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Stjórn

Á landsfundi Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra árið 2018 var gerð sú breyting að landsfundur 
skipar ekki lengur sjálfstæða stjórn fyrir SBH. Frá þeim tíma að telja er stjórn Sjálfsbjargar lsh. jafnframt 
stjórn Sjálfsbjargarheimilisins (SBH). Stjórnin er kjörin á landsfundi Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra í samræmi við lög samtakanna. Stjórnin fer með yfirstjórn SBH í umboði landsfundar 
Sjálfsbjargar lsh.

Stjórnin er skipuð sjö einstaklingum og tveimur til vara. Eftirfarandi stjórn var kjörin á 4. landsfundi 
Sjálfsbjargar lsh. þann 21. apríl 2018. Í sviga kemur fram hvenær viðkomandi kom inn í stjórn SBH. 

Bergur Þorri Benjamínsson Sjb. á höfuðborgarsvæðinu formaður (2018)

Jón Heiðar Jónsson  Sjb. á Akureyri og nágrenni varaformaður  (2014)

María Óskarsdóttir  Sjb. á Húsavík og nágrenni gjaldkeri (2017)

Jón Eiríksson    Sjb. á höfuðborgarsvæðinu ritari (2014)

Guðmundur I. Kristinsson Sjb. á höfuðborgarsvæðinu meðstjórnandi (2017)

Guðni Sigmundsson  Sjb. á Mið-austurlandi  meðstjórandi (2018)

Margrét S. Jónsdóttir  Sjb. á Suðurnesjum  meðstjórnandi (2018)

Ásta Dís Guðjónsdóttir  Sjb. á höfuðborgarsvæðinu varamaður (2017)

Ólafía Ósk Runólfsdóttir  Sjb. á höfuðborgarsvæðinu varamaður (2017)
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Sjálfsbjargarheimilið

Sjálfsbjargarheimilið var opnað í júlí árið 1973 af Sjálfsbjörg landssambandi fatlaðra þegar 
fyrsti íbúinn flutti inn á heimilið. Um var að ræða nýja byggingu að Hátúni 12 í Reykjavík. 
Aðdragandinn að byggingunni á sér mun lengri sögu en fyrsta skóflustungan að henni var tekin 
1966 og bar heimilið fyrstu árin nafnið Vinnu- og dvalarheimili Sjálfsbjargar en því var breytt 
1995 í Sjálfsbjargarheimilið. Árið 1997 staðfestir stjórn  skipulagsskrá fyrir SBH og segir þar m.a.: 
„Sjálfsbjargarheimilið er fyrir hreyfihamlað fólk er þarfnast aðstoðar og stuðnings við athafnir 
daglegs lífs. Markmið Sjálfsbjargarheimilisins er að: Gera íbúum kleift að lifa eins sjálfbjarga lífi 
og mögulegt er. Þess skal gætt að réttur þeirra til sjálfsákvörðunar sé virtur. Taka skal mið af 
þörfum hvers og eins og stuðla að innihaldsríku lífi.” 

Starfsemin hefur síðan vaxið, dafnað og 
tekið umtalsverðum breytingum frá upphafi. 
Sjúkraþjálfun hófst (1978), dagvist er stofnuð 
(1979), sundlaugin er opnuð (1981), rými 
fyrir skammtímadvöl er útbúið (1989), fyrsti 
iðjuþjálfinn ráðinn (1990), sjálfstæð stjórn SBH 
fyrst skipuð (1991), endurhæfingaríbúð tekin í 
notkun (1993), nýtt húsnæði vígt fyrir dagvistina 
(1994), teknar í notkun tvær setustofur (1999), 
Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargarheimilisins verður 
til við sameiningu iðjuþjálfunar og Dagvistar 
Sjálfsbjargarheimilisins (2002). Sjálfstæð búseta 
með stuðningi (2003), og Þekkingarmiðstöð 
SBH stofnsett (2012), Hjálpartækjaleiga eitt 
af verkefnum Þekkingarmiðstöðvar (2017). 
Þá hefur reksturinn stöðugt verið að taka 
breytingum fram á þennan tíma og m.a. er 
áherslan núna á sjálfstæða búsetu með stuðningi 

og stærra íbúðarrými fyrir hvern íbúa. Þá var 
skrifstofuhaldið sameinað með Sjálfsbjörg lsf. 
árið 2011 og sami framkvæmdastjóri stýrði bæði 
SBH og samtökunum. Síðla árs 2016 var ákveðið 
að hverfa aftur til sama horfs og gilti fyrir 2011 
þ.e. að aðskilja skrifstofurnar á nýjan leik.  SBH 
hlaut viðurkenninguna Fyrirmyndarstofnun 
2006, 2008, 2009 og 2013 og hlaut svo 
viðurkenninguna Stofnun ársins 2014. Um er 
að ræða verkefni á vegum SFR – stéttarfélags í 
almannaþjónustu. 

Í skýrslunni er greint frekar frá starfsemi SBH. 
Sjálfsbjargarheimilið er rekið fyrir framlög úr 
ríkissjóði. Stofnunin er á föstum fjárlögum og 
hefur það fyrirkomulag verið við lýði frá árinu 
1992. Lagagrundvöll rekstursins er að finna í 
lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, nánar 
tiltekið í 2. mgr. 7. gr. laganna.
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Starfið 2018

Fjöldi stöðugilda var 55 á árinu 2018. Er það breyting frá fyrri árum en fjöldi stöðugilda var 58 
á árunum 2016 og 2017. Á þessum árum var auking í fjölda stöðugilda vegna langtímaveikinda 
starfsfólks. Á árinu 2015 voru stöðugildi 56 sem er svipaður fjöldi og var á árinu 2018.

Fésbókarsíða starfsmanna heimilisins var notuð 
í meiri mæli á árinu til að koma skilaboðum 
áleiðis til starfsmanna. Ýmislegt var gert með 
starfsmönnum á árinu. Allir starfsmenn fengu 
páskaegg í gjöf frá heimilinu. Í maí var árleg 
vorferð starfsmannafélagsins sem var að þessu 
sinni heimsókn í Hernámssetrið að Hlöðum. 
Þar var tekið á móti starfsmönnum og þeim 
boðin leiðsögn um safnið. Einnig var leiðsögn 
um Hvalfjörðinn og endaði kvöldið á málsverði í 
Hótel Hraunsnefi. Í júní bauð Sjálfsbjargarheimilið 
starfsmönnum, mökum og börnum í Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn. Tveir starfsmenn stóðu 
vaktina og grilluðu pylsur ofan í gesti og 
gangandi. Árshátíð var haldin í Hótel Glym. Síðan 
varboðið upp á jólahlaðborð fyrir starfsmenn, 
íbúa og fyrrverandi starfsmenn í lok nóvember.

Á árinu tóku gildi ný lög er lúta að persónuvernd 
og er SBH þátttakandi í samstarfi við Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu sem réðu til 
sín persónuverndarfulltrúa til að leiða þetta 
yfirgripsmikla verkefni.  Vinna vegna þessara 
lagabreytinga er þverfagleg og hófst á árinu 2018. 
Stefnt er að því að þessari vinnu ljúki á næsta ári. 

Birt voru viðtöl við fyrrum starfsmenn og 
stjórnarmenn Sjálfsbjargarheimilisins á heimasíðu 
SBH. Viðtölin eru liður í varðveislu á sögu 
heimilisins í gegnum árin. Hægt er að lesa þau á 
heimasíðunni www.sbh.is.

Gæðateymi er að störfum og koma að 
því starfsmenn úr flestum starfseiningum 
SBH. Haldið var námskeið í skyndihjálp 
fyrir starfsmenn og gæðateymið kom að 
skipulagningu starfsdaga. Skipulagðar voru 
göngur fyrir starfsmenn á seinni hluta ársins 
sem vöktu mikla lukku. Eru gæðateyminu færðar 
þakkir fyrir mikilvægt framlag, starfseminni til 
heilla.

Áfram var unnið með gildi heimilisins, 
virðingu, gæði og samvinnu. Eru gildin komin í 
ráðningarsamninga og haldið á lofti í daglegu 
starfi.  

Rekstur heimilishlutans hefur nokkuð markast 
af þeirri stefnu að breyta búsetu íbúanna 
yfir í sjálfstæða búsetu með stuðningi. Á 
árinu 2018 dvöldu að jafnaði 33 íbúar á 
Sjálfsbjargarheimilinu og njóta þeir fullrar 
hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu.  Þar af eru 
9 íbúar sem dvelja í herbergjum á 5. hæðinni í B 
álmu og 24 íbúar sem búa sjálfstætt í íbúðum í 
C-álmunni.

Rekstur þjónustumiðstöðvarinnar er í jafnvægi 
og hefur fjöldi einstaklinga sem hafa notið 
þjónustunnar verið nokkuð jafn yfir árið eða 
tæplega 60 manns. Áhersla er á að umsækjendur 
séu á aldrinum 18 til 67 ára en eftir 67 ára er gert 
ráð fyrir takmarkaðri þjónustu. 



8

Þekkingarmiðstöðin hefur verið að þróa sína 
starfsemi og hefur megináhersla verið á þjónustu 
í gegnum vefsíðu. Útleiga hjálpartækja hefur 
gengið ágætlega en Þekkingarmiðstöðin annast 
móttöku beiðna um leigu. 

Rekstur mötuneytisins hefur verið jafn og 
gengið vel og er almenn ánægja með matinn og 
fyrirkomulag hans.

Rekstur fasteigarinnar og lóðar er alltaf þungur 
og þyrfti miklu meira fjármagn ef uppfylla ætti 
allar óskir. Á árinu var viðhaldi sinnt aðallega 
innanhúss og helgaðist það af vætusömu sumri. 

Sundlaugin er komin til ára sinna en þjónar 
ennþá sínu hlutverki. Afar mikilvægt er orðið 
að endurnýja lyftubúnað við laugina. Útleiga á 
lokuðum tímum hefur heldur aukist og finnum 
við fyrir auknum áhuga á þeirri þjónustu. 

Fjárhagslegur rekstur SBH var viðunandi 
á árinu 2018. Viðbótarframlag fékkst 
vegna launaþróunartryggingar sem kom 
til framkvæmda á árinu samkvæmt ákvæði 
kjarasamninga. Halli var á rekstrinum upp 
á tæpar 4 milljónir króna sem er töluverður 
viðsnúningur til hins betra frá fyrra ári. 
Ársreikningurinn fylgir með aftast í skýrslunni.

3.1 Starf stjórnar
Helstu verkefni stjórnar eru að taka ákvarðanir í öllum meiriháttar málum er varðar starfsemi SBH, svo 
sem að móta stefnu fyrir heimilið, samþykkja rekstrar- og fjárhagsáætlanir hvers árs og öll meiriháttar 
útgjöld. Ársreikningur SBH er lagður fram á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra sem samþykkja 
ársreikninginn með undirskrift sinni. Skýrsla SBH og ársreikningur er kynnt á árlegum landsfundum 
Sjálfsbjargar lsh. Framkvæmdastjóri SBH er ráðinn af stjórn og annast hann daglegan rekstur SBH.

Haldnir eru stjórnarfundir að jafnaði mánaðarlega. Þó falla niður stjórnarfundir yfir hásumarið og í 
kringum jól og páska. Á árinu hélt stjórnin 6 formlega bókaða stjórnarfundi og í lok árs höfðu alls verið 
haldnir 206 stjórnarfundir frá upphafi skipunar stjórnarinnar árið 1991. Hér á eftir er greint frá helstu 
umfjöllunaratriðum og ákvörðunum sem fram fóru á stjórnarfundum SBH árið 2018.

201. stjórnarfundur 22. janúar 2018
 § Kynnt áætluð fjárlagatala fyrir árið 2018. Fjárveiting 

ársins verður um 660 milljónir. Miðað við nýjar for-
sendur ættum við vonandi að ná að halda okkur réttu 
megin við strikið en gert hafði verið ráð fyrir halla. 

 § Húsnæðismál Sjálfsbjargar til framtíðar. Sagt var 
frá fundi með Hrólfi Jónssyni skrifstofustjóra hjá 
Reykjavíkurborg sem haldinn var 4. desember 2017. 

 § Starfsafmæli 2018. 
Á árinu áttu eftirtaldir starfsafmæli: Björg Hreinsdóttir 
iðjuþjálfi, 10 ár. Sæmundur Jón Hermannsson 
sjúkraliði í aðhlynningu, 20 ár. Elín Ebba Guðjónsdóttir 
starfsmaður í þvottahúsi, 25 ár. Guðrún Erla 
Gunnars dóttir hjúkrunarforstjóri, 30 ár. Walter Ketel 
matreiðslumaður, 10 ár.

 § Umsjónarmaður lét af störfum að eigin ósk í desember 
2017. Að höfðu samráði við fram kvæmdastjóra 
Landssambandsins var ákveðið að leita til Óskars J. 
Óskarssonar smiðs sem sinnt hefur viðhaldsverkefnum 
hér sl. 4 ár við góðan orðstír. 

 § Langtímaveikindi voru rædd en þau eru kostnaðarsöm 
fyrir heimilið sem er bundið af kjarasamningum. 

 § Ráðning nýs hjúkrunarforstjóra (sviðsstjóra). Ekki 
verður ráðinn inn nýr hjúkrunarforstjóri heldur 
sviðsstjóri, rætt hefur verið að auglýsa eftir þessum 
starfsmann í feb/mars til að nýta krafta hans í 
afleysingar í sumar. 

 § Framkvæmdastjóri sagði frá fundi Landsambandsins 
fyrr um morguninn og upplýsti að þar var meðal 
annars rætt skipulag samtakanna til næstu framtíðar. 
Framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar lsh. sagði frá áætlun 
um leggja af stjórn heimilisins til að auðvelda alla 
ákvarðanatöku sem fyrirséð er vegna byggingar 
Landsmiðstöðvar. Heimilið verður áfram sér 
rekstrareining og sjálfstæður aðili en stjórn þess félli 
inn í stjórn Landsambandsins. Verður tillaga um þessa 
breytingu lögð fram á aðalfundi Sjálfsbjargar lsh. í apríl. 

 § Félagsmálaráðuneytið var í sambandi við Frumbjörg 
vegna ráðstefnu um fjórðu iðnbyltinguna og 
velferðartækni. Frumbjörg, Landssambandið og 
Þekkingarmiðstöðin koma að ráðstefnunni í samstarfi 
við ráðuneytið. 

 § Á næsta ári verður Landsambandið 60 ára og það 
þarf að huga að hvort og hvernig beri að fagna þeim 
áfanga.
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202. stjórnarfundur 26. febrúar 2018
 § Lögð fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Við 

endurskoðun kemur fram að fjárhagsáætlun er réttu 
megin við núllið er þó naumlega. Farið var yfir helstu 
tekjustofna heimilisins og er hækkun á fjárlögum 
um 20.000.000.- frá fyrra ári. Heimilið fær styrk frá 
Reykjavíkurborg vegna reksturs sundlaugar upp á 
1.900.000.- per ár til þriggja ára. Í gjöldum er gert ráð 
fyrir að launakostnaður verði um 564.000.000.- Það er 
alltaf ákveðin óvissa með launakostnað vegna langtíma 
veikinda og óvæntra atburða. Í fjárlögum var gert ráð 
fyrir að aðrir liðir hækki um 2,2% sbr. hækkun fjárlaga. 
Gert er ráð fyrir rekstrarafgangi upp á rúm 700.000. 
Stjórn samþykkti að ráðstafa einni millj. kr. aukalega 
til mannauðsmála. Fjárhagsáætlun var samþykkt án 
athugasemda. 

 § Kynnt ráðning Óskars J. Óskarssonar smiðs sem 
umsjónarmanns. Óskar var ráðinn til skamms tíma eða 
frá desember 2017 til febrúar 2018. 

 § Auglýst hefur verið eftir sviðsstjóra hjúkrunar á 
Sjálfsbjargarheimilinu. Umsóknarfrestur er til og 
með 5. mars nk. Tekið var fram í auglýsingunni að 
tilvonandi starfsmaður taki þátt í áframhaldandi þróun 
á starfsemi. 

 § Kynnt fundargerð 7 manna nefndar frá 5. febrúar sl. Á 
fundinum var rætt um 4. hæðina og útleigu á henni en 
tekið verður mið af annarri starfsemi í húsinu þegar sú 
hæð fer til útleigu. Breytingarnar þ.e. að sameina íbúa 
4. og 5. hæðar gengur ágætlega. Starfsmenn þurftu 
að venjast þessum breytingum og nú eru þær að ná 
jafnvægi.. Breytingar á heimilinu gagnvart íbúum hafa 
gengið vel. Farið var yfir óskir íbúa vegna mötuneytis. 

 § Kynnt viðurkenning sem Þórdís Rún Þórisdóttir 
skrifstofustjóri hefur hlotið eftir að ljúka námslínunni 
Stjórnendur í þriðja geiranum við Opna háskólann í HR.

 § Kynnt viðtal við Þórdísi Davíðsdóttur fyrrum sjúkraliða 
og hópstjóra við SBH. Viðtalið tók Ásdís Skúladóttir 
leikari og leikstjóri. Gert er ráð fyrir að viðtalið birtist 
á heimasíðu SBH innan skamms. Tekin hafa verið 
viðtöl við ýmsa fyrrum starfsmenn SBH sem bíða 
birtingar. Má þar nefna Guðríði Ólafs Ólafíudóttur 
fyrrum formann stjórnar SBH, Ástu Jónsdóttur 
hjúkrunarfræðing, Unni Ólafsdóttur aðstoðarmann, 
Steinunni Finnbogadóttur forstöðumann dagvistar og 
Pál Sigurðsson lækni. Tvö viðtöl eru í undirbúningi, við 
Örn Bjarnason lækni og Erlu Jónsdóttur félagsráðgjafa. 
Mikilvægt er að halda til haga sögu heimilisins og verða 
þessi viðtöl birt á heimasíðu heimilisins. 

 § Á fundi Landsambandsins var lögð fram tilaga um 
meginstefnu nýrrar Landsmiðstöðvar. Samþykkt 
var að leggja þetta fyrir landsfund LSH. Þetta veitir 
leiðsögn um áframhaldandi starf. Skilgreiningin skerpir 
á endurhæfingarþætti starfseminnar.  

 § Það reyndist starfsmönnum heimilishluta erfitt þegar 
4. hæðinni var lokað. Áætlað er að fara betur yfir 
mannauðsmál heimilisins en búið er að eyrnamerkja 
milljón í þessi mál. Núna blasir við okkur að gera meira 
sýnilegt það sem þegar er vel gert fyrir starfsmenn en 
hér eru í boði styrkur vegna líkamsræktar, frítt fæði í 
hádegi, fatapeningar og ýmislegt fleira.

203. stjórnarfundur 26. mars 2018
 § Ársreikningur fyrir árið 2017 var kynntur af Theodór 

S. Sigurbergssyni löggiltum endurskoðanda 
frá Endurskoðunarfyrirtækinu Grant Thornton 
endurskoðun. Efni og form er í samræmi við síðasta 
ár og engar meiri háttar breytingar voru í starfseminni 
milli ára. Farið var yfir skýrslu stjórnar og áritun 
endurskoðanda. Sundurliðun á launum sýnir  

sama fjölda stöðugilda milli ára. Launakostnaður 
er stór þáttur í rekstri og er heimilið viðkvæmt fyrir 
breytingum en heimilið er að glíma við töluverð 
langtíma veikindi meðal starfsmanna sem eru 
kostnaðarsöm. Endurskoðunarskýrsla er tilbúin 
og verður send ef reikningurinn er samþykktur. 
Ársreikningurinn var borin undir samþykki og var 
hann samþykktur samhljóða af stjórnarmönnum. 
Ársreikningurinn var áritaður af stjórnarmönnum. 

 § Walter Ketel matreiðslumeistari, staðgengill 
forstöðumanns eldhúss Sjálfsbjargarheimilisins er 
látinn. Var hann jarðsunginn frá Víðistaðakirkju þann 12. 
mars sl. Unnið er að undirbúningi ráðningar í hans stað. 

 § Stefán B. Matthíasson yfirlæknir SBH og læknir SBH 
í 35 ár var kvaddur þann 16. mars sl. Stefán lét af 
störfum á árinu 2017 og fór á eftirlaun.

 § Kynnt breytt fyrirkomulag á þjónustu lækna við 
Sjálfsbjargarheimilið. Að höfðu samráði við formann 
SBH var gengið til samninga við Heilsuvernd ehf. 
og var læknum heimilisins sagt upp með 3 mánaða 
fyrirvara. 

 § Ráðning sviðsstjóra hjúkrunar á Sjálfsbjargarheimilinu. 
Farið var yfir stöðu mála, alls bárust 6 umsóknir og 
voru 5 umsækjendur teknir í viðtal en ráðningarferlið 
er unnið í samvinnu við Hagvang. Fjórir umsækjendur 
komu sterklega til greina. Tekin verða viðtöl aftur við 
tvo umsækjendur þann 27. mars og verður Hagvangur 
og formaður stjórnar viðstaddir viðtalið ásamt 
framkvæmdastjóra. 

 § Kynnt fundargerð 7 manna nefndar frá 5. mars sl. 
Breyting varð á fulltrúum íbúa en Valdimar Sverrisson 
kom nýr inn. Walters var minnst á fundinum. Rætt 
var um húsnæðismál og 4. hæðina og mun sú 
starfsemi sem þar kann að koma taka mið af annarri 
starfsemi í húsinu. Sagt var frá kaupum Sjálfsbjargar 
landsambands hreyfihamlaðra á húsnæði NTC. 
Athugasemd kom frá íbúa vegna tónlistar, sagt var frá 
páskabingói og að haldinn verður vetrarhátíð í haust. 
Rætt var um matarmál en óánægja er með súpu og 
brauð á kvöldin en erfitt er að gera öllum til hæfis. 

 § Framkvæmdastjóri upplýsti að hann er að taka sæti í 
stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu núna á 
aðalfundi í apríl. 

 § Framkvæmdastjóri upplýsti að forstöðumenn 
(Tryggvi, Þórdís, Guðrún Erla, Valerie og Arndís) 
hafa verið að halda fundi og ræða um framtíð 
Sjálfsbjargarheimilisins. Skýrsla um heimilið er tilbúin 
fyrir utan kafla um framtíðarskipulag heimilisins. Næsta 
verkefni er að halda starfsdag meðal framangreindra 
forstöðumanna og setja fram framtíðarsýn heimilisins 
sem verður lögð fram á landsfundi Sjálfsbjargar 21. 
apríl nk. 

 § Formaður upplýsti að fundurinn í dag gæti verið 
síðasti fundur stjórnar heimilsins. Þakkaði hann 
stjórnarmönnum fyrir gott samstarf og hlakkar til að 
hitta stjórnarmenn á nýjum vettvangi.

204. stjórnarfundur 28. maí 2018
 § Greint var frá breytingum á stjórn Sjálfsbjargar-

heimilisins eftir síðasta landsfund Sjálfsbjargar 
lsh. Á landsfundi var samþykkt að leggja af stjórn 
heimilisins og nú er stjórn Landsambandsins 
einnig stjórn heimilisins. Afmarkaður verður 
sérstakur tími á stjórnarfundinum til að ræða um 
dagskrármál Sjálfsbjargarheimilsins enda verður 
lögð sérstök dagskrá fyrir stjórnina vegna málefna 
Sjálfsbjargarheimilisins.
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 § Kynnt var 4 mánaða bráðabirgðauppgjör fyrir árið 
2018. Farið var yfir helstu tekjuliði sem eru nokkuð á 
pari við fjárhagsáætlun.

 § Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu. Aðalfundur 
SFV var haldinn 16. apríl 2018. Samstarf við samtökin 
eru góð og mikilvægt er fyrir minni fyrirtæki að 
eiga aðild að þessum samtökum sérstaklega þegar 
kemur að samningum við stéttarfélög og önnur mál 
sbr. nýja Persónuverndarlöggjöf sem tekur gildi á 
næstu mánuðum. Ársskýrsla SFV 2017-18 var lögð 
fram á fundinum til kynningar en hún er aðgengileg á 
heimasíðu samtakanna.  

 § Framkvæmdastjóri tók aftur sæti í stjórn Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu á aðalfundinum. Hann sat 
áður í stjórn SFV á árunum 2006-12.  

 § Greint var frá gjöf þjónustuþega í Þjónustumiðstöð 
sem færði miðstöðinni að gjöf kr. 400.000. Áform 
eru um að nota þessa gjöf til að kaupa spjaldtölvu og 
vönduð sumarhúsgögn fyrir Þjónustumiðstöðina.

 § SBH er nú skráð á hlaupastyrkur.is. Tilefnið er að 
það kom eindregin ósk frá aðstandanda fyrrum íbúa 
Sjálfsbjargarheimilisins um að hlaupa fyrir hönd látinnar 
systur sinnar og styrkja þannig Sjálfsbjargarheimilið. 

 § Kynnt var breytt fyrirkomulag á þjónustu lækna 
við Sjálfsbjargarheimilið. Búið er að gera samning 
við Heilsuvernd ehf. um læknaþjónustu en töluverð 
fjárhagsleg hagræðing næst fram við gerð 
þessa samnings. Framkvæmdastjórar annarra 
hjúkrunarheimila hafa nýtt þessa þjónustu og haft 
góða reynslu af henni. Núverandi læknum hefur verið 
sagt upp og var það gert í góðu samkomulagi. 

 § Sagt var frá ráðningu sviðsstjóra hjúkrunar á 
Sjálfs bjargarheimilinu. Ráðin hefur verið Alda 
Ásgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur en Guðrún Erla 
fráfarandi hjúkrunarforstjóri lætur af störfum 31. 
ágúst 2018 eftir 30 ára starf. Alda er reynslumikill 
hjúkrunarfræðingur sem hefur m.a. starfað sem 
deildarstjóri á LSH en kemur frá Virk endurhæfingu. 
Grunnnám Öldu Ásgeirsdóttur er hjúkrun og hún hefur 
einnig meistarapróf í lýðheilsufræðum. Henni fylgdu 
einstaklega góð meðmæli og hún hefur störf í byrjun 
ágúst. 

 § Kynnt var fundargerð 7 manna nefndar frá 7. maí 
sl. Þar var m.a. rætt um útleigu á 4. hæð, hávaða 
vegna hljómsveitaræfingar og flutning á lögum Burt 
Bacharach. Farið var yfir Landsfund Sjálfsbjargar og 
ný lög um málefni fatlaðra. Rætt var um matarmál 
og óskir þar að lútandi og reykingar á 2. hæð sem 
hafa verið bannaðar í sumar. Að lokum var rætt um 
fegrunardag í byrjun júní. 

 § Tillaga starfskjaranefndar Sjálfsbjargar lsh. er að laun 
stjórnarmanna verði að hálfu leyti færð til kostnaðar hjá 
landssambandinu og að hálfu leyti færð til kostnaðar á 
Sjálfsbjargarheimilinu. Starfskjaranefnd ákvarðaði laun 
stjórnarmanna.

205. stjórnarfundur 24. september 2018
 § Kynnt var 6 mánaða bráðabirgðauppgjör fyrir árið 

2018. Tekjur eru í samræmi við áætlun. Á gjaldahlið 
eru útgjöld rúmar 16 milljónir umfram áætlun. Það er 
aðallega vegna tveggja þátta, launaliðs og verkkaupa 
og byggingarvara. 

 § Lagt var fram minnisblað: Staða og horfur í rekstri 
Sjálfsbjargarheimilisins og tillögur til úrbóta á 
hallarekstri. Áætlað er að fara yfir sparnarleiðir 
með forstöðumönnum. Næsta verkefni er að 
fara yfir útgjaldaliði sem snúa að heimilinu. Ef 
ráðuneytið tryggir ekki meiri framlög vegna 

launaþróunartryggingar og lífeyrisauka þá þarf heimilið 
að fara yfir hvort að fækka þurfi íbúum.   

 § Kynntar upplýsingar úr fjárlagafrumvarpi 2019 
er tengjast SBH. Áður fyrr var hægt að sjá hvað 
Sjálfsbjargarheimilið fékk miklum fjármunum úthlutað 
en vegna breytingar á framsetningu fjárlagafrumvarps 
er það ekki lengur birt. Miðað við fjárlagafrumvarp 
2019 hækka framlög til endurhæfingarstofnana um  
9.7% frá fjárlögum 2018.

 § Farið var yfir helstu atriði í fundargerð Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu en haldinn var 
stjórnarfundur 6. til 7. september síðastliðinn. Rætt var 
um að færa jafnvel fleiri verkefni til SFV og hugmyndir 
eru að hvort að setja ætti upp sérstaka launadeild 
sem myndi kalla fram samlegðaráhrif og sparnað. 
Helsta verkefnið framundan eru ný persónuverndarlög 
og kjarasamningar eru lausir á næsta ári. Mun ný 
persónuverndarlöggjöf kalla á aukin verkefni hér bæði 
hjá skrifstofustjóra og gæðateymi heimilisins.

 § Tillaga um hækkun þjónustugjalda lögð fram. Farið var 
yfir helstu gjaldaliði og tillögur að breytingum. Lagt er 
til að gjald vegna morgunverðar verði hækkað úr kr. 
200 í kr. 350.- frá næstu áramótum. Einnig var lagt til 
að hækka leigugjald í sundlaug úr 8.000 í 9.000.- fyrir 
hverja klukkustund frá næstu áramótum. Tillagan var 
borin undir fundinn og samþykkt samhljóða. 

 § Kynnt fundargerð 7 manna nefndar frá 11. júní sl. Farið 
var m.a, yfir samning Sameinuðu þjóðanna, reykingar, 
matarmál, fegrunardag og ferðir í Kistuholt.

 § Viðtal við Guðríði Ólafs Ólafíudóttur hefur verið birt 
á heimasíðu SBH en hún hefur verið lykilpersóna í 
Sjálfsbjörg til margra ára. 

 § Guðrún Erla Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri var kvödd 
með kaffisamsæti í matsal þann 31. ágúst sl. eftir 30 
ára starfsferil á SBH. Formaður Sjálfsbjargar lsh. sæmdi 
hana gullmerki samtakanna við þessi tímamót fyrir 
dýrmæt störf hennar, unnin af festu og ábyrgð í þágu 
Sjálfsbjargarheimilisins og þar með Sjálfsbjargar.

 § Sæmundur Jón Hermannsson sjúkraliði var kvaddur 
með kaffisamsæti á 5. hæð þann 10. september sl. eftir 
20 ára starfsferil á SBH. 

206. stjórnarfundur 26. nóvember 2018
 § Kynnt var 9 mánaða bráðabirgðauppgjör fyrir árið 

2018. Tekjur eru í samræmi við áætlun. Á gjaldahlið 
eru útgjöld rúmar 25 milljónir umfram áætlun. Það 
er aðallega vegna eftirfarandi þátta. Launaliðar, 
aðkeyptrar vinnu sérfræðinga og verkkaupa og 
byggingarvara. Velferðarráðuneytið hefur greitt sk. 
launaþróunartryggingu 9.6 millj. kr. SBH hafði lagt út 
fyrir henni á tímabilinu en greiðsla ráðuneytisins mun 
ekki koma fram fyrr en í uppgjöri ársins 2018.

 § Kynnt drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. 
Framangreind áætlun er bráðabirgðaáætlun sem 
verður endurskoðuð þegar endanlegar fjárheimildir í 
fjárlögum ársins 2019 liggja fyrir. 

 § Jólagjöf til starfsmanna og stjórnarmanna. Lagt til 
að gjöf verði óbreytt frá fyrra ári, 15.000 kr. gjafakort. 
Stjórn samþykkir tillöguna samhljóða.

 § Viðtal við Unni Ólafsdóttur hefur verið birt á heimasíðu 
SBH, www.sbh.is. 

 § Jólahlaðborð verður haldið í matsal 29. nóvember 
2018. Þeir stjórnarmenn sem eiga heimangengt eru 
velkomnir á jólahlaðborðið kl. 12:00. 

 § Starfsdagar voru haldnir 15. og 17. október sl. 
Örnámskeið um núvitund. Fyrirlesari var Anna Dóra 
Frostadóttir sálfræðingur og núvitundarkennari. 



11

3.2 Ávarp formanns
Á síðasta landsfundi Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra árið 2018 var gerð 
sú breyting að stjórn landssambandsins varð jafnframt stjórn Sjálfsbjargarheimilisins. 
Þetta tel ég mikið framfaraskref, alla vega meðan við erum að horfa til breytinga 
á fyrirkomulagi þjónustunnar í náinni framtíð.  Stjórn samtakanna heldur fundi að 
jafnaði einu sinni í mánuði fyrir utan sumarmánuðina og desember mánuð. Þannig  
hélt stjórnin 6 formlega bókaða stjórnarfundi á árinu 2018 og í lok árs höfðu alls verið 
haldnir 206 stjórnarfundir frá upphafi skipunar stjórnar árið 1991.

Bergur Þorri Benjamínsson
Formaður stjórnar Sjálfsbjargar lsh.

Helstu verkefni stjórnarinnar á starfsárinu 
tengdust stöðu og horfum í rekstri og að leita 
leiða með stjórnendum að úrbótum. Rekstur 
heimilisins var nokkuð erfiður árið 2017 og hélt 
sú þróun áfram 2018, þó rekstrarniðurstaðan hafi 
batnað verulega.

Margs er að minnast úr starfinu frá árinu 
2018. Vil ég tiltaka nokkur atriði. Guðrún Erla 
Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri lét af störfum 
eftir 30 ára starfsaldur. Í tilefni starfslokanna var 
hún heiðruð með gullmerki Sjálfsbjargar fyrir 
dýrmæt störf hennar, unnin af festu og ábyrgð 
í þágu Sjálfsbjargarheimilisins og þar með 
Sjálfsbjargar. Haldið var kaffisamsæti henni til 
heiðurs. Alda Ásgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur 
tók við af Guðrúnu Erlu. Alda býr að margháttaðri 
reynslu, hefur m.a. lokið meistaraprófi í 
lýðheilsufræðum og henni fylgdu afar góð 
meðmæli. Er hún boðin velkomin til starfa og 
óskað velfarnaðar í störfum sínum. Sæmundur 
Jón Hermannsson sjúkraliði lét af störfum á 
heimilinu á árinu eftir 20 ára starfsferil hér. 
Honum var þökkuð vel unnin störf hér með 
kaffisamsæti. Þjónustuþegi í Þjónustumiðstöð 
færði miðstöðinni að gjöf 400 þúsund krónur. 
Ákveðið var að ráðstafa styrknum til kaupa á 
spjaldtölvu og vönduðum sumarhúsgögnum.

Nokkur viðtöl hafa verið birt á vefsíðu 
Sjálfsbjargarheimilisins við ýmsa eldri starfsmenn 
og tengda. Viðtal var tekið við Guðríði Ólafs 
Ólafíudóttur fyrrum formann Sjálfsbjargar lsf. 
og formann stjórnar Sjálfsbjargarheimilisins 
og var birtur úrdráttur úr því í síðasta tbl. 
Klifurs.  Þá voru jafnframt tekin viðtöl við Þórdísi 
Davíðsdóttur sjúkraliða og fyrrum hópstjóra og 
fulltrúa starfsmanna í stjórn heimilisins, Steinunni 
Finnbogadóttur fyrrum forstöðumann Dagvistar 
Sjálfsbjargar og Unni Ólafsdóttur fyrrum 
starfsmann Sjálfsbjargarheimilisins. Að mínu mati 
er hér um gott og þarft framtak að ræða.

Í aðdraganda jóla var haldið jólahlaðborð á 
vegum eldhússins hér í húsinu. Hlaðborðið 
var glæsilegt í þetta sinn eins og áður og er 
starfsmönnum eldhússins til sóma. Starfsmönnum 
sem látið hafa af störfum og farið á eftirlaun 
hefur verið boðið í jólahlaðborðið. Dæmi eru um 
að fyrrum starfsmenn hafi komið í hlaðborðið 
í meira en  20 ár. Er almenn ánægja með þetta 
fyrirkomulag og vil ég lýsa sérstakri ánægju minni 
með það.

Á árinu áttu nokkrir starfsmenn Sjálfsbjargar-
heimilisins starfsafmæli. Vil ég nota tækifærið 
og þakka þessum starfsmönnum og öðrum fyrir 
vel unnin störf í þágu heimilisins. Eftirtaldir áttu 
starfsafmæli á árinu: Björg Hreinsdóttir iðjuþjálfi, 
10 ár. Sæmundur Jón Hermannsson sjúkraliði 
í aðhlynningu, 20 ár. Elín Ebba Guðjónsdóttir 
starfsmaður í þvottahúsi, 25 ár. Guðrún Erla 
Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri, 30 ár og Walter 
Ketel matreiðslumaður, 10 ár. Walter féll frá á 
árinu fyrir aldur fram. Eru margir hér í húsinu sem 
sakna hans.

Á vettvangi Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra og Sjálfsbjargarheimilisins 
hafa verið í undirbúningi uppbyggingaráform 
á lóð Sjálfsbjargar við Hátún 12. Stefna aðilar 
að byggingu nýrrar landsmiðstöðvar þar sem 
aukin áhersla verður á vægi endurhæfingar 
í starfseminni. Ég lít björtum augum til 
framtíðar og bind vonir við að áform 
okkar verði Sjálfsbjargarfélögum, íbúum 
Sjálfsbjargarheimilisins, þjónustuþegum 
í Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar og öllum 
starfsmönnum samtakanna til heilla.

Ég vil að lokum þakka stjórnarmönnum og 
starfsmönnum Sjálfsbjargarheimilisins fyrir vel 
unnin störf í þágu þess á liðnu ári.
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3.3 Skrifstofa 
Skrifstofan þjónar starfseiningum SBH hvað varðar bókhald, launamál, starfsmannahald, fjármál og 
daglegan rekstur. 

Tryggvi Friðjónsson er 
framkvæmdastjóri SBH í 100% 
stöðu. Hann tók við starfi 
framkvæmdastjóra SBH 1989 
og hefur gegnt því allar götur 
síðan. Jafnframt gegndi hann 
starfi framkvæmdastjóra 
Sjálfsbjargar lsf. tímabilið 1989-
1993. Árið 2011 var skrifstofa 

Sjálfsbjargar lsf. og SBH sameinaðar á ný og á 
þeim tíma varð Tryggvi að nýju framkvæmdastjóri 
beggja aðila. Á árinu 2016 var ákveðið að aðskilja 
skrifstofurnar á nýjan leik. Tók Tryggvi þá aftur 
við starfi sínu sem framkvæmdastjóri SBH. 
Tryggvi ber ábyrgð á öllum daglegum rekstri 
SBH gagnvart formanni stjórnar SBH. Honum 
er jafnframt ætlað að vinna að stefnumótun og 
þróun framtíðarmarkmiða fyrir SBH, sem og að 
koma stefnu stjórnar í framkvæmd. Hann hefur 
með höndum upplýsingagjöf  út á við. Hann ber 
ábyrgð á gerð fjárhagsáætlana. Hann annast 
samskipti við opinbera aðila og erlenda aðila. 
Síðan heldur hann reglulega samráðsfundi með 
forstöðumönnum einstakra rekstrareininga.

Þórdís Rún Þórisdóttir er 
skrifstofustjóri SBH í 80% stöðu 
og hóf hún störf árið 2017. 
Skrifstofustjóri ber ábyrgð á 
öllu skrifstofuhaldi SBH, ber 
ábyrgð á bankareikningum 
SBH og ábyrgist greiðslur 
til viðskiptamanna. 
Hefur yfirumsjón með 

starfsmannamálum og bókhaldi. Ber ábyrgð á 
tölvubúnaði SBH, situr í gæðateymi og hefur 
umsjón með framkvæmd verkefna vegna nýrra 
persónuverndarlaga sem tóku gildi á árinu. 

Kristín Rós Andrésdóttir er bókari og launafulltrúi 
Sjálfsbjargarheimilisins í 80% stöðu en hún hefur 
starfað á heimilinu frá árinu 2008. 

Aðstaða 
Skrifstofan er á þriðju hæð í Sjálfsbjargarhúsinu 
og hefur verið þar síðan í október 2014.  Þar 
höfum við komið okkar vel fyrir og nýtist 
aðstaðan vel undir starfsemina sem þar fer 
fram. Skrifstofan er vel útbúin með tækjum og 
áhöldum og reynum við að uppfæra búnað eins 
og mögulegt er hverju sinni.  

Fjármál
Eins og sjá má í ársreikningi SBH fyrir árið 2018 
var rekstrarframlagið frá ríkinu fyrir árið 2018 
670.4 milljónir króna á móti 641.5 milljónum króna 
árið 2017. Hækkunin var tæpar 29 milljónir króna 
milli ára. Viðbótarframlag upp á 9.6 milljónir var 
veitt á árinu til að koma á móts við kostnað vegna 
launaþróunartryggingar sem kom til framkvæmda 
á árinu samkvæmt ákvæðum kjarasamninga. 

Launaliðurinn var svipaður á milli ára en lækkaði 
þó örlítið eða um tæpar 3 milljónir. Þessi lækkun 
á launalið er m.a. vegna tilfærslu launa yfir á 
aðra gjaldaliði. Liðurinn Önnur gjöld var 134 
milljónir króna á  árinu 2018 en 123.8 millj. kr. á 
árinu 2017 og 120.8 millj. kr. á árinu 2016. Ástæða 
hækkunar á milli ára er m.a. sú að á árinu 2018 
var gerður samningur við Heilsuvernd ehf. vegna 
læknisþjónustu og við það færðist kostnaður 
sem annars féll á launaliðinn yfir í önnur gjöld. 
Einnig var tilfærsla á launum umsjónarmanns 
fasteignar þar sem mannaskipti urðu og í stað 
fyrrum umsjónarmanns var ráðinn verktaki í 
fasteignaumsjónina. 

Þegar tekið er tillit til fjármagnsliða er 
rekstrarniðurstaða ársins 2018 neikvæð 
sem nemur 3.8 milljónum króna sem er 
töluverður viðsnúningur frá fyrra ári en þá var 
rekstarniðurstaðan neikvæð um 24.4 milljónir. Að 
öðru leyti er vísað á ársreikninginn.

Sundlaug

Sundlaugin er innilaug,  sem er sérstaklega 
útbúin fyrir hreyfihamlaða og því með góðu 
aðgengi og lyftubúnaði. Laugin er 16.67 metrar 
á lengd og er vatninu haldið 32 gráðu heitu að 
jafnaði. Hún er opin tiltekna tíma fyrir þá sem 
hafa sundkort og er einnig leigð ýmsum hópum 
eftir samkomulagi. Þar á meðal er hún nýtt til 
þjálfunar og endurhæfingar fyrir íbúa heimilisins 
og gesti Þjónustumiðstöðvar.  Rekstur laugarinnar 
er sérstaklega styrktur af Reykjavíkurborg en því 
miður hefur styrkurinn ekki haldið í við þróun 
verðlags. Var hann um nokkurra ára skeið 2.6 millj. 
kr. á ári en var 1.9 millj. kr. á árinu 2018 og hefur 
verið óbreyttur í nokkur ár. Heldur hefur aukist 
eftirspurn eftir lokuðum tímum í lauginni.
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3.4 Heimili
Alda Ásgeirsdóttir hjúkrunar-
fræðingur er svið stjóri hjúkrunar 
hjá Sjálfs bjargar heimilinu. 
Hlutverk Sjálfsbjargarheimilisins 
er að vera heimili hreyfihamlaðs 
fólks, sem þarf sérstaka 
aðstoð og viðkomandi hefur 
ekki í önnur úrræði að venda. 
Markmið heimilisins er að veita 

langtímaendurhæfingu þar sem komið er til 
móts við hvern og einn íbúa í samræmi við óskir 
og þarfir viðkomandi og þannig stuðlað að eins 
innihaldsríku lífi og kostur er.

Búseta og starfsfólk  
Búseta íbúa á Sjálfsbjargarheimilinu er tvíþætt, 
annars vegar í herbergjum og hins vegar í litlum 
íbúðum. Einnig eru tvö herbergi sem nýtt eru 
til hvíldar- og endurhæfingar fyrir  einstaklinga.  
Á árinu 2018 dvöldu að jafnaði 33 íbúar á 
Sjálfsbjargarheimilinu og eru þeir með fulla 
hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu.  Þar af eru 
9 íbúar sem dvelja í herbergjum á 5. hæðinni í B 
álmu og 24 íbúar sem búa sjálfstætt í íbúðum í 
C-álmunni. Hvíldar- og endurhæfingar rýmin hafa 
verið vel nýtt og góð samvinna er á milli iðjuþjálfa 
og hjúkrunarfræðinga um mat á nýtingu á þeim 
rýmum. Það hefur sýnt sig að það er mikil stoð 
fyrir aðstandendur sem og einstaklingana að geta 
nýtt sér þetta úrræði til skamms tíma í einu. 

Ágætlega hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu 
og starfsmanna hópurinn er fjölbreyttur. Breyting 
varð á læknisþjónustunni á árinu og er henni nú 
sinnt með samningi við fyrirtækið Heilsuvernd 
ehf. Læknar mæta til viðtala einu sinni í viku en 
eru þess utan á bakvöktum kvöld, nætur og um 
helgar og á helgidögum. Hefur þetta fyrirkomulag 
gengið mjög vel. 

Starfsemi ársins 
Teymisfundir voru haldnir að meðaltali einu sinni 
í mánuði þar sem fram fer mikilvæg samvinna 
hjúkrunarfræðinga og iðjuþjálfa. Þar eru tekin 
fyrir mál einstakra íbúa og meðferðarúrræði rædd 
og fylgt eftir. 

Gæðateymi hélt reglulega fundi á árinu. Þar var 
meðal annars rætt um fræðslu fyrir starfsfólk 
eins og námskeið í líkamsbeitingu og kennslu 
við notkun hjálpartækja. Fræðsla fyrir starfsfólk, 
um hjólastóla og sessur var haldið sl. haust og 
héldu iðjuþjálfar Þjónustumiðstöðvarinnar utan 
um fræðsluna með miklum sóma. Gæðateymið 
mun halda áfram að einbeita sér að gildum 
Sjálfsbjargarheimilisins, Virðing – Gæði – 
Samvinna og í framhaldi af því var ákveðið að 
bjóða starfsfólki upp á að ganga saman einu 
sinni í viku eftir vinnu. Gönguhópurinn byrjaði 
fyrir jól með ágætri þátttöku. Með því náðist 
góð samvera og góð hreyfing í lok vinnudags. 
Einnig var hugað að betri aðstöðu fyrir hjólafólk 
til að geyma hjólin. Áfram verður unnið á þessum 
nótum. 

Nýliðafræðsla féll niður í júní og var stefnan tekin 
á að halda hana í september sl. en sökum ónógrar  
þátttöku í september var ákveðið að halda 
fræðsluna í júní 2019 áður en sumarstarfsfólkið 
kemur til starfa.

Starfsdagar voru haldnir í október og sá Petrína 
Ásgeirsdóttir félagsráðgjafi um skipulagninguna.  
Anna Dóra Frostadóttir, sálfræðingur hjá 
Núvitundarsetrinu kom og var með erindi um 
núvitund og hlaut hún góðar viðtökur. 

Bryddað var upp á þeirri nýjung fyrir íbúa, að 
fá rithöfunda til að lesa upp úr bókum sínum 
í matsal Sjálfsbjargarheimilisins. Einar Már 
Guðmundsson reið á vaðið í október og las upp 
úr verkum sínum við góðar undirtektir íbúa. Síðan 
kom Silja Aðalsteinsdóttir og ræddi um bókina 
Kapítólu og höfund hennar en Silja endurgerði 
þýðingu bókarinnar.

Farnar voru ferðir með íbúa í IKEA fyrir jólin, 
eins og venja hefur verið og einnig fóru 
nokkrir á kaffihús í miðbænum og einhverjir 
í leikhús. Þessar ferðir eru alltaf jafn vinsælar 
og allir skemmta sér vel. Á hverju sumri eru 
sett sumarblóm í potta á svalir heimilisins 
og venju samkvæmt aðstoðuðu íbúarnir við 
gróðursetningu. Einnig var grillað á svölunum 
og allir borðuðu saman í sól og blíðu. Þátttöku 
Íslands í HM var fagnað og horft var á leikina og 
þá sérstaklega þegar Ísland var að spila.
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3.5 Þjónustumiðstöð
Valerie J. Harris iðjuþjálfi er 
forstöðumaður og yfiriðjuþjálfi 
Þjónustumiðstöðvar. Markmið 
Þjónustumiðstöðvar Sjálfsbjargar 
(ÞMS) er að veita endurhæfingu 
og stuðningsþjónustu sem gerir 
einstaklingum kleift að viðhalda 
og eða auka eigin færni, búa 
lengur í eigin húsnæði og vera 

virkir þátttakendur í samfélaginu.

Þjónusta ÞMS byggir á ákveðinni 
hugmynda fræði og uppfyllir hún kröfur 
heilbrigðisáætlunar og þarfir skjólstæðingsins. 
Þannig er unnið eftir markmiðum þeim sem 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur 
sett um endurhæfingu:

Endurhæfing felur í sér öll þau úrræði sem 
miða að því að draga úr áhrifum fötlunar og 
þeim hindrunum sem fötlunin veldur og að 
gera fötluðum einstaklingum kleift að vera 
virkir þjóðfélagsþegnar. Hún felur jafnframt í 
sér að ná aftur eins góðri líkamlegri, félagslegri 
og andlegri færni og mögulegt er.

ÞMS veitir 30 skjólstæðingum þjónustu á hverjum 
degi. Af 60 manna hópi sem sækir þjónustu 
hjá ÞMS eru 15 búsettir á Sjálfsbjargarheimilinu. 
Aðrir búa í eigin húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. 
Meðalaldur þjónustuþega var rétt tæp 59 ár í 
ársbyrjun 2018, sá yngsti er fæddur árið 1986 en sá 
elsti er fæddur árið 1942.  Árið 2018 komu 11 nýir 
þjónustuþegar í Þjónustumiðstöðina en 9 hættu.

Hjá ÞMS starfa 5 iðjuþjálfar, þar af er einn þeirra 
forstöðumaður, 4 sérhæfðir aðstoðarmenn, og 
jógakennari (verktaki). Endurhæfingardagskrá 
ÞMS liggur að mestu í viðhaldsendurhæfingu og 
að nokkru í frumendurhæfingu og hæfingu.

Langflestir sem sækja um í ÞMS koma í beinu 
framhaldi af frumendurhæfingu á Grensásdeild 
Landspítala. Mikil áhersla er lögð á að hafa 
þjónustuna samfellda svo að einstaklingar eru oft 
í byrjun 2-3 vikur bæði á Grensásdeild og ÞMS. 
Dögunum á Grensásdeild fækkar síðan og dögum 
í ÞMS fjölgar. Þetta fyrirkomulag hefur reynst 
vel. Aðrir skjólstæðingar koma frá taugasviði 
Reykjalunds, í gegnum heilsugæsluna og á eigin 
vegum með stuðningi frá heimilislæknum.

Skjólstæðingsmiðuð þjónusta 
Að hafa aðgang að þessari þjónustu eflir og 
styrkir skjólstæðinga og styður við fjölskyldur. 
Fagfólk, sem getur gripið inn í þegar færni eða 
fjölskyldumynstur breytist, getur skipt öllu máli 
fyrir skjólstæðinga og aðstandendur þeirra. 
Þjónustan í ÞMS styðst við skjólstæðingsmiðaða 
þjónustu, en með þeirri þjónustuaðferð tekur 
skjólstæðingurinn virkan þátt í að efla eigin 
heilsu og endurhæfingu í samvinnu við fagfólkið 
sem sýnir þörfum hans og óskum virðingu og 
skilning. Með því móti er hægt að setja markmið 
sem leiða til breytinga. Þjónustustundarskrá og 
markmið eru unnin fyrir hvern og einn og eru 

þau endurmetin á sex mánaða fresti, að lágmarki.  
Þjónustan er veitt hvar sem hennar er þörf í 
samfélaginu á forsendum einstaklingsins. Hún er 
mjög fjölbreytt og miðast við þarfir hvers og eins. 

Þjónustuþegar
Áhersla er á að umsækjendur um þjónustu ÞMS 
séu á aldrinum 18 til 67 ára. Eftir 67 ára aldur er 
aðeins gert ráð fyrir takmarkaðri þjónustu t.d. 
2-3 dögum í viku að hámarki. Einstaklingar sem 
hafa fengið þjónustu í ÞMS og eru að verða 67 
ára fá markvissa þjálfun og stuðning til að kanna 
þjónustu eldri borgara og tengjast þeirri þjónustu. 
Undantekning er þó gerð frá þessari reglu ef 
einstaklingar geta ekki nýtt sér öldrunarþjónustu 
vegna fötlunar og þurfa áfram sérhæfða 
þjónustu.

Árið 2018
Starfsemi ÞMS hefur gengið ágætlega. 
Góð þátttaka hefur verið  í opinni dagskrá 
(tómstundaiðju, gönguhópum, jóga og svo fram-
vegis) og lokuðum þjálfunarhópum. Vegna 
manneklu hefur ekki verið hægt að bjóða upp á alla 
þjálfunarhópa og einstaklingsþjálfun sem þörf er á.

Hugarfar, félag fólks með ákominn heilaskaða, 
aðstandenda og áhugafólks um málefnið var með 
fræðslu í október fyrir notendur ÞMS. Fræðslan var 
mjög gagnleg og vakti margar spurningar.

Í september fékk ÞMS lánað Thorvaldsenhjólið í 2 
vikur. Hjólaferðirnar vöktu mikla lukku. Stefnt er að 
því að endurtaka leikinn á næstu ári.

ÞMS fengu tilnefningu til hvatningaverðlauna ÖBÍ 
í desember. Hvatningarverðlaunin eru veitt þeim 
sem hafa með verkum sínum stuðlað að einu 
samfélagi fyrir alla og endurspegla nútímalegar 
áherslur um þátttöku, sjálfstæði og jafnrétti 
fatlaðs fólks. Verðlaunin eru veitt í fjórum flokkum; 
einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar, umfjöllunar 
eða kynningu og verkefni innan aðildarfélaga ÖBÍ. 



15Í flokknum, Tilnefningar aðildarfélaga ÖBÍ var ÞMS 
tilnefnd. Í greinargerð kom fram eftirfarandi: „Fyrir 
einstaklingsmiðaða þjónustu sem veitt er þar sem 
hennar er þörf, hvort sem er í Þjónustumiðstöðinni 
eða úti í samfélaginu, t.d. á heimili viðkomandi. 
Frábært starfsfólk sem vinnur gott starf og sýnir 
virðingu og tillitsemi.“

Framtíðin
Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar sérhæfir sig 
í þjónustu fyrir einstaklinga og fjölskyldur 
þeirra sem eru á milli 18 og 67 ára. Markvisst er 
unnið að því að finna önnur þjónustu úrræði 
í öldrunarþjónustu fyrir einstaklinga  sem eru 
að ná 67 ára aldri. Því miður gengur mjög 
erfiðlega að finna fólki viðeigandi þjónustu í 
dagþjálfun aldraðra í Reykjavík.  Borgin býður 
uppá  mikið og gott félagsstarf fyrir aldraða og  
dagvistun fyrir fólk með heilabilun en bara tvö 
dagþjálfunarúrræði, Múlabæ og Þorrasel. Bæði 
Múlabær og Þorrasel eru með gott og fjölbreytt 
starf en aðeins á Múlabæ er hægt að fá aðstoð 
með eigin umsjá s.s. salernisferðir. Árs bið er eftir 
að komast á Múlabæ sem er óviðunandi.

Undanfarin tvö ár hafa nokkrir einstaklingar eldri 

en 67 ára hætt í ÞMS með góðri samvinnu og 
undirbúning starfsfólks og aðstandenda. Þessir 
einstaklingar fluttu allir á hjúkrunarheimili. Það er 
spurning hvort skortur á dagþjálfun fyrir aldraða 
flýtir fyrir umsókn á hjúkrunarheimili? ÞMS heldur 
áfram að aðstoða þá sem eru eldri en 67 ára til 
að sækja um í öldrunarþjónustu en verða á sama 
tíma að minnka þjónustu sem þeim er veitt. 
Nauðsynlegt er að gera þetta til að geta tekið á 
móti og þjálfað yngri einstaklinga.  Þeir eiga ekki 
að vera neyddir til að sækja um í öldrunarþjónustu.  

Svo má velta fyrir sér hvort þetta sé rétt stefna. 
Vil Sjálfsbjörg bjóða uppá sérhæfða þjónustu 
fyrir aldraða með hreyfihömlun? Vill Sjálfsbjörg 
berjast fyrir betri þjónustu á vegum sveitafélaga 
til að gera fötluðum sem eru orðnir 67 ára og eldri 
kleift að taka þátt í dagþjálfun aldraða? Brýnt er 
að taka afstöðu til þessara mála svo að ÞMS geti 
haldið áfram að þróa starfsemina í takt við þarfir 
þeirra sem sækja um þjónustu. Samfélagið er sífellt 
að breytast, tækni þróast og hefur áhrif á okkur 
öll. Kröfur um aðgengi að góðri fjölskyldumiðaðri 
þjónustu til að styðja fólk í að gera það sem skiptir 
máli og taka þátt í lífinu eru alltaf að aukast. Erum 
við tilbúin til að takast á við þær áskoranir sem eru 
framundan?
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3.6 Þekkingarmiðstöð
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar (ÞMS) var sett á 
laggirnar 2012. Meginhlutverk ÞMS er að á einum 
stað sé til staðar yfirsýn yfir þá þjónustu, réttindi 
og þann aðbúnað sem hreyfihamlað fólk getur 
nýtt sér í daglegu lífi. Að hafa gott aðgengi að 
greinargóðum upplýsingum um þessa þætti eflir 
hreyfihamlað fólk til sjálfstæðs lífs. Þetta er gert 
með söfnun og miðlun upplýsinga um fyrrnefnd 
atriði til hreyfihamlaðra, aðstandenda þeirra, 
fagaðila og almennings. Upplýsingamiðlunin fer 
fram í gegnum vefsíðu, fésbókina, tölvupóst, 
síma og á staðnum. Stofnun miðstöðvarinnar 
rímar við lög um málefni fatlaðra og Samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
þar sem bent er á að fötluðu fólki eigi að 
láta í té aðgengilegar upplýsingar þannig að 
það hafi frelsi til að taka eigin ákvarðanir, lifa 
sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í samfélaginu. 
Þekkingarmiðstöðinn flutti á árinu upp á 3ju hæð 
við Hátún 12 og er nú staðsett þar sem skrifstofur 
Sjálfsbjargarheimilisins og Sjálfsbjargar lsh. eru. 
Hjá Þekkingarmiðstöðinni starfar Davíð Þorsteinn 
Olgeirsson.

Vefsíða ÞMS
Þjónusta ÞMS fer að langmestu leyti fram í 
gegnum vefsíðu miðstöðvarinnar og má segja 
að þar sé hjarta og andlit starfseminnar. Vefsíðan 
er í stöðugri þróun og uppfærslu og markmiðið 
er að fólk finni þær upplýsingar sem það leitar 
að og þurfi því hvorki að hringja, senda póst eða 
mæta á staðinn. Við sinnum einnig þeim sem ekki 
leita sér upplýsinga á netinu, t.d. eldra fólki og 
innflytjendum. 

Fjöldi heimsókna á vefsíðu ÞMS hefur aukist jafnt 
og þétt frá því að hún var sett í loftið. Á árinu 
2018 voru heimsóknirnar næstum 25.000 sem 
þýðir um 70 heimsóknir per dag alla daga ársins. 
Þá fjölgaði heimsóknum um rúmlega 2.000 milli 
áranna 2017 og 2018. 

Fyrirlestrar og námskeið á árinu:
Ýmiskonar fræðsla var haldin í ÞMS á árinu. 
Bergur Þorri Benjamínsson formaður Sjálfsbjargar 
lsh. hélt fræðslufund um gerð tekjuáætlana og 
skattskil og fór yfir þau réttindi sem lífeyrisþegar 
hafa þegar kemur að skattskilum. Einnig var birt 
á heimasíðunni viðtal við Berg Þorra um málefni 
ferðaþjónustu fatlaðra. 

Haldin var kynning á appinu TravAble. Markmið 
þess er að bæta upplýsingar um aðgengi fyrir 
alla sem á þurfa að halda, hvar og hvernær sem 
er, með því að safna upplýsingum um þjónustu, 
afþreyingu og mannvirki og birta í smáforriti 
(appi)  í síma/spjaldtölvum. Áhersla er lögð á 
jákvæða nálgun, þ.e. að sýna einungis það sem 
er aðgengilegt hreyfihömluðum EKKI það sem er 
óaðgengilegt.

Ragnheiður Þórisdóttir hjúkrunarfræðingur frá 
Medor kom og kynnti stómavörur frá Convatec. 

Í aðdraganda Menningarnætur hélt Davíð Þ. 
Olgeirsson ráðgjafi ÞMS fund um aðgengi á 
Menningarnótt en Hjálpartækjaleiga Sjálfsbjargar 
lagði sérstaka áherslu á leigu á rafskutlum sem 
fólki bauðst að leiga yfir Menningarnótt.  

Hjálpartækjaleiga Sjálfsbjargar 
Hjálpartækjaleigan styrktist enn í sessi á árinu 
og hefur gengið ágætlega. Ýmis hjálpartæki 
eru til útleigu eins og hjólastólar, rafskutlur, 
göngugrindur, baðstólar, sliskjur, sjúkrarúm og 
fleira. Starfsmaður Þekkingarmiðstöðvarinnar 
annast símsvörun og gerð leigusamninga 
fyrir Hjálpartækjaleiguna. Vefsíða 
Hjálpartækjaleigunnar er http://hjalpartaeki.is/ og 
einnig er til Facebook síða
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3.7 Félagsráðgjöf 
Petrína Ásgeirsdóttir er 
yfirfélagsráðgjafi í 50% starfi. 
Markmið félagsráðgjafa er að 
vinna að lausn félagslegra og 
persónulegra vandamála og að 
vinna að félagslegum umbótum. 
Félagsráðgjafi veitir stuðning 
við íbúa og aðstandendur 
Sjálfsbjargarheimilisins (SBH) 

og utanumhald með fræðslu til starfsmanna. 
Félagsráðgjafi situr í gæðateymi SBH og á sæti í 
7 manna nefnd. Markmið gæðateymis er að efla 
faglegt starf og gæði innan heimilisins. Hlutverk 
Sjö manna nefndar sem hittist mánaðarlega er 
að fara yfir ýmis mál í samvinnu með íbúum og 
starfsmönnum. 

Samskipti við íbúa og aðstandendur
Samskipti við aðstandendur er veigamikll þáttur 
starfsins sem fela í sér fjölskyldufundi og ráðgjöf, 
stuðning og aðstoð varðandi margvísleg mál. 

Má þar nefna persónulegan stuðning, og aðstoð 
vegna lífeyrisréttinda, fjármála, ferðaþjónustu og 
húsnæðisbóta. Jafnframt er lögð áherslu á að efla 
félagslega virkni íbúa, m.a. með þátttöku í starfi 
Þjónustumiðstöðvar SBH, með liðveislu eða með 
þátttöku í jafningjahópi. 

Starfsdagar 
Starfsdagar voru haldnir 15. og 17. október en 
fræðsla starfsdaga í þetta sinn var Núvitund.  
Á námskeiðinu voru kynntar grunnhugmyndir 
núvitundar og hvernig hún getur nýst okkur í 
lífi og starfi. Nálgun núvitundar er áhrifarík leið 
til að þjálfa athygli og auka sjálfsþekkingu. Sýnt 
hefur verið fram á að núvitundarþjálfun hefur 
jákvæð áhrif á vellíðan, bætir heilsufar, dregur úr 
streitu, kvíða og depurð. Hún leiðir jafnframt til 
aukinnar starfsánægju, afkasta í starfi og betri 
samskipta. Fyrirlesari var Anna Dóra Frostadóttir, 
sálfræðingur og núvitundarkennari. 

3.8 Mötuneyti
Garðar Halldórsson 
matreiðslumeistari er 
forstöðumaður mötuneytis SBH 
og stýrir daglegum rekstri þess. 
Eldhús Sjálfsbjargar er opið 
365 daga á ári og þar er sinnt 
margskonar verkefnum svo sem 
veislum eins og stórafmælum, 
landsfundi Sjálfsbjargar og fleiri 
viðburðum. Grunnstarfsemin 

er þó að sjá íbúum fyrir mat alla daga ársins og 
þjónustuþegum í Þjónustumiðstöð. 

Árið 2018 leið nokkuð hratt. Haldin var þorraveisla 
í febrúar bæði í matsal og í Þjónustumiðstöðinni 
og páskaveisla var alla páskana. Sumarið var 
óvenju slæmt grill sumar þar sem það rigndi 
mikið. Það var því ekki grillað jafn oft og áður 
en þó nokkrum sinnum. Haustið kom með öllum 
sínum haustmat, slátur svið og lifur. Jólahlaðborð 
var og jóla- og áramótaveislur voru í lok ársins en 
á aðfangadagskvöld og gamlársdagskvöld borða 
íbúar og starfsmenn saman í matsalnum. 

Sú nýbreytni var tekin upp á árinu að þegar stórir 
viðburðir eru eins og þorramatur og jólahlaðborð 
þá eru sett upp hlaðborð bæði í eldhúsinu og svo 
í Þjónustumiðstöðinni. Er þessu skipt upp til að 

koma á móts við þarfir skjólstæðinga þar sem 
þessir dagar eru oft ansi fjölmennir í matsalnum. 

Í febrúar féll Walter Ketel matreiðslumaður 
skyndilega frá. Walter starfaði hjá 
Sjálfsbjargarheimilinu í áratug og er hans saknað. 
Aðalbjörg Hrafnsdóttir matsveinn var ráðin í stað 
Walters og hóf hér störf í apríl. 

Eldhúsið heldur áfram sínu striki og við reynum 
að hafa góðan og fjölbreyttan mat á hverjum 
degi. Við leggjum okkur fram um að allir séu 
ánægðir og glaðir.
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3.9 Fasteignaumsjón
Óskar Jósef Óskarsson 
trésmiður er umsjónarmaður 
fasteignar SBH. Starf 
umsjónarmanns fasteigna tekur 
til margra ólíkra þátta. Ekki 
eingöngu tekur það til eftirlits 
og viðhalds fasteignanna heldur 
er þjónustuþáttur við íbúa og 
leigutaka sem eru fjölmargir 
í húsinu og er uppistaðan 

í störfum umsjónarmanns. Í ársbyrjun var 4. 
hæðinni í B-álmu lokað, hún máluð í hólf og gólf 
og bíður nú nýrra notenda sem falla að starfsemi 
hússins. Hvað varðar utanhússverkefni má helst 
til telja að merkingar á húsi voru kláraðar og 
löngu tímabærar viðgerðir á bílaplani voru unnar 
í byrjun sumars. Einnig var unnið að málun á 
tréverki utanhúss þegar veður leyfði. 

Helsti fararskjótinn hér innanhúss, tvíburalyftan, 
var að bila töluvert á árinu. Úr þessu var bætt 
síðsumars og sett upp ný hurðardrif sem hafa 
lofað góðu og ferðir gengið betur. Síðan voru 
gerðir nýir þjónustusamningar vegna lyftna í 
húsinu sem voru mun hagstæðari. Ráðist var í 
endurbætur á skrifstofugangi til að bæta loftgæði 
og var það til bóta. Loftræstikerfi þurfti viðhald 
eins og annað og skipt var um þakblásara sem 
þjónar m.a. eldhúsi og víðar í húsinu. 

Unnið var að ýmsum endurbótum hér innanhúss 
og reynt að færa skipulag til betri vegar og 
verður því fram haldið á árinu 2019. Tekið var til 
í rýmum víða um húsið og margar ferðir voru 

farnar með fulllestaða bíla af ýmsu sem hafði 
þjónað sínum tilgangi. Eftir því var tekið að þrif 
í íbúðum þeirra sem leigja af Sjálfsbjörg lsh. er 
ábótavant. Umsjónarmaður hafði frumkvæði að 
samtali við ræstingastjóra borgarinnar til að finna 
bótum á því máli farveg. Verður því fylgt eftir 
á árinu 2019 með hagsmuni íbúa að leiðarljósi.  
Viðhald og endurnýjun íbúða er stöðugt og var 
íbúð 508 endurnýjuð með nýjum innréttingum.
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Ársreikningur
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