
Sjúkraíbúðir við Hlíð 
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) hafa til útleigu tvær raðhúsaíbúðir, 

Austurbyggð 21G og 21H, sem nýttar eru sem sjúkrahótel/íbúðir fyrir 

skjólstæðinga Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og aðstandendur íbúa ÖA.  

Notendur íbúðanna geta t.d. verið einstaklingar sem leita þjónustu SAk og 

þurfa búsetuúrræði þar sem aðstaða er til eigin umönnunar og sjálfs-

bjargar. Með tilkomu íbúðanna er fjölskyldum, mökum, börnum og öðrum 

aðstandendum skapaðar aðstæður til að taka þátt í meðferðar-  

eða bataferli eftir aðstæðum hverju sinni.  

Aðstandendur íbúa ÖA geta nýtt íbúðirnar samkvæmt þeim reglum og 

viðmiðum sem gilda fyrir íbúðirnar sem sjúkrahótel eða til tímabundinnar 

leigu. 

Gott aðgengi og aðbúnaður er fyrir fólk með fötlun eða skerta hreyfigetu.  

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu ÖA virka daga frá kl. 8 til 15. 



Skrifstofa ÖA í Hlíð tekur á móti bókunum í síma 460 9100, en einnig er hægt 
að senda tölvupóst á ibud@hlid.is. Afhenda þarf undirritaða tilvísun frá lækni, 
hjúkrunarfræðingi eða ljósmóður við innritun. Slíkt eyðublað má nálgast á 
heimasíðunni www.hlid.is undir: Þjónusta, Sjúkrahótel/-íbúðir. 

Lyklar eru í lyklaboxi við inngang íbúðarinnar, kóði er gefinn upp við stað-
festingu bókunar. Í Birkihlíð er sólarhringsvakt alla daga, vaktsíminn þar  
er 460-9130.  

Íbúðinni skal skilað fyrir kl. 11.00 á brottfarardegi.  

Afbóka þarf dvöl með minnst 12 tíma fyrirvara til þess að komast hjá greiðslu 
fyrir dvöl í eina gistinótt. Hægt er að afbóka dvöl með því að senda tölvupóst á 
netfangið ibud@hlid.is eða með því að hringja í síma 460-9100. 

Hámarkstími dvalar er 21 dagur, en með umsókn frá lækni, ljósmóður eða 
hjúkrunarfræðingi geta Sjúkratryggingar Íslands veitt undanþágu frá þessum 
tímamörkum.  

Almennt gjald dvalargests með beiðni eru kr. 1.440 á dag, fullt fæði innifalið. 
   Gjald fyrir fylgdarmann dvalargests með beiðni eru kr. 2.900 á dag án 
   fæðis, hægt er að kaupa stakar máltíðir í matsal Hlíðar samkvæmt verðskrá. 

Almenn leiga án beiðni, fyrir aðstandendur og skjólstæðinga SAk og/eða ÖA 
eru kr. 18.000 á dag án fæðis. 
 
Matsalur Hlíðar er opinn sem hér segir:  
9:00 - 10:00 Morgunverður 
11:30 - 13:00 Hádegisverður (heitur matur) 
15:00 - 15:45 Miðdagskaffi 
18:00 - 18:30 Kvöldverður (létt máltíð) 

Dvalargestir sem þurfa sérfæði vegna sjúkdóms geta fengið fæði við sitt hæfi. 
Láta þarf vita á milli klukkan 8:00 og 14:00 deginum áður ef sérfæði er óskað .  

Gengið er frá greiðslu eigi síðar en á brottfarardegi.  
Hægt er að fá sendan greiðsluseðil eða greiða með peningum og korti.  
 

Ekki er greitt fyrir gistingu 

barna undir 18 ára aldri og 

börn yngri en 12 ára greiða 

ekki fyrir máltíðir í mötuneyti. 
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Íbúðirnar eru vel búnar með gistiaðstöðu fyrir tvo til fjóra.  

Í svefnherbergi er tvíbreitt stillanlegt rúm og í stofu er stækkanlegur svefnsófi.  
Sængur, koddar og lín eru fyrir fjóra. Baðherbergi er rúmgott og aðgengi fyrir 
hjólastóla, þar er einnig til staðar þvottavél og þurrkari. Eldhús er búið helstu 
rafmagnstækjum, eldavél, ísskáp, uppþvottavél, örbylgjuofni, brauðrist, kaffi-
könnu, hraðsuðukatli, samlokugrilli og öllum helstu eldhúsáhöldum. 
Borðbúnaður er fyrir átta manns. Í stofu er borðstofuborð og sex stólar, 
sjónvarp og nettenging. Gott skápapláss er í öllum rýmum, þar sem m.a. er til 
staðar straujárn, straubretti og þurrkgrind. Auk þess er sólpallur sem snýr í 
suður við íbúðirnar. 

Íbúðin er afhent hrein og fullbúin hreinu líni. Dvalargestir eru beðnir um að 
ganga snyrtilega um og taka af rúmum þegar dvöl lýkur. 
Óhreint lín á að setja í þvottakörfuna. 
Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu ef þörf er á aðstoð við þrif á meðan 
á lengri dvöl stendur. 

Óskað er eftir því að tilkynnt sé við brottför ef leirtau hefur brotnað eða aðrar 
skemmdir orðið á íbúð eða innanstokksmunum. Einnig þarf að láta vita um 
það sem laga þarf (perur, vaskar o.s.frv.) Að öllu jöfnu verður dvalargestur 
ekki látinn greiða fyrir óhöpp sem leiða til tjóns á munum. 

Íbúðirnar eru reyklausar og gæludýr eru ekki leyfð.  

Verið velkomin og njótið dvalarinnar  

Símanúmer: 
Skiptiborð Hlíðar: 460-9100 opið 8:00 til 15:00 
Vakt Birkihlíð: 460-9130 
Sjúkratryggingar Íslands: 515-0000  
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk), skiptiborð: 463-0100 
SAk vaktlæknir: 1700 
Neyðarlínan: 112 
 
Vakin er athygli á að hárgreiðslu– og fótaaðgerðarstofa eru staðsettar í Hlíð. 
Hárstúdíó Hafdísar s. 460-9214 og 849-8854 
Fótaaðgerðarstofa Berglindar s. 460-9213 og 854–1101 



Hvar erum við? 
Hlíð er staðsett við Austurbyggð 17— 21.  Aðgengi að sjúkraíbúðunum, 

sem staðsettar eru í Austurbyggð 21, er frá Þórunnarstræti gegnt SAk. 

Hægt er að aka upp að dyrum íbúðanna til að losa og hlaða bifreiðar, en 

eingöngu handhöfum P-merkisins er heimilt að leggja þar.  

 

Uppfært 7. nóvember 2017 


