
Áfangaheimilið er ætlað einstaklingum sem hafa 

átt við  geðsjúkdóm að stríða í skemmri eða lengri 

tíma en geta með  stuðningi og/eða leiðbeiningum 

að miklu leyti séð um sig sjálfir.                        

Húsnæði áfangaheimilisins eru 5 einstaklingsíbúðir 

ásamt sameiginlegri íbúð sem nýtt er fyrir þjálfun/

kennslu, fræðslu/félagsstarf og samveru íbúa. 

Lengd leigusamnings/búsetu er  allt að tveimur 

árum. 

Markmið með starfsemi áfangaheimilisins er að 

veita einstaklingum sem hafa átt við geðraskanir að 

stríða, leiðsögn og þjálfun til að þeir geti verið eins 

sjálfbjarga og ráðandi um eigin hag eins og kostur 

er. Íbúum skal meðal annars leiðbeint við þau verk 

og athafnir sem fólk tekur þátt í til að annast sjálft 

sig, njóta lífsins og vera nýtir þjóðfélagsþegnar.  

Íbúar vinna að þessu markmiði í gegnum 

persónuleg markmið/virkniskemu sem þeir setja sér 

í samvinnu við deildarstjóra/iðjuþjálfa og /eða    

tengilið sinn úr starfsmannahópnum.  

Í Hamratúni eru þrjú þrep til sjálfstæðis. Íbúar 

vinna sig upp um þrep gegnum markmið sín og 

verkefni. Haldið er utan um þátttökuskráningu sem 

síðan er notuð til að mæla framfarir. 

Áfangaheimilið Hamratún 2 Íbúar eru sjálfir gerðir ábyrgir fyrir daglegu heimili-

shaldi svo sem innkaupum, matseld og hreingern-

ingum ásamt öðru sem tilheyrir almennum heimilisstör-

fum. Einnig er félags– og fræðsluhópur einu sinni í 

viku ásamt hreyfingu 3x í viku.  Á íbúafundum koma 

íbúar sér saman um ýmis verkefni sem framundan eru 

auk þess að útbúa matseðil, innkaupalista og skiptast á 

að versla inn vikulega.  

Hver íbúi hefur sérstakan tengilið úr 

starfsmannahópnum sem heldur utan um hans mál. 

Starfsfólk styður íbúa, leiðbeinir og hvetur við að ná 

markmiðum síum 

 Sækja vinnu, skóla, dagvist eða sambærileg endur-

hæfingarúrræði á samningstímabilinu 

 Hlíta ráðum um læknismeðferð og sjúkrahúsvist 

 Taka virkan þátt í markvissri endurhæfingu á áfanga-

heimilinu í samræmi við það sem gildandi vinnulag 

endurhæfingar kveður á um (sjá meðfylgjandi vinnu-

lag- þrepaskiptingu). Hver og einn er ábyrgur fyrir 

eigin endurhæfingu. 

 Greiða húsaleigu og annan kostnað af dvöl sinni til 

jafns við aðra. Íbúa er skylt að vera í greiðsluþjónustu. 

 Sitja fundi íbúa heimilisins ásamt starfsfólki 

 Virða húsreglur og reglur um almenna umgengni 

 Lyklar af öllum íbúðum eru geymdir í lyklaskáp í 

starfsmannaaðstöðu. 

Heimilishald, hreyfing og hópvinna 

Markmið/virkni 
Skilyrði fyrir búsetu 

Lengd leigusamnings  

Að þremur reynslumánuðum loknum er gerður leigu-

samningur. Lengd hans er frá nokkrum mánuðum upp 

í tvö ár með möguleika á framlengingu.  

Kostaður (jan.2014):  

Leiga: 43 000 krónur þegar búið er að taka tillit til 

húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta 

Heimilissjóður: 30 000 krónur 

Hússjóður/hiti: 7 000 krónur 

Rafmagn 3 000 krónur (áætlun) 

Í samræmi við markmið áfangaheimilisins um að   

íbúarnir verði hæfir til sjálfstæðrar búsetu á eigin 

vegum skal  íbúi vinna að því að útvega sér annan 

bústað á leigutímanum.  Brot á húsaleigusamningi er 

meðhöndlað      samkvæmt verkferli samþykktu af 

hússtjórnarteymi og íbúum í mars 2007. For-

stöðumanni, deildarstjóra og/eða hússtjórn  er heimilt 

að beita viðurlögum, allt frá áminningu til tafarlausrar 

brottvísunar séu reglur heimilisins brotnar. 

Samningsrof 

 

 



Áfangaheimilið 

Hamratún 2 

1. Hver íbúi áfangaheimilisins skal sýna tillitssemi og ekki 

hafa truflandi áhrif á aðra íbúa hússins eða starfsfólks, t.d. með 

framkomu sinni eða með vanhirðu á sjálfum sér 

 

2. Allir heimilismenn taka þátt í öllum heimilisstörfum, skv. nánari 

verka skiptingu. Hver íbúi ber ábyrgð á því að vinna sín vikulegu 

verk samkvæmt fyrirframákveðnu skipulagi (elda í sameiginlegri 

íbúð, þrífa á sínum þrif degi, þrífa sameign).  

 

3. Íbúi skal láta starfsmann eða aðra íbúa hússins vita tímanlega ætli 

hann að gista annars staðar, einnig ef hann verður ekki við á mat-

málstíma. 

 

4. Bannað er að hafa hávaða í húsinu frá kl. 23.00 til kl. 8.00, t.d. í 

útvarpi eða fólki. 

5. Bannað er að selja, geyma og/eða vera  undir áhrifum vímuefna 

og/eða hafa aðra vímugjafa um hönd í húsinu. Þessi regla gildir 

jafnt fyrir gesti sem íbúa hússins. 

 

6. Tóbaksreykingar eru bannaðar í húsinu. 

 

7. Gæludýrahald er bannað í húsinu. 

 

8. Bannað er að hleypa óviðkomandi inn í húsið. Einnig fólki sem 

vitað er að hefur sýnt af sér ofbeldishegðun, selt fíkniefni eða er 

undir áhrifum lyfja eða vímuefna af einhverju tagi.  

 

9. Enginn annar en löggildur leigjandi (skjólstæðingur) getur haft 

lögheimili og fasta búsetu í íbúðum áfangaheimilisins Hamratúni 2. 

Ennfremur getur enginn dvalið hjá skjólstæðingi nema um 

skemmri tíma og þá með sérstöku samkomulagi sem gert er 

milli skjólstæðings og forstöðumanns og/eða deildarstjóra. 

 

10. Allt ólögmætt athæfi er varðar við landslög er bannað og 

verður kært til lögreglu. 

      Húsreglur 

  

 

Akureyrarbær  -  Búsetudeild 

 

 
 

 
    

 
 

Áfangaheimilið Hamratún 2 

600 Akureyri 

Sími: 462-7995 

Unnið af : 

 Ragnheiði Reykjalín iðjuþjálfanema fyrir 

áfangaheimilið Álfabyggð 2—2007 og uppfært af 

Pálínu Halldórsdóttur, deildarstjóra og iðjuþjálfa 

Fyrir Áfangaheimilið Hamratún 2 –2014. 

HÚM 

Þegar við sofum sætt og rótt 

í svefnhöfga dimmrar nætur 

og húmið læðist ofur hljótt 

um hjartað sem að grætur 

 

bíður þú mín með bros á vör  

og blessar hvern minn trega 

og unaður færist uppá skör 

og eg elska þig ævinlega ... 

Stefán J. Fjólan 


