækja og upplifun þátttakenda og 

aðstandenda þeirra um þjónustuna gerð skil. 

Þátttakandi A 

Ástæða þátttöku. 

Viðkomandi var valinn til þátttöku vegna fjölþætts heilsufarsvanda, en hann glímir við 

langvinnan sjúkdóm og mikla stoðkerfisverki vegna gigtar. Skerðing er á hreyfigetu og notast 

þátttakandi við hjólastól en gengur stundum um með lága göngugrind. Viðkomandi á langa 

sögu um andleg veikindi og upplifir sig sem byrði á maka og aðstandendum.  

Vegna heilsufarsvanda þátttakanda er mikið álag á maka, sem einnig er töluverður 

sjúklingur. Maki hefur veitt aðstoð við athafnir daglegs lífs og jafnframt minnt viðkomandi á 

lyfjatöku. Maki er að mestu bundinn heima til að aðstoða þátttakanda og fylgjast með honum. 

Hjónin hafa einangrast mikið félagslega vegna veikinda þátttakanda og fara lítið að heiman.  

Markmið. 

Markmið með þátttöku í verkefninu var að bæta almenna líðan þátttakanda og freista þess að 

hann upplifi öryggi heima fyrir. Samhliða því að veita viðkomandi stuðning til áframhaldandi 

búsetu heima meðan á verkefni stendur. Einnig var lögð áhersla á að draga úr álagi á maka. 

Skipulag þjónustu. 

Þátttakandi hefur áður nýtt sér þjónustu tímabundinnar dvalar og þekkir því fyrirkomulag 

þeirrar þjónustu. Meðan á þátttöku í samfélagshjúkrun stóð var hann sjö vikur innskrifaður í 

tímabundna innlögn, fyrstu fjórar vikurnar dvaldi hann á Öldrunarheimilum Akureyrar en fór 

heim í þrjár vikur og fékk þjónustu þangað samkvæmt skipulagi samfélagshjúkrunar. 

Fyrir þátttöku í samfélagshjúkrun var viðkomandi með þjónustu heima frá 

heimaþjónustu sem kom alla virka daga og veitti aðstoð við athafnir daglegs lífs. Um tíma var 

hann einnig með aðstoð við að hátta á kvöldin en sú þjónusta var afþökkuð vegna óhentugrar 

tímasetningar og sá maki um að aðstoða þess í stað. Heimahjúkrun kom jafnframt um helgar 

og einu sinni í miðri viku til að aðstoða við bað. Viðkomandi sótti dagþjálfun þrisvar í viku og 

fékk einnig aðstoð við bað þar.  

Við upphaf verkefnis var farið yfir þá þætti sem viðkomandi óskaði eftir að yrði 

gjarnan endurskoðað eða breytt í þjónustunni til að geta verið áfram heima og samhliða því 

var stuðst við niðurstöður mælitækja. Lögð var áhersla á að bæta þá þjónustu sem fyrir var 

með það að markmiði að auðvelda dvölina heima. Þátttakandi fékk aðstoð við athafnir 

daglegs lífs bæði kvölds og morgna, jafnframt óskaði hann eftir því að fá aðstoð við bað oftar 

og var því bætt við í skipulag þjónustu. Hann hélt áfram að sækja dagþjálfun þrisvar í viku og 

fékk einnig aðstoð við bað þar.  

Sá tími sem áætlaður var í heimsóknir til viðkomandi var 60 mínútur í hverja 

heimsókn, alls 840 mínútur frá starfsfólki yfir vikuna. En fyrir þátttöku var áætlaður tími í 
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heimsóknir til viðkomandi 100 mínútur yfir vikuna frá heimahjúkrun og 120 mínútur frá 

heimaþjónustu. Nánari lýsingu á þjónustu viðkomandi má sjá í viðauka A.  

Niðurstöður mælitækja. 

ASEBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Samanburður á svörun þátttakanda A og aðstandanda við innskrift. 

Sjálfsmat þátttakanda við innskrift (mynd 1) bendir til meiri erfiðleika en almennt gerist 

(prósenturöð 96), og mælast heildarerfiðleikar yfir „klínískum mörkum“ þ.e. einstaklingurinn 

er í þörf fyrir aðstoð og þjónustu. Erfiðleikar þessir eru helstir á þáttunum minniserfiðleikar 

og rýrð virkni.  

Samanburður á mati þátttakanda og aðstandanda bendir einnig til heildarerfiðleika 

sem eru yfir viðmiðunarmörkum (prósenturöð 92). Aðstandandi greinir jafnframt frá 

erfiðleikum varðandi sömu þætti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Samanburður á svörun þátttakanda A og aðstandanda við útskrift. 
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Sjálfsmat þátttakanda sem lagt var fyrir þátttakanda og aðstandanda í lok verkefnis (mynd 2) 

sýnir að heildarerfiðleikar eru enn yfir „klínískum mörkum“ (prósenturöð > 98). 

 Helstu breytingar milli mælinga að mati aðstandanda eru að minniserfiðleikar og 

kvíði/þunglyndi mælast lítillega meiri í síðari mælingu. Þá metur aðstandandi færni 

þátttakanda minni en hann lagði til grundvallar við upphafsmat. Þessar breytingar milli 

mælinga benda til að staða þátttakanda hafi lítið breyst en að aðstandandi sé mun betur 

upplýstur um þá erfiðleika sem þátttakandi glímir við.  

DJGLS: Niðurstöður á einmanaleikaprófi sýna heildarskorun upp á sex stig, sem bendir til 

mikils einmanaleika, sem bæði er tilfinningalegs- og félagslegs eðlis. Það sama kom fram á 

niðurstöðum við útskrift, en engin breyting mældist á einmanaleika við þátttöku í verkefni. 

RAI-HC: MAPLe skorun þátttakanda við innskrift var tveir sem bendir til þess að þörf var 

fyrir miðlungs þjónustu. Þátttakandi mældist ekki með viðfang við innskrift og var því ekki í 

hættu á langtímadvöl á hjúkrunarheimili. Engin breyting mældist á fyrrgreindum þáttum við 

gerð lokamats.  

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Við lok verkefnis var haldinn fundur með þátttakanda og nánustu aðstandendum. Þátttakandi 

greindi frá ánægju með fyrirkomulag þjónustu í samfélagshjúkrun. Þarfir hans voru virtar, þá 

sérstaklega hvað varðar tímasetningar heimsókna. Auk þess sagði hann heimsóknirnar gefa 

heimilinu tilbreytingu og væru þær ekki bara góðar fyrir sig heldur líka fyrir maka sinn. 

Starfsfólk gaf sér tíma og sama starfsfólk kom á tímabilinu heim til þeirra, sem var gott og 

myndaðist, að hans mati, traust þeirra á milli.  

 Maki og nánasti aðstandandi greindu frá að þau hefðu upplifað mikið öryggi við 

þátttöku í samfélagshjúkrun. Það væri jákvæður þáttur að viðkomandi gæti haldið sínu 

skipulagi og virkni áfram þó að hann væri í tímabundinni dvöl. Jafnframt greindu þeir frá því 

að þegar viðkomandi var í fyrri skipti í tímabundinni innlögn hafi líkamlegu og andlegu 

heilsufari hrakað, vegna þess að virkni sem var meðan hann var í dagþjálfun var ekki hluti af 

dagskipulagi í tímabundinni dvöl. Maki greindi jafnframt frá minna álagi og að hann væri 

ekki eins bundinn yfir þátttakanda. Það skipti þau miklu máli að viðkomandi gæti komið og 

gist í tímabundinni dvöl með stuttum fyrirvara.  

Hvað varðar kennslu og notkun spjaldtölvu og Memaxi samskiptaforrits þá voru bæði 

þátttakandi og maki mjög ánægðir með þá notkun og kennslu sem veitt var meðan á verkefni 

stóð. Maki greindi sérstaklega frá ánægju með að geta fylgst með hvenær dags starfsfólk 

kæmi í heimsókn og eins að það minnti þátttakanda á lyfjatíma og dró þar af leiðandi úr því 

álagi maka. Viðkomandi festi kaup á spjaldtölvu við lok verkefnis og heldur áfram að nýta sér 

velferðartækni og það sem hann lærði við þátttöku í samfélagshjúkrun. 
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Þátttakandi B 

Ástæða þátttöku. 

Viðkomandi var valinn í verkefnið vegna einmanaleika og kvíða sem hann upplifir og óöryggi 

heima fyrir. Viðkomandi býr einn, fer lítið út og er félagslega einangraður. Stuðningsnet er 

lítið i kringum viðkomandi en börn hans búa annars staðar á landinu og hefur hann því til 

fárra að leita eftir aðstoð og stuðningi.  

Markmið þátttöku 

Markmið með þátttöku í verkefninu var að bæta almenna líðan þátttakanda og jafnframt að 

draga úr þeim einmanaleika og kvíða sem hann upplifir. Samhliða var áhersla á að veita 

viðkomandi stuðning til áframhaldandi búsetu heima meðan á verkefni stóð og að hann upplifi 

öryggi heima fyrir. 

Skipulag þjónustu 

Þátttakandi hefur áður nýtt sér tímabundna dvöl og þekkir því fyrirkomulag þeirrar þjónustu. 

Meðan á þátttöku í samfélagshjúkrun stóð var hann sjö vikur innskrifaður í tímabundna 

innlögn, fyrstu fjórar vikurnar dvaldi hann á Öldrunarheimilum Akureyrar en fór heim í þrjár 

vikur og fékk þjónustu þangað skv. skipulagi samfélagshjúkrunar. 

Fyrir þátttöku var viðkomandi með þjónustu frá heimaþjónustu þar sem hann fékk 

aðstoð við þrif hálfsmánaðarlega og vikulega aðstoð við innkaup. Jafnframt kom 

heimaþjónusta í innlit tvö kvöld í viku en engin innlit voru um helgar. Þátttakandi mætti í 

dagþjálfun þrisvar í viku og fékk aðstoð við bað þar einu sinni í viku. 

 Við upphaf verkefnis var farið yfir þá þætti sem þátttakandi vildi gjarnan að breytt yrði 

í þjónustunni og einnig var tekið mið af niðurstöðum mælitækja. Áhersla var lögð á að draga 

úr einmanaleika og kvíða sem viðkomandi upplifir og var bætt við innlitum öll kvöld og þá 

morgna sem viðkomandi var ekki í dagþjálfun. Hann hélt áfram að sækja dagþjálfun þrisvar í 

viku og fékk þar aðstoð við bað. Bætt var við innlitum bæði kvölds og morgna um helgar. Sá 

tími sem áætlaður var í heimsóknir til þátttakanda var 60 mínútur í hverja heimsókn, alls 660 

mínútur yfir vikuna. En fyrir þátttöku kom heimaþjónusta í alls 90 mínútur yfir vikuna og 120 

mínútur hálfsmánaðarlega. Nánari útlistun á þjónustu viðkomandi má sjá í viðauka B. 
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Niðurstöður mælitækja 

ASEBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 3: Samanburður á svörun þátttakanda B og aðstandanda við innskrift. 

Niðurstöður sjálfsmats við upphaf verkefnis (mynd 3) benda til meiri erfiðleika en almennt 

gerist (prósenturöð 90), heildarerfiðleikar viðkomandi mælast yfir „klínískum mörkum“ þ.e. 

einstaklingurinn er í þörf fyrir þjónustu og stuðning. 

Við samanburð á mati þátttakanda og aðstandanda má sjá mikið samræmi og benda 

niðurstöður dóttur til heildarerfiðleika á jaðri viðmiðunarmarka (prósenturöð 84). Aðrir þættir 

mældust innan viðmiðunarmarka (t= 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Samanburður á svörun þátttakanda B og aðstandanda við útskrift. 
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jafnframt hefur geta viðkomandi til athafna daglegs lífs minnkað (rýrð virkni). Aðstandandi 

veitti ekki svör við lokamat.  

DJGLS: Við upphafsmat var skorun þátttakanda á einmanaleikakvarða fimm stig sem bendir 

til einmanaleika. Einmanaleikinn mældist meira tilfinningalegur en félagslegur.  

 Við útskrift varð engin breyting á skorun viðkomandi en hins vegar hafði félagslegur 

einmanaleiki aukist en dregið hafði lítillega úr tilfinningalegum einmanaleika.  

RAI-HC: Við upphafsmat viðkomandi mældist MAPLe skor fjórir og var viðkomandi í þörf 

fyrir þjónustu en mældist ekki með viðfang og var samkvæmt því ekki í hættu á langtímadvöl.  

Við útskriftarmat var MAPLe skor viðkomandi hins vegar lægra, tveir, og var hann 

því í vægri þörf fyrir þjónustu eftir að verkefni lauk. Engin breyting varð á viðfangi og var 

viðkomandi því ekki í hættu á langtímadvöl á hjúkrunarheimili eftir að verkefni lauk. 

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Upplifun þátttakanda af verkefninu var yfir heildina góð, honum fannst breytt skipulag 

þjónustu reynast sér mjög vel. Honum fannst gott að fá starfsfólk í heimsókn þá morgna sem 

hann var ekki í dagþjálfun og sagði innlitin á kvöldin einnig vera sér mikilvæg. Dagurinn hafi 

verið fljótari að líða þegar hann fékk heimsóknir. Samhliða því nefndir þátttakandi einnig að 

tímalengd heimsókna hafi verið meiri og starfsfólk hafi gefið sér tíma og ekki verið að flýta 

sér. Hann nefndi einnig að það hafi verið sama starfsfólk sem kom til hans daglega og að hans 

mati hafi myndast tengsl og traust þeirra á milli.  

Aðspurður um líðan sína við lok verkefnis segir hann hana svipaða og við upphaf þess. 

Honum hafi þótt mikilvægt að fá að halda áfram í dagþjálfun til að viðhalda þeim félagslegu 

tengslum sem hann hafði myndað þar og það hafi líka veitt honum ákveðið öryggi. 

Þátttakanda fannst einnig gott að hafa þann kost að geta verið í tímabundinni dvöl lengur en 

áætlað var fyrir heimkomu vegna veikinda sinna. Aðspurður um notkun spjaldtölvunnar og 

Memaxi til að auðvelda utanumhald sagðist viðkomandi ekki hafa nýtt sér það sem skyldi, 

erfitt hafi verið að læra á hana og fannst viðkomandi tölvan truflandi.  

Vegna búsetu aðstandenda var haft samband símleiðis um upplifun hans á þátttöku í 

samfélagshjúkrun. Aðstandandinn (dóttir) sagði sig upplifa mikið öryggi að vita að foreldri 

hans gæti verið lengur í tímabundinni dvöl þegar heilsufarið var ekki gott. Jafnframt fannst 

aðstandanda mikilvægt að dagþjálfun væri enn í boði þó þátttakandi væri í tímabundinni dvöl, 

það viðhéldi líkamlegri færni og félagslegum tengslum. 
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Þátttakandi C 

Ástæða þátttöku. 

Þátttakandi var valinn í verkefnið vegna fjölþætts heilsufarsvanda. Hann á langa sögu um 

andleg veikindi og er greindur með kvíða sem hefur aukist vegna nýlegra áfalla. Viðkomandi 

býr einn og upplifir vanmátt varðandi áframhaldandi búsetu heima. Hann nærist illa og hefur 

verið að léttast, því þarf að fylgjast vel með næringarinntöku. Jafnframt greinir hann frá 

einmanaleika. Mikið álag er á aðstandendum, en stuðningsnet viðkomandi er gott og á hann 

barn á Akureyri sem hann getur leitað til, ásamt fleiri fjölskyldumeðlimum og vinum. 

Markmið þátttöku 

Markmið þátttöku í verkefninu var að bæta almenna líðan viðkomandi, hann upplifi öryggi 

heima fyrir og jafnframt að veita honum stuðning til áframhaldandi búsetu heima meðan á 

verkefni stendur. Samhliða því var markmiðið að draga úr þeim einmanaleika sem hann 

greinir frá, sem og draga úr álagi sem myndast hefur á aðstandendur.  

Skipulag þjónustu 

Þátttakandi hefur áður nýtt sér þjónustu tímabundinnar dvalar og þekkir því fyrirkomulagið 

þar. Meðan á framkvæmd verkefnis stóð var hann sex vikur í innlögn, fimm af þeim dvaldi 

hann á Öldrunarheimilum Akureyrar og 10 daga heima með aðstoð og stuðningi starfsfólks 

samfélagshjúkrunar.  

Fyrir þátttöku var þátttakandi með þjónustu frá heimahjúkrun sem kom alla virka 

morgna og aðstoðaði við bað einu sinni í viku. Á kvöldin og um helgar kom heimaþjónusta í 

innlit, jafnframt fékk viðkomandi aðstoð við innkaup einn sinni í viku og þrif aðra hverja 

viku. Viðkomandi sótti dagþjálfun þrisvar í viku og fékk aðstoð með bað þar.  

 Við gerð skipulags þjónustu fyrir þátttakanda C var horft á þá þætti sem bæta þyrfti 

svo dvölin heima yrði honum auðveldari og hann upplifði öryggi þar. Jafnframt var stuðst við 

niðurstöður mælitækja við gerð skipulagsins. Þátttakandi fékk aðstoð við athafnir daglegs lífs 

og heimsóknir alla daga, bæði kvölds og morgna. Hann fékk aðstoð við að elda sér kvöldverð 

ásamt því að vikulega var farið í innkaup. Viðkomandi mætti þrjá daga vikunnar í dagþjálfun 

líkt og fyrir þátttöku. Sá tími sem áætlaður var í heimsóknir til viðkomandi var 60 mínútur í 

hverja heimsókn, alls 840 mínútur yfir vikuna. En fyrir þátttöku kom heimahjúkrun í 160 

mínútur á viku og heimaþjónusta í 380 mínútur, alls 540 mínútur á viku. Nánar má sjá 

fyrirkomulag þjónustu viðkomandi í viðauka C. 
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Niðurstöður mælitækja 

ASEBA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Samanburður á svörun þátttakanda C og aðstandanda við innskrift. 

Heildarerfiðleikar á sjálfsmati voru miklir við upphafsmat og gáfu til kynna erfiðleika yfir 

„klínískum mörkum“ (prósenturöð 97). Þessir erfiðleikar mældust helst á þáttunum 

kvíði/þunglyndi og minniserfiðleikar. Við upphafsmat voru styrkleikar, vinir og rýrð virkni 

(ADL) innan viðmiðunarmarka (t=60).  

 Samanburður á mati þátttakanda og aðstandenda við upphaf verkefnisins (mynd 5) 

bendir einnig til heildarerfiðleika sem voru yfir viðmiðunarmörkum (prósenturöð >98), það á 

sérstaklega við hvað varðar þættina kvíði/þunglyndi og rýrð virkni. Aðstandandi telur fram fáa 

styrkleika hjá þátttakanda og bendir mæling á þeim þætti til „klínískra“ erfiðleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 6: Samanburður á svörun þátttakanda C og aðstandanda við útskrift. 

46 44

66 67 66 69 69

33

51

66 66
60

68 72

0

20

40

60

80

100

Samanburður á svörun þátttakanda C og aðstandanda
Við innskrift

Þátttakandi Aðstandandi

46 48

73
61 58 61

67

0

20

40

60

80

100

Samanburður á svörun þátttakanda og aðstandanda
Við útskrift

Þátttakandi Aðstandandi



FRAMKVÆMD – LOKAMAT  SAMFÉLAGSHJÚKRUN 

 

16 
 

Sjálfsmat þátttakanda sem lagt var fyrir þátttakanda og aðstandanda (mynd 6) sýnir að litlar 

breytingar höfðu orðið á heildarerfiðleikum (prósenturöð 96) og eru þeir enn yfir „klínískum 

mörkum“. Helstu breytingar milli mælinga á sjálfsmati þátttakanda eru að dregið hafði úr 

kvíða/þunglyndi og var sá þáttur kominn innan viðmiðunarmarka. Erfiðleikar sem lúta að getu 

til athafna daglegs lífs virðast hafa aukist, samanborið við fyrri mælingu. 

 Aðstandandi veitti ekki svörun við lokamat, en greindi frá erfiðleikum við að tjá sig 

um líðan þátttakanda.  

DJGLS: Einmanaleiki þátttakanda mældist fjórir við upphafsmat sem bendir til að 

einmanaleiki sé til staðar. Tilfinningalegur einmanaleiki mældist meiri en félagslegur.  

Við lokamat varð örlítil breyting á einmanaleika en hann mældist þrír, en dregið hafði 

úr tilfinningalegum einmanaleika um eitt stig.  

RAI-HC: Við innskrift mældist þátttakandi með þrjú stig á MAPLe kvarða og kom fram 

viðfang sem þýðir að viðkomandi er í hættu á langtímavistun.  

Við útskriftarmat kom fram breyting á báðum þáttum, en viðkomandi mældist með tvö 

stig á MAPLe og viðfangið var ekki lengur til staðar. 

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Þátttakandi sagði líðan sína betri í lok verkefnis en í upphafi. Hann upplifi minni kvíða og 

einmanaleika. Viðkomandi fann fyrir mun á fyrirkomulagi þjónustu og fannst honum 

skipulagið henta sér vel. Starfsfólk hafi gefið sér tíma í hverja heimsókn og mjög gott hafi 

verið að fá heimsóknir á kvöldin. Honum fannst mikilvægt að fá að viðhalda sínum félagslegu 

tengslum og halda áfram að sækja dagþjálfun þó hann væri í tímabundinni dvöl. Viðkomandi 

nýtti sér ekki velferðartæknina og greindi frá því að spjaldtölvan hafi verið streituvaldur fyrir 

sig. 

Aðstandandi fann ekki mun á álagi meðan á framkvæmd samfélagshjúkrunar stóð. 
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Þátttakandi D 

Ástæða þátttöku. 

Viðkomandi var valinn til þátttöku vegna langvinns sjúkdóms, en vegna hans þarf hann mikla 

aðstoð við athafnir daglegs lífs. Skerðing er á hreyfigetu og notast viðkomandi við hjólastól. 

Þátttakandi er félagslega einangraður vegna ástands síns og fer mjög sjaldan að heiman.  

 Vegna heilsufarsvanda þátttakanda er mikið álag á maka sem sjálfur glímir við 

veikindi. Maki er að mestu leyti bundinn heima til að aðstoða þátttakanda og greinir hann líka 

frá félagslegri einangrun.  

Markmið þátttöku. 

Meginmarkmið þátttöku var að kynna starfsemi dagþjálfunar fyrir viðkomandi og hvetja hann 

til áframhaldandi nýtingar þess úrræðis eftir að samfélaghjúkrun lýkur. Jafnframt var áhersla 

lögð á að minnka álag á maka með því að skipuleggja og byggja upp þjónustuna í kringum 

þátttakanda og veita honum stuðning til áframhaldandi búsetu heima.  

Skipulag þjónustu 

Þátttakandi hefur áður nýtt sér þjónustu tímabundinnar dvalar og þekkir því fyrirkomulagið. 

Meðan á þátttöku í samfélagshjúkrun stóð var hann var alls sex vikur í tímabundinni dvöl, 

fyrstu tvær vikurnar var hann á Öldrunarheimilum Akureyrar en var fjórar vikur heima þar 

sem hann fékk stuðning og aðstoð starfsfólks samfélagshjúkrunar.  

Fyrir þátttöku var viðkomandi með þjónustu heima frá bæði heimahjúkrun og 

heimaþjónustu. Heimaþjónusta kom fimm morgna í viku og öll kvöld til að aðstoða við 

athafnir daglegs lífs en heimahjúkrun kom tvo morgna í viku til að aðstoða við baðferðir. 

Þátttakandi sótti ekki dagþjálfun líkt og áður hefur komið fram.  

 Við gerð skipulags þjónustu þátttakanda var farið yfir þá þætti sem viðkomandi og 

maki óskuðu eftir að yrði breytt í þjónustunni. Samhliða því var stuðst við niðurstöður 

mælitækja. Litlar breytingar urðu á skipulagi þjónustu og var fyrir þátttöku í verkefninu, 

viðkomandi fékk áframhaldandi aðstoð við athafnir daglegs lífs kvölds og morgna ásamt því 

að fá aðstoð við bað tvisvar í viku. Dagþjálfun var bætt við skipulagið tvisvar í viku. Sá tími 

sem áætlaður var í heimsóknir til þátttakanda var 60 mínútur í hverja heimsókn, alls 840 

mínútur yfir vikuna. Fyrir þátttöku kom heimahjúkrun í 80 mínútur og heimaþjónusta í 360 

mínútur yfir vikuna. Nánar má sjá skipulag þjónustu viðkomandi í viðauka D. 
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Niðurstöður mælitækja 

ASEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Samanburður á svörun þátttakanda D og aðstandanda við innskrift. 

Sjálfsmat þátttakanda við innskrift (mynd 7) sýnir að heildarerfiðleikar (prósenturöð 79) og 

áhættuþættir (prósenturöð 58) þátttakanda voru innan eðlilegra marka. Rýrð virkni 

(prósenturöð 95) var á jaðri klínískra marka, þ.e. viðkomandi á í nokkrum erfiðleikum með 

athafnir daglegs lífs.  

 Ósamræmi var í niðurstöðum þátttakanda og aðstandanda en maki telur þátttakanda 

eiga í mun meiri erfiðleikum. Heildarerfiðleikar viðkomandi skv. aðstandanda voru yfir 

viðmiðunarmörkum (prósenturöð >98), þessir erfiðleikar voru helst á þáttunum 

kvíði/þunglyndi og rýrð virkni. Jafnframt ber að líta á áhættuþætti (prósenturöð >97) en þeir 

voru að mati maka það miklir að þeir mældust yfir viðmiðunarmörkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Samanburður á svörun þátttakanda D og aðstandanda við útskrift. 
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Sjálfsmat þátttakanda sem lagt var fyrir þátttakanda og aðstandanda í lok verkefnis (mynd 8) 

sýnir að litlar breytingar hafa átt sér stað. Heildarerfiðleikar hafa minnkað lítillega á 

tímabilinu (prósenturöð 46), en erfiðleikar sem lúta að virkni eru skv. sjálfsmati komnir innan 

viðmiðunarmarka sem kemur fram í aukinni virkni einstaklingsins á tímabilinu. 

 Helstu breytingar að mati aðstandanda eru að dregið hafði örlítið úr heildarerfiðleikum 

en þeir voru enn yfir „klínískum mörkum“ (prósenturöð >98), það sama var hvað varðar 

áhættuþætti (prósenturöð 97). Breytingar þessar benda til að staða þátttakanda hafi lítið breyst 

en að aðstandandi sé betur upplýstur um þá erfiðleika sem þátttakandi glímir við.  

DJGLS: Einmanaleiki mældist þrír hjá viðkomandi við upphafsmat, skorun bendir til 

einmanaleika sem aðeins var félagslegs eðlis. Við lokamat hefur hann hækkað í fjögur stig og 

mælist hann meira félagslegs eðlis en tilfinningalegur.  

RAI-HC: Við upphafsmat var þátttakandi metin með MAPLe skorun upp á fjóra sem segir 

okkur að þörf er fyrir þjónustu en viðkomandi mælist ekki með viðfang og er því ekki í hættu 

á langtímainnlögn á hjúkrunarheimili. Engin breyting kom fram við lokamat. 

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Þátttakandi var ánægður með þátttökuna í samfélagshjúkrun. Þó ekki hafi átt sér stað mikil 

breyting á skipulagi heimsókna, var tími heimsókna lengri og gaf starfsfólk sér tíma til að 

spjalla bæði við viðkomandi og maka. Hann sagði það gott að sama starfsfólk hefði komið til 

hans á tímabilinu og mynduðust tengsl þar á milli. Aðspurður um notkun spjaldtölvunnar og 

Memaxi greindi viðkomandi frá ánægju sinni og hentaði sú notkun í hans tilfelli. 

Maki var einnig ánægður með þátttökuna í verkefninu, honum fannst gott að 

þátttakandi gæti gist í tímabundinni dvöl með stuttum fyrirvara meðan á verkefni stóð, 

sérstaklega ef maki þyrfti að skreppa í burtu. Eins nefndi maki að sá möguleiki væri góður að 

geta verið styttri tíma í einu í innlögn. Maka fannst það létta mikið á sér að þátttakandi færi í 

dagþjálfun tvisvar í viku, því þá gæti hann sjálfur sinnt eigin málum. 

  



FRAMKVÆMD – LOKAMAT  SAMFÉLAGSHJÚKRUN 

 

20 
 

Þátttakandi E 

Ástæða þátttöku. 

Þátttakandi var valinn til þátttöku vegna heilsufarsvanda, en hann er greindur með heilabilun. 

Mikið álag er á maka sem aðstoðar hann við allar athafnir daglegs lífs.  

Markmið þátttöku. 

Markmið með þátttöku viðkomandi var fyrst og fremst að kynna starfsemi tímabundinnar 

dvalar fyrir honum og aðstandendum hans, en hann hafði ekki nýtt sér það úrræði. Jafnframt 

var markmiðið að draga úr því álagi sem myndast hefur á maka og styðja þátttakanda til 

áframhaldandi búsetu heima. 

Skipulag þjónustu 

Viðkomandi hafði ekki áður nýtt sér þjónustu tímabundinnar dvalar en meðan á þátttöku stóð 

var hann níu vikur innskrifaður í tímabundna dvöl. Viðkomandi var ekki með neina aðstoð, 

hvorki frá heimahjúkrun eða heimaþjónustu en sótti dagþjálfun alla virka daga. 

 Engin breyting var gerð á skipulagi þjónustu fyrir þátttakanda. Lagt var upp með að 

fyrirkomulag færi eftir því hvernig gengi á heimilinu og álagi á maka. Þátttakanda gafst því 

kostur á því að koma í tímabundna dvöl á meðan á verkefni stóð og vera þar í nokkra daga eða 

nokkrar klukkustundir. Þátttakandi viðhélt sínu skipulagi í dagþjálfun.  

Niðurstöður mælitækja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Samanburður á svörun þátttakanda E og aðstandanda við innskrift. 

Sjálfsmat þátttakanda við innskrift, sem sjá má á mynd 9, bendir til meiri erfiðleika en 

almennt gerist (prósenturöð 98), heildarerfiðleikar mældust yfir „klínískum mörkum“, þ.e. 

einstaklingurinn var í þörf fyrir þjónustu. Þessir erfiðleikar mældust helst á þættinum 

minniserfiðleikar og vinir. 

Samanburður á mati þátttakanda og aðstandanda bendir einnig til heildarerfiðleika 

sem eru yfir viðmiðunarmörkum (prósenturöð 92). Aðstandandi greinir frá erfiðleikum 

varðandi styrkleika og vini, sem bendir til þess að þátttakandi eigi í erfiðleikum með félagsleg 

tengsl og sambönd. 
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Þátttakandi var ekki látinn undirgangast lokamat vegna sjúkdómsgreiningar sinnar og 

aðstæðna og jafnframt veitti aðstandandi ekki svörun við lokamat. 

DJGLS: Skorun á einmanaleikaprófi við upphaf verkefnis var fjórir og benda niðurstöður til 

einmanaleika sem sé meira tilfinningalegs eðlis en félagslegs.Viðkomandi var ekki látinn 

svara matslista við lok verkefnis vegna aðstæðna. 

RAI – HC: Þátttakandi var með fjögur stig á MAPLe-kvarða, mældist með viðfang og var í 

hættu á langtímavistun á hjúkrunarheimili við upphafsmat. Engin breyting átti sér stað við lok 

verkefnis skv. þessu matstæki. 

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Vegna sjúkdómsgreiningar og aðstæðna var ekki rætt við þátttakanda um upplifun hans á 

þátttöku í samfélagshjúkrun. Hins vegar greindi aðstandandi frá ánægju með fyrirkomulag 

tímabundinnar dvalar meðan á verkefni stóð. Aðstandanda fannst mikilvægt að viðkomandi 

kæmist inn í tímabundna dvöl með stuttum fyrirvara og gæti verið stuttan tíma í einu. Einnig 

að hann hefði möguleika á að koma hluta úr degi um helgar. Maki upplifði mikið öryggi þá 

daga sem viðkomandi var í tímabundinni dvöl og létti fyrirkomulagið á álagi, þá sérstaklega 

um helgar. 

Maka fannst mikilvægt að samskipti væri á milli tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar 

enda þekki þátttakandi mikið til dagþjálfunar og væri ekki gott ef það dytti úr skipulagi. 

Aðspurður um notkun spjaldtölvunnar og Memaxi greindi aðstandandi frá að sá þáttur hafi 

ekki hafði verið nýttur sem skyldi.  
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Þátttakandi F 

Ástæða þátttöku. 

Viðkomandi var valinn til þátttöku vegna heilsufarsvanda, hann er með langvinnan sjúkdóm 

sem veldur þreytu, slappleika og skertu athafnaþreki. Viðkomandi þarf enga aðstoð við 

athafnir daglegs lífs, en greinir frá upplifun einmanaleika og félagslegri einangrun. Húsnæði 

viðkomandi er einnig óhentugt, en hann býr á efstu hæð í lyftulausri blokk. Stuðningsnet 

þátttakanda er lítið, en börn hans búa ekki á svæðinu. Þau eiga í góðu sambandi við 

þátttakanda og eru jafnframt dugleg að koma í heimsókn.  

Markmið þátttöku 

Markmið með þátttöku viðkomandi var að bæta almenna líðan, draga úr einmanaleika, efla 

félagsleg tengsl og jafnframt að veita viðkomandi stuðning til áframhaldandi búsetu heima 

meðan á verkefni stendur. 

Skipulag þjónustu 

Viðkomandi fékk aðstoð heimaþjónustu við þrif einu sinni í mánuði fyrir þátttöku í 

verkefninu og mætti alla virka daga í dagþjálfun.  

Viðkomandi hafði áður komið í tímabundna dvöl og þekkti því fyrirkomulagið. Meðan 

á þátttöku stóð var hann alls átta vikur í tímabundinni innlögn en á þeim tíma fór hann tvisvar 

heim yfir daginn og dvaldi þar. Starfsfólk samfélagshjúkrunar þurfti ekki að veita honum 

aðstoð og stuðning þann tíma.  

Við gerð skipulags þjónustu þátttakanda F voru niðurstöður mælitækja skoðaðar ásamt 

því að rætt var við viðkomandi um hvaða breytingu hann sá fyrir sér á þjónustunni. Ákvörðun 

var tekin um að viðkomandi myndi vera í tímabundinni dvöl fyrstu þrjár til fjórar vikurnar en 

færi svo heim eftir þann tíma. Dagþjálfun var áfram hluti af skipulaginu alla virka daga, en 

um helgar var lagt upp með að hann kæmi í tímabundna dvöl fram að kvöldmat og færi svo 

heim.  

Niðurstöður mælitækja 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 10: Samanburður á svörun þátttakanda F og aðstandanda við innskrift. 
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Sjálfsmat þátttakanda við innskrift bendir til að heildarerfiðleikar viðkomandi séu að 

meðallagi minni en almennt gerist (prósenturöð 50). Allir þættir mældust innan eðlilegra 

marka nema vinir sem eru á jaðri „klínískra marka“ sem bendir til að viðkomandi eigi í 

erfiðleikum með félagsleg tengsl og sambönd við vini.  

 Ósamræmi var í mati aðstandanda og þátttakanda við upphafsmælingu, en skv. svörun 

aðstandanda þá voru heildarerfiðleikar þátttakanda miklir (prósenturöð >98) og yfir 

„klínískum mörkum“. Þessir erfiðleikar voru helst á þáttunum vinir, styrkleikar, rýrð virkni og 

kvíði/þunglyndi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Samanburður á svörun þátttakanda F og aðstandanda við útskrift. 

Sjálfsmat þátttakanda í lok verkefnis sýnir litlar breytingar, heildarerfiðleikar eru innan 

eðlilegra marka líkt og við fyrri mælingu (prósenturöð 42). Færni viðkomandi til athafna 

daglegs lífs hefur minnkað sbr. rýrð virkni en styrkleikar hafa aukist.  

Aðstandandi veitti ekki svörun við lokamat. 

DJGLS: Við innskrift er félagslegur einmanaleiki til staðar, en hann var ekki mikill 

samkvæmt niðurstöðum. Aðeins mældist tilfinningalegur einmanaleiki við útskrift en enginn 

félagslegur.  

RAI-HC: MAPLe skorun viðkomandi var eitt stig bæði við upphafs- og lokamat og mældist 

ekki með viðfang samhliða því. 

Upplifun af þátttöku – aðstandendur og þátttakandi 

Þátttakandi greindi frá mikilli ánægju með þátttöku sína og finnur hann fyrir miklu öryggi 

þegar hann er í tímabundinni dvöl þar sem hann þekkir starfsfólkið vel. Honum fannst 

mikilvægt að halda áfram að fara í dagþjálfun og viðhalda þeim tengslum sem hann hefur þar. 

Þátttakandi F nýtti sér hvorki spjaldtölvu né Memaxi meðan á verkefni stóð. 

 Ekki var rætt við aðstandendur um upplifun þeirra því ekki náðist í þá. 
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Samantekt niðurstaðna 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður á framkvæmd þróunarverkefnisins 

Samfélagshjúkrun. Stuttlega verður farið í niðurstöður hvers þátttakanda fyrir sig og hvort 

markmið hafi náðst. Jafnframt verður farið yfir markmið þróunarverkefnisins, samþættingu 

þjónustu og samþættingu tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar á Öldrunarheimilum 

Akureyrar. Stuttlega verður fjallað um upplifun starfsfólks af verkefninu sem og um skipulag 

og samstarfsaðila.  

Þátttakandi A 

Meginmarkmið þátttöku var að bæta almenna líðan og að hann upplifi öryggi heima. Því 

markmiði var náð samkvæmt frásögn viðkomandi, en niðurstöður mælitækja gefa það hins 

vegar ekki til kynna. Engin breyting varð á DJGLS einmanaleikapróf né á RAI mati og 

samkvæmt niðurstöðum ASEBA áttu litlar breytingar sér stað á stöðu viðkomandi.  

Annað markmið var að draga úr álagi á maka og skv. frásögn hans tókst það. Hann 

greindi frá því að hann hefði ekki verið eins bundinn yfir þátttakanda og áður. Maki og 

nánasti aðstandandi greindu frá upplifun mikils öryggis og að þátttaka bætti líðan beggja. 

Viðkomandi var ánægður með þjónustu samfélagshjúkrunar, fannst fyrirkomulagið og 

skipulagið henta sér. 

Eftir að verkefni lauk var sótt um aukningu á þjónustu í samræmi við þá þjónustu sem 

þátttakandi fékk í samfélagshjúkrun. Sú þjónusta hefur ekki skilað sér en þegar aðstandendur 

hafa leitað eftir svörun er þeim tjáð að ekki sé nægur mannskapur. Þetta hefur skilað sé í verri 

líðan heima, auknu álagi á maka og aðstandendur og minna trausti gagnvart heimaþjónustu og 

heimahjúkrun.  

Þátttakandi B 

Markmið þátttöku viðkomandi var að bæta almenna líðan og draga úr einmanaleika og kvíða 

sem hann upplifir. Samkvæmt frásögn þátttakanda var líðan hans við lok verkefnis sú sama og 

við upphaf þess. Á ASEBA varð sú breyting að heildarerfiðleikar voru meiri við lokamat en 

við upphafsmat og voru yfir klínískum mörkum. Viðkomandi greindi frá upplifun 

einmanaleika og sýndu niðurstöður prófana að svo var. Litlar breytingar áttu sér stað við 

þátttöku í samfélagshjúkrun á þeim þætti, en aukning varð á félagslegum einmanaleika. 

Breyting varð á RAI mati viðkomandi við lok verkefnisins, við upphafsmat var hann í þörf 

fyrir mikla þjónustu en við lokamat var þörfin fyrir þjónustu minni. Viðkomandi mældist 

jafnframt ekki með viðfang, þ.e. hann var ekki í hættu á langtímainnlögn á öldrunarheimili. 

Þátttakandi var ánægður með breytt skipulag þjónustu og fannst fyrirkomulagið henta 

sér. Aðstandandi greindi frá upplifun öryggis og nefndi að mikilvægur þáttur væri að viðhalda 

dagþjálfun þó að viðkomandi væri í tímabundinni dvöl því það viðhéldi líkamlegri og 

félagslegri færni. 

 Eftir að verkefni lauk var óskað eftir aukningu á þjónustu viðkomandi í samræmi við 

þjónustu í verkefninu. Sú ósk hefur ekki skilað sér í þjónustu, en viðkomandi upplifir minni 

viðveru starfsfólks. 
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Þátttakandi C 

Markmið þátttöku viðkomandi var að bæta almenna líðan, hann upplifi öryggi heima fyrir og 

draga úr einmanaleika. Samkvæmt frásögn viðkomandi var líðan hans betri við lok verkefnis 

en við upphaf þess og hann upplifir minni kvíða og einmanaleika. Samkvæmt matstækjum 

varð breyting á einmanaleika viðkomandi því úr tilfinningalegum einmanaleika dró við 

þátttöku. Á matstæki ASEBA voru heildarerfiðleikar á báðum mælingum yfir „klínískum 

mörkum“. Helstu breytingar voru þær að dregið hafði úr kvíða/þunglyndi en einnig hafði 

dregið úr getu til athafna daglegs lífs. Þátttakandi greindi frá ánægju með breytt fyrirkomulag 

og skipulag þjónustu. Honum fannst mikilvægt að fá að halda dagþjálfun í skipulaginu því 

það viðhéldi félagslegum tengslum hans. Ekki var rætt við aðstandendur um upplifun þeirra af 

þátttöku í verkefninu. 

Eftir að þátttöku í verkefni lauk var send inn beiðni til heimaþjónustu um aðstoð við 

matseld á kvöldin. Sú beiðni hefur ekki verið afgreidd, þrátt fyrir að vera ofarlega í þörfum 

þátttakanda til að viðhalda öryggi og lífsgæðum.  

Þátttakandi D 

Meginmarkmið þátttöku viðkomandi var að kynna þjónustu dagþjálfunar með það að 

markmiði að hann héldi áfram að nýta sér það úrræði eftir að þátttöku lauk. Því markmiði var 

náð og sækir viðkomandi dagþjálfun nú tvisvar í viku. Jafnframt upplifir starfsfólk mun á 

félagslegri færni og líðan þátttakanda. Lögð var áhersla á að minnka álag á maka með því að 

byggja upp þjónustuna í kringum þátttakanda, sem reyndist bæði maka og þátttakanda vel. 

Maki var ánægður með þátttökuna og greindi frá miklum létti eftir að viðkomandi fór að 

sækja dagþjálfun. Eins fannst maka sá möguleiki góður, að hægt væri að koma í dvöl með 

stuttum fyrirvara eða styttri dvöl í einu. 

Eftir að þátttöku lauk hélt viðkomandi áfram að sækja dagþjálfun tvisvar í viku en ekki 

var óskað eftir breytingu á skipulagi þjónustu heima fyrir. Viðkomandi var ánægður með 

samfélagshjúkrun, en samkvæmt niðurstöðum ASEBA urðu litlar breytingar á stöðu 

viðkomandi við þátttöku. Einmanaleiki jókst og engin breyting varð á RAI mati.  

Þátttakandi E 

Markmið með þátttöku var að kynna starfsemi tímabundinnar dvalar fyrir honum og 

aðstandendum hans. Þeir höfðu ekki nýtt sér það úrræði en við samþættingu dagþjálfunar og 

tímabundinnar dvalar myndaðist ákveðið öryggi og fóru þeir að nýta sér tímabundna dvöl til 

að draga úr álagi. Viðkomandi er alla virka daga í dagþjálfun og upplifir þar traust og hefur 

myndað félagsleg tengsl sem hægt var að nýta í tímabundinni dvöl. Maka fannst mikilvægt að 

geta fengið dvöl með stuttum fyrirvara og sagði það veita sér mikið öryggi. Sá sveigjanleiki 

sem var á þjónustunni hentaði vel í tilviki þátttakanda E en maka fannst það kostur að 

þátttakandi gæti komið hluta úr degi um helgar og með stuttum fyrirvara. 

 Þátttakandi var ekki látinn taka lokamat á ASEBA vegna aðstæðna og því er ekki hægt 

að segja til um hvort mælanlegar breytingar hafi átt sér stað á stöðu viðkomandi. En sjálfsmat 

hans við upphaf verkefnis bendir til heildarerfiðleika sem voru meiri en almennt gerist. Engin 

breyting átti sér stað á RAI, en einmanaleiki viðkomandi mældist örlítið hærri við lokamat.  
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Þátttakandi F 

Markmið viðkomandi var að bæta almenna líðan, draga úr einmanaleika og efla félagsleg 

tengsl. Samkvæmt frásögnum viðkomandi tókst það, DJGLS einmanaleikapróf sýndi 

félagslegan einmanaleika við upphafsmat sem varð tilfinningalegur við lokamat. Engin 

breyting átti sér stað á RAI matstæki. Á ASEBA matstæki urðu litlar breytingar og eru 

heildarerfiðleikar innan viðmiðunar marka líkt og við upphafsmat, en færni viðkomandi til 

athafna daglegs lífs hafa minnkað en styrkleikar hans aukist.  

Þátttakandi var ánægður með þátttökuna í samfélagshjúkrun, hún veitti honum öryggi 

og skapaði félagsleg tengsl þar sem hann hélt áfram að sækja dagþjálfun þó hann væri í 

tímabundinni dvöl. Samþætting dagþjálfunar og tímabundinnar dvalar var honum mikilvæg 

og veitti honum öryggi og vellíðan. Á þeim átta vikum sem viðkomandi var hér fór hann lítið 

heim vegna veikinda, aðeins í tvö skipti þar sem hann gisti og kom svo aftur á 

Öldrunarheimili Akureyrar daginn eftir. Hann hafði ekki aðstoð heima og þurfti því ekki 

stuðning samfélagshjúkrunar heima fyrir.  

Samþætting og breyting á skipulagi 

Öryggi – Traust – Sveigjanleiki 

Tveir þjónustuaðilar veita þjónustu í heimahús á Akureyri, heimahjúkrun og heimaþjónusta. 

Skilin milli þessara eininga eru óljós og vita einstaklingar oft á tíðum ekki hvaðan þeir eru að 

fá þjónustu. „Grátt svæði“ getur og hefur skapast vegna hnökra í samstarfi þjónustueininga 

sem veldur því að þjónustan verður ómarkviss og slitrótt (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2016; World Health Organization, 2015). Tilgangur samþættingar er að bæta aðgengi að 

þjónustu, tryggja gæði hennar og skilvirkni, en rannsóknir hafa sýnt að samþætting skilar 

tilsettum árangri (Goodvin, 2014; Gröne og Garcia- Barbero, 2001). Sú þjónusta sem 

þátttakendur fengu meðan á framkvæmd verkefnis stóð kom frá einum þjónustuaðila, 

Öldrunarheimilum Akureyrar. 

Meginmarkmið samfélagshjúkrunar var að leggja áherslu á heildræna þjónustu fyrir 

þátttakendur með hugmyndafræði Buurtzorg að leiðarljósi. Verkefnastjórn vann náið með 

þátttakendum og aðstandendum í að móta heildræna þjónustu til að tryggja að þjónustuþarfir 

viðkomandi og væntingar myndu ná saman. En hugmyndafræði Buurtzorg miðar einmitt að 

því að byggja þjónustuna með einstaklingum, aðstandendum og fagaðilum (Nandram, 2015). 

Þjónustutími til þátttakenda í samfélagshjúkrun var töluvert lengri en var veitt af 

heimahjúkrun og heimaþjónustu. Hver heimsókn í verkefninu var áætluð vera 60 mínútur, 

hvort sem um væri að ræða innlit eða aðstoð við einhverjar athafnir daglegs lífs. 

Heimahjúkrun áætlar hins vegar um 40 mínútur við bað, 20 til 30 mín. við aðstoð við athafnir 

daglegs lífs en 60 mínútur í einstaka tilfellum. Við þrif áætlar heimaþjónusta 90 til 120 

mínútur en 15 til 60 mínútur við innlit og aðstoð við athafnir daglegs lífs.  

Sú breyting sem gerð var á skipulagi og aukið í tímamagn þjónustu, skilaði sér í betri 

líðan þátttakenda og aðstandenda. Allir aðilar greindu frá upplifun öryggis meðan á 

framkvæmd verkefnis stóð enda mikilvægt að þarfir þátttakenda og væntingar séu virtar. Það 

jók einnig öryggistilfinningu þeirra að starfsfólk sem það þekkti, hafði myndað tengsl við og 

það treysti, kæmi í innlit og aðstoðaði við athafnir daglegs lífs. Þátttakendur greindu frá því að 
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starfsfólk hafi gefið sér tíma í heimsóknirnar, þær hafi verið lengri en venjulega og hafi gefið 

heimilinu aukið líf og ákveðna tilbreytingu. 

Sveigjanleiki þjónustu var einnig jákvæður þáttur í framkvæmd verkefnisins 

samkvæmt aðstandendum og þátttakendum. Sá kostur að koma með stuttum fyrirvara í 

tímabundna dvöl og dvelja styttri tímabil skilaði sér í meira öryggi fyrir aðstandendur og 

jafnframt minna álagi. Aðstandendur upplifa mikið álag við veikindi maka og eru oftar en 

ekki úrvinda af álagi og var því eitt af markmiðum verkefnisins að draga úr álagi maka hjá 

þeim þátttakendum þar sem það átti við. Því markmiði var náð í öllum tilvikum og greindu 

allir aðstandendur frá minna álagi en áður og betri líðan.  

Samþætting tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis var samþætting tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar. 

Stór hluti þeirra einstaklinga sem koma í tímabundna innlögn eru einnig notendur 

dagþjálfunar, en um 40% einstaklinga sem komu í tímabundna dvöl á árinu 2016 voru einnig 

notendur dagþjálfunar.  

Almennt hætta einstaklingar að sækja dagþjálfun og þá dagskrá sem þar er, meðan á 

tímabundinni dvöl stendur, en það hefur skapað óánægju meðal aðstandenda og notenda 

beggja þjónustueininga. Þeir telja félagslega og líkamlega færni skerðast og aðstandendur 

greina frá að notendur komi í verra ástandi heim en þegar þeir fóru þaðan. Við framkvæmd 

samfélagshjúkrunar voru flest allir þátttakendur í dagþjálfun eða byrjuðu að sækja hana. 

Tilgangur samþættingar þessara eininga var að sjá hverju það breytti og skilaði til þátttakenda 

og aðstandenda og hvort viðhalda eða auka eigi samvinnu milli þessara eininga.  

Við úrvinnslu gagna má greina að samþætting tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar 

skilar sér í viðhaldi á líkamlegri og félagslegri færni. Það viðhélt færni og jók vellíðan 

þátttakanda sem hafði áhrif á líðan heima fyrir. Aðstandendur þátttakenda sem áður höfðu sótt 

dagþjálfun greindu frá mun á líkamlegri og andlegri líðan þegar viðkomandi var í dagþjálfun 

samhliða tímabundinni dvöl. Það skilar sér svo í betri líðan heima, bæði meðal þátttakenda og 

aðstandenda.  

Upplifun og viðmót starfsfólks  

Við undirbúning og skipulag verkefnis voru haldnir rýnifundir með starfsfólki dagþjálfunar og 

tímabundinnar dvalar og verkefnið kynnt fyrir þeim. Tilgangur þeirrar rýni var að starfsfólk 

yrði vel upplýst um markmið og framkvæmd verkefnisins og jafnframt að það gæti komið 

sínum sjónarmiðum á framfæri. Um helmingur starfsfólks tímabundinnar dvalar ásamt 

tveimur starfsmönnum úr dagþjálfun tóku þátt í framkvæmd verkefnisins, fóru heim til 

þátttakenda og veittu þeim stuðning.  

Í upphafi mátti merkja gagnrýni í starfsmannahópnum, um að vinnufyrirkomulagið 

væri öðruvísi og ekki í samræmi við venju og starfslýsingu þeirra. Eins upplifðu starfsmenn á 

heimilinu aukið álag og gerðu athugasemdir við að vera „einir á ganginum“ meðan 

samstarfsaðilinn væri úti á heimilum fólks.  
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Merkja mátti viðhorfsbreytingu þegar framkvæmd verkefnisins var komin nokkuð á 

veg og þegar starfsfólk upplifði tilbreytingu í starfi. Jafnframt virtist það upplifa traust í sinn 

garð frá verkefnastjórn sem jók áhuga á þátttöku í verkefninu. 

Ekki vannst tími til að halda rýnifund með starfsfólki við lok verkefnisins því 

meirihluti starfsmanna var kominn í sumarleyfi og var það því ekki hentugur tími. Mat 

starfsfólks á verkefninu byggist því á símati og samtölum við stjórnendur verkefnisins.  

Skipulag og samstarfsaðilar 

Verkefni þetta hefur vakið margar áleitnar spurningar um „grá svæði“ í þjónustunni. Þættir í 

þjónustukerfinu þarfnast endurmats út frá heildstæðri ábyrgð og að einn þjónustuaðili hafi 

yfirsýn og heildarmynd á þjónustu við einstakling og fjölskyldu hans. 

Við framkvæmd samfélagshjúkrunar hefur samvinna ekki aðeins aukist á milli 

tímabundinnar dvalar og dagþjálfunar heldur einnig á milli Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 

og Búsetusviðs Akureyrarbæjar. Verkefni þetta gefur tilefni til að bæta og efla samstarf enn 

frekar og útrýma „gráum svæðum“ í þjónustu við aldraða á Akureyri. 

Ígrundun og næstu skref 

Við stöðumat og eftirfylgd hefur komið í ljós að það er hægt að ná markvissum árangri við að 

aðstoða einstaklinga til áframhaldandi búsetu heima og draga þannig úr þörf fyrir 

stofnanadvöl með því að samþætta þjónustuna og þarfir einstaklinga. Með breytingu á 

skipulagi þjónustunnar og auknum sveigjanleika má draga úr álagi, auka vellíðan og öryggi. 

Ofangreind atriði ýta undir mikilvægi samþættingar í þjónustu fyrir einstaklinga sem búa 

heima og koma í tímabundna dvöl og dagþjálfun.  

Við framkvæmd Samfélagshjúkrunar hafa vaknað áleitnar spurningar um „grá svæði“ 

í þjónustunni og hversu vel eða illa tekst að mæta einstaklingsbundnum þörfum. Spurningar 

um samhæfingu og þörf á aukinni samhæfingu í þjónustunni hafa vaknað eftir að hverju 

einstaklingsbundnu verkefni vatt fram eða lauk og önnur úrræði og þar með fleiri kerfi taka 

við þjónustunni. Sú þjónusta sem sótt var um fyrir þátttakendur í samfélagshjúkrun eftir að 

verkefni lauk, hefur samkvæmt frásögnum viðkomandi aðila ekki fengist eða verið veitt, þrátt 

fyrir að sótt hafi verið um aukningu. Óljós skil virðast á milli aðila um hver skuli taka við og 

veita þessa aukningu á þjónustunni og því hefur heimild til að veita hana eða breyta umfangi 

eða skipulagi ekki fengist. 

Niðurstöður úr Samfélagshjúkrunarverkefninu gefa skýrt tilefni til að mikilvægt sé að 

haldið verði áfram að þróa og aðlaga verkefnið um samfélagshjúkrun þannig að hægt verði að 

festa það í sessi sem varanlegt þjónustuúrræði við aldraða á Akureyri sem fordæmi í 

heilsteyptri og notendamiðaðri öldrunarþjónustu. Innleiða þarf nauðsynlegar breytingar á 

skipulagi og stjórnun, auka þarf samstarf og samþættingu þjónustuveitenda og taka þarf mið 

af reynslu þátttakenda í samfélagshjúkrun. Jafnframt þarf að varpa ljósi á það hvernig 

samþætting þjónustunnar bætir nýtingu fjármagns og mannauðs, einfaldi boðleiðir og auki 

gæði þjónustunnar. Megináherslan þarf að vera á heildstæða, notendastýrða og sveigjanlega 

aðstoð sem bætir vellíðan, traust og lífsgæði meðal aldraðra.  
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Viðauki A 

Skipulag þjónustu þátttakanda A 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

 

Heimaþj. 

Þrif annan 
hvern 

mánudag 

Heimahj. 
aðstoð við 

böðun  

Heimaþj. 

Aðstoð við 
ADL 

 Dagþjálfun 

Heimaþj. 

Aðstoð við 
ADL 

 Dagþjálfun 

Heimaþ. 

Aðstoð við 
ADL 

Dagþjálfun  

aðstoð við 
böðun 

Heimaþj. 

Aðstoð við 
ADL 

  

Heimahj. 

Aðstoð við 
ADL 

Heimahj. 

Aðstoð við 
ADL 

Kvöld               

Tími: 

 

Þrif 120 mín 

Böðun 40 

mín 

30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 

 

 

Tímafjöldi sem viðkomandi var með yfir vikuna frá: 

Heimahjúkrun: 100 mín, aðstoð við böðun og ADL. 

Heimaþjónustu: 120 mín, aðstoð við ADL og 120 mín við þrif hálfsmánaðarlega. 

 

 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun Heimaþjónusta 

Þrif annan 

hvern 

mánudag 30 mín  30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 

Heimahjúkrun 40 mín             

Kvöld 

Heimaþjónusta               

Heimahjúkrun               

Allan daginn Dagþjálfun   360 mín 360 mín 360 mín       

         

Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

120 mín 

annan hvern 

mánudag 

40 mín 

30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis     

360 mín 360 mín 360 mín 
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Þjónusta í samfélagshjúkrun 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

Klukkan 

08:30 

Aðstoð við 

ADL 

 Aðstoð 

við böðun 

Aðstoð við 

ADL  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 

ADL  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 

ADL 

Dagþjálfun

aðstoð við 

böðun 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

böðun 

Aðstoð við 

ADL 

  

Aðstoð við 

ADL 

  

Kvöld 

Klukkan 

21:30 

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Aðstoð við 

ADL  

Tími: 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 

 

 

 

 Tími sem áætlaður var við heimsóknir þátttakanda A var 60 mínútur í hverja 

heimsókn. Alls 840 mínútur í heimsókn frá starfsfólki yfir vikuna. 

 

 

 

 

Þjónustu 

Tími 

Þjónusta 

veitt af: 

Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 
Samfélags-
hjúkrun 

60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Kvöld 
Samfélags-

hjúkrun 
60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Allan 

daginn 

Dagþjálfun 
 360 mín 360 mín 360 mín    

         

Samtals 

þjónustutími 

heima 

Samfélags-

hjúkrun  

 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis 

  360 mín 360 mín 360 mín    



FRAMKVÆMD – LOKAMAT  SAMFÉLAGSHJÚKRUN 

 

32 
 

Viðauki B 

Skipulag þjónustu þátttakanda B 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

  

Dagþjálfun Dagþjálfun Heimaþj. Þrif 

hálfsmánaðarlega 

Vikuleg innkaup 

   Dagþjálfun     

Kvöld       Heimaþj. Heimaþj.        

Tími:   

  

  120 mín þrif 

60 mín innkaup 

15 mín innlit 

15 mín 

innlit 

      

 

 

 

Tímafjöldi sem viðkomandi var með yfir vikuna frá: 

Heimaþjónustu: 120 mín þrif hálfs mánaðarlega, 60 mín innkaup í hverri viku og 30 mín við 

innlit. 

 

Þjónusta í samfélagshjúkrun 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun Heimaþjónusta   

Þrif 

hálfsmánaðarlega 

innkaup vikulega     

Heimahjúkrun        

Kvöld 
Heimaþjónusta   15 mín 15 mín    

Heimahjúkrun        

Allan 

daginn Dagþjálfun 360 mín 360 mín   360 mín   

  

       

Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

  

Þrif 120 mín 

Innkaup 60 mín 

Innlit 15 mín 

15 mín    

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis   

360 mín 360 mín   360 mín   
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Sá tími sem áætlaður var í heimsóknir til þátttakanda B var 60 mínútur í hvert skipti. Alls 660 

mínútur í heimsókn frá starfsfólki yfir vikuna. 

 

 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

Klukka

n 10:30 

   

Dagþjálfun 

  

   

Dagþjálfun 

Heimsókn og 

spjall 

Aðstoð við að 

versla 

Heimsókn og 

spjall 

   

Dagþjálfun 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Kvöld 

Klukka

n 20:00 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

Heimsókn og 

spjall 

  

Tími: 

  

60 mín 

  

60 mín 

  

120 mín 

  

120 mín 

  

60 mín 

  

120 mín 

  

120 mín 

Þjónustu 

tími 

Þjónusta 

veitt af: 

Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 

Samfélags-

hjúkrun 

 

  60 mín 60 mín  60 mín 60 mín 

Kvöld 
Samfélags-

hjúkrun 
60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Allan 

daginn 

Dagþjálfun 
360 mín 360 mín   360 mín   

         

Samtals 

þjónustutími 

heima 

Samfélags 

hjúkrun  

 

60 mín 60 mín 120 mín 120 mín 60 mín 120 mín 120 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis 

  

360 mín 360 mín   360 mín   
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Viðauki C 

Skipulag þjónustu þátttakanda C 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 

Tímafjöldi sem viðkomandi var með yfir vikuna frá: 

Heimahjúkrun: 160 mínútur á viku. 

Heimaþjónustu: 140 mínútur í aðstoð við ADL, 120 mín við þrif hálfsmánaðarlega og 60 

mínútur í innkaup vikulega 

Þjónusta í samfélagshjúkrun 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

 

Heimahj.  

 

Dagþjálfun 

Heimahj. 

  

Dagþjálfun 

Heimahj. 

 

Heimaþj. 

innkaup 
einu sinnu í 

viku 

Heimahj. 

böðun 

  

Heimaþ.þri
f aðra 

hverja viku 

Heimahj.  

  

Dagþjálfun 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Kvöld 

 

 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþ. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Heimaþj. 

Innlit 

Tími: 

30 mín 

20 mín 

30 mín 

20 mín 

30 mín 

60 mín 
innkaup 

20 mín 

40 mín 

120 mín 
aðra hverja 

viku þrif 

 20 mín 

30 mín 

20 mín 

30 mín 

20 mín 

30 mín 

20 mín 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 
Heimaþjónusta   

60 mín 

innkaup 

120 mín þrif 

aðra hv. viku  30 mín 30 mín 

Heimahjúkrun 30 mín 30 mín 30 mín 40 mín 30 mín   

Kvöld 

Heimaþjónusta 20 mín 20 mín 20 mín 20 mín 20 mín 20 mín 20 mín 

Heimahjúkrun        

Allan 

daginn Dagþjálfun 360 mín 360 mín   360 mín    

  
       

Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

50 mín 50 mín 

 

110 mín  

 

120 mín þrif 

aðra hverja 

viku  

60 mín 

50 mín 50 mín 50 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis   

360 mín 360 mín   360 mín   
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 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

  

Klukka 

9:15 

Aðstoð við 

ADL – 

  

Dagþjálfun 

  

Aðstoð við 

ADL – 

  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 

ADL – 

  

Aðstoð við að 
versla 

Aðstoð við 

ADL – 

  

Vigta 

Aðstoð við 

ADL – 

  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 

ADL – 

Aðstoð við 

ADL – 

  

Kvöld 

  

Klukka

n 18:30 

Heimsókn og 

spjall – aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat  

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

Heimsókn og 

spjall - aðstoð 
við ADL 

Aðstoð við að 
elda kvöldmat 

 Tími  120 mín  120 mín  120 mín  120 mín  120 mín  120 mín  120 mín 

 

 

Sá tími sem áætlaður var í heimsóknir til þátttakanda C var 60 mínútur í hverja heimsókn. 

Alls 840 mínútur frá starfsfólki yfir vikuna. 

 

 

 

Þjónustu 

Tími 

Þjónusta 

veitt af: 

Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 

Samfélags-

hjúkrun 

 

60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Kvöld 
Samfélags-

hjúkrun 
60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Allan 

daginn 

Dagþjálfun 
360 mín 360 mín   360 mín   

         

Samtals 

þjónustutími 

heima 

Samfélags 

hjúkrun  

 

120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis 

  

360 mín 360 mín   360 mín    
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Viðauki D 

Skipulag þjónustu þátttakanda D 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

  

Heimaþj

.  

Heimahj. 

böðun 

Heimaþj. Heimahj. 

Böðun 

Heimaþj. Heimaþj. Heimaþj. 

Kvöld 

  

  

Heimaþj

. 

Heimaþj. Heimaþj. Heimaþj. Heimaþj. Heimaþj. Heimaþj. 

Tími 30 mín 

30 mín 

40 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

40 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

30 mín 

 

 

 

Tímafjöldi sem viðkomandi var með yfir vikuna frá: 

Heimahjúkrun: 80 mín í aðstoð við baðferð 

Heimaþjónustu: 360 mín í aðstoð við athafnir daglegs lífs. 

 

 

 

 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 
Heimaþjónusta 30 mín    30 mín   30 mín 30 mín 30 mín 

Heimahjúkrun   40 mín    40 mín       

Kvöld 

Heimaþjónusta 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 30 mín 

Heimahjúkrun               

Allan daginn Dagþjálfun               

         
Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

60 mín 70 mín 60 mín 70 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis                 
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Þjónusta í samfélagshjúkrun 

 Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun 

Klukkan 

10:00 

Aðstoð við 
ADL 

  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 
ADL 

  

Aðstoð við 
böðun 

Aðstoð við 
ADL 

  

Dagþjálfun 

Aðstoð við 
ADL 

  

Aðstoð við 
böðun 

Aðstoð við 
ADL 

Aðstoð við 
ADL 

Aðstoð við 
ADL 

Kvöld 

Klukkan 

19:30 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Aðstoð við 

ADL 

Tími 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

  

60 mín 

60 mín 

60 mín 

60 mín 

 

 

Sá tími sem áætlaður var við heimsóknir til þátttakanda D var 60 mínútur í hverja heimsókn. 

Alls 840 mínútur frá starfsfólki yfir vikuna. 

Þjónustu 

tími 

Þjónusta 

veitt af: 

Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 

Samfélags-

hjúkrun 

 

60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Kvöld 
Samfélags-
hjúkrun 

60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 60 mín 

Allan 

daginn 

Dagþjálfun 
360 mín  360 mín     

         

Samtals 

þjónustutími 

heima 

Samfélags 

hjúkrun  

 

120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín 120 mín  

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan 

heimilis 

  

360 mín  360 mín     
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Viðauki E 

Skipulag þjónustu þátttakanda E 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 
Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud

. 

Morgun 

 

Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun     

Kvöld               

Tími               

 

 

 

 

Þjónusta í samfélagshjúkrun 

Engin breyting átti sér stað á þjónustu viðkomandi. 

 

 

 

 

 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 
Heimaþjónusta               

Heimahjúkrun               

Kvöld 

Heimaþjónusta               

Heimahjúkrun               

Allan daginn Dagþjálfun  420 mín 420 mín 420 mín 420 mín 420 mín     

         
Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

       

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis   

420 mín 420 mín 420 mín 420 mín 420 mín   
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Viðauki F 

Skipulag þjónustu þátttakanda F 

Þjónusta fyrir þátttöku í verkefni 

 
Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Morgun Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun Dagþjálfun     

Kvöld               

Tími               

 

 

Þjónustutími Þj.veitt af: Mánudag Þriðjudag Miðvikudag Fimmtudag Föstudag Laugardag Sunnudag 

Morgun 
Heimaþjónusta               

Heimahjúkrun               

Kvöld 

Heimaþjónusta               

Heimahjúkrun               

Allan daginn Dagþjálfun  360 mín 360 mín 360 mín 360 mín 360 mín     

         
Samtals 

þjónustutími 

heima 

(HSN+búsetu)   

       

Samtals 

þjónustutími 

dagþjálfun/ 

utan heimilis   

360 mín 360 mín 360 mín 360 mín 360 mín   

 

 

Þjónusta sem þátttakandi er með heim yfir vikuna frá: 

Heimaþjónustu: 60 mínútur einu sinni í mánuði við þrif. 

 

Þjónusta í samfélagshjúkrun 

Engin breyting átti sér stað á þjónustu viðkomandi. 

 


