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Þórdís Davíðsdóttir sjúkraliði

Dísa á Klöpp
Þórdís Davíðsdóttir, sjúkraliði og fyrrverandi hópstjóri á 5. hæð
Sjálfsbjargarheimilisins er fædd 25. janúar 1945 á Jaðri í Sauðaneshreppi á
Langanesi en ólst upp á Þórshöfn á Langanesi.
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Æskuheimili Þórdísar, Klöpp á Þórshöfn
Auk starfa sinna sem sjúkraliði í 32 ár sinnti hún ýmsum trúnaðarstörfum
fyrir Sjálfsbjargarheimilið. Hún var t.d. kjörin í stjórn fyrsta starfsmannaráðs
heimilisins árið 1991 og varð fyrsti formaður þess til ársins 1996. Þórdís
kom á ný inn í stjórn starfsmannaráðs 1998 og var þá tilnefnd af þess hálfu
sem fulltrúi starfsmanna í stjórn Sjálfsbjargarheimilisins sem hún sinnti til
starfsloka árið 2005. Hún var sæmd gullmerki Sjálfsbjargar landssambands
fatlaðra árið 2003. Þórdís var ætíð mikils metin og vel látin jafnt af íbúum
sem samstarfsmönnum sínum. Í minnum er haft að við starfslok kallaði
hjúkrunarforstjóri Sjálfsbjargarheimilisins hana: “Konuna með gullhjartað”.
Enda fór það svo að þegar Þórdís lét af störfum árið 2005 var henni færð að
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gjöf heiðursgripur, sem Langanesið sjálft prýðir. Við hlið þess eru
upphafsstafir hennar í rúnaletri. Þá er skjöldur á gripnum en þar stendur:
Þórdís Davíðsdóttir sjúkraliði.
Kæra Dísa. Hjartans þakkir fyrir árin þrjátíu og tvö, 1973-2005.
Íbúar og starfsmenn Sjálfsbjargarheimilisins.
Við hlið skjaldarins er hjarta úr skíra gulli til vitnis um hvern mann Dísa
hefur að geyma.

Höfundur smíðisgrips: Sigmar Ó. Maríusson gullsmiður og
Sjálfsbjargarfélagi.

Tveimur árum síðar, árið 2007 var Þórdís einn af þremur sjúkraliðum sem
heiðraðir voru á 40 ára afmæli Sjúkraliðafélags Íslands.
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Eiginmaður Þórdísar er Hafsteinn Steinsson járnsmiður fæddur 7. maí 1933 á
Hrauni á Skaga. Þau giftu sig 15. júní 1968.

Brúðhjónin Kristín Þórdís Davíðsdóttir og Hafsteinn Steinsson.
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Þau hjón búa nú í afskaplega fallegri þjónustuíbúð í Mörkinni í Reykjavík.
Þau fluttu þangað árið 2010 og eru ánægð með þau skipti en lengst af bjuggu
þau á jarðhæð í Sörlaskjóli. Þau eru bæði hætt störfum en stunda ýmis konar
félagslíf og tómstundastörf. Hafsteinn er t.d. búinn að koma sér upp
skemmtilegri “innivinnu” við að mála allar fuglategundir Íslands á flísar sem
hann hann lífgar síðan með upp á “húsbóndaherbergið”. Húsfrúin dundar sér
frekar í tölvunni, er á kjaftatörn í símanum, pússlar eða er á þeytingi í alls
kyns tómstundir. Gott ef hún er ekki komin með rullu hjá Halaleikhópnum
enda alvön að taka þátt í skemmtidagskrám á tyllidögum í
Sjálfsbjargarheimilinu. Þórdís er líka nokkuð góð í myndlistinni og á því
sviði hefur hún stundum tekið upp listamannsnafnið Dísa á Klöpp eins og
bernskuheimili hennar á Þórshöfn hét. En nú fær Þórdís sjálf orðið um líf sitt
og starf á Sjálfsbjargarheimilinu.

**********
Örlög mín ráðin
Raunar heiti ég fullu nafni Kristín Þórdís Davíðsdóttir og var á ungum aldri
oftast kölluð Kristín. En síðan vildi það til þegar ég byrjaði að vinna á
Landspítalanum að þar voru svo margar Kristínar að út frá því var farið að
kalla mig Þórdísi og það síðan vann sig smám saman yfir í Dísa sem ég er nú
oftast kölluð í daglegu tali. Líf mitt er fullt af tilviljunum eins og svo margra
annarra; sumir myndu kalla það örlög. Þannig var að þegar ég var sextán ára
gömul veiktist ég og var flutt suður á Landspítalann í Reykjavík. Það var þar
og þá sem áhugi minn á að starfa á sjúkrahúsum vaknaði. Mér fannst að þetta
hlytu að vera mjög gefandi og spennandi störf.
Þannig að þegar ég fór að hressast spurði ég konuna sem hafði umsjón með
deildinni sem ég lá á, hvort ég gæti ekki fengið vinnu á spítalanum. Það var
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tiltölulega auðsótt mál og ég byrjaði að vinna sem gangastúlka á
Landspítalanum árið 1960 þá aðeins 15 ára gömul. Ég vann á lyfjadeildinni
en þar var Sigríður M. Stephensen deildarstjóri.

Sigríður Stephensen hjúkrunarforstjóri Vinnu- og dvalarheimilis
Sjálfsbjargar 1973-1988.
Á þeim tíma var mikill skortur á hjúkrunarfræðingum og því var m.a.
sjúkraliðanám sett á laggirnar. Ég var í fyrsta sjúkraliðahópnum sem
útskrifaður var frá Landspítalanum haustið 1966 en fyrstu sjúkraliðarnir
hérlendis voru útskrifaðir um vorið sama ár frá sjúkrahúsinu á Akureyri.
Námið stóð upphaflega í níu mánuði og var kennt á sjúkrahúsunum en það
var svo árið 1975 sem Sjúkraliðaskólinn var stofnaður. Ég fór síðan í
Endurmenntunardeild skólans árið 1981. Núna er þetta allt breytt og frá
árinu1990 tekur námið þrjú ár og er kennt í fjölbrauta- og verknámsskólum í
dag.
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Ég fékk sem sagt fljótlega áhuga á að fara í þetta sjúkraliðanám og ekki
minnkaði áhuginn þegar forstöðukonan, fröken Sigríður Bachmann
forstöðukona Landspítalans, kallaði mig á eintal og spurði hvort ég væri ekki
til í að skella mér í sjúkraliðanámið. Ég sagði henni sem var að ég hefði enga
menntun fyrir slíkt nám; væri einungis með barnaskólapróf en það var
enginn gagnfræðaskóli á Þórshöfn þegar ég ólst þar upp. Fröken Sigríður
sagði það ekki skipta máli, hún myndi mæla með mér. Það varð úr að ég fór í
námið og var ákaflega hreykin af því að sjálf forstöðukonan skyldi mæla
með mér.
Eftir námið fór ég aftur að vinna á lyfjadeild Landspítalans sem sjúkraliði hjá
fröken Sigríði M. Stephensen. Ég vann á lyfjadeild Landspítalans í 13 ár
samanlagt.

Byrjaði á fimmtu hæðinni
Þegar það spurðist út árið 1973 að Fröken Sigríður M. Stephensen hefði sótt
um starf sem hjúkrunarforstjóri hjá nýstofnuðu Vinnu- og dvalarheimili
Sjálfsbjargar, sem nú nefnist Sjálfsbjargarheimilið, hafði ég á orði við hana
að ég hefði áhuga á að fá vinnu á heimilinu. Okkur fröken Sigríði hafði
komið ákaflega vel saman og mér fannst líka spennandi að fara að vinna á
nýjum vinnustað. Sigríður fékk starfið og ég sló til þegar mér bauðst starfið,
var samt örlítið hikandi því mér hafði liðið vel á lyfjadeildinni. Við unnum
því saman í samtals 27 ár. Það er jú talsverður tími á einni mannsævi en mér
varð það ekki fullkomlega ljóst fyrr en hún hætti störfum vegna aldurs árið
1988 hve mikil áhrif hún hafði haft á líf mitt. Hún var einstakur stjórnandi og
hafði ótrúlegt lag á að láta hlutina ganga á þann veg að þeir urðu léttari.
Þú tekur kannski eftir því að ég titla báðar Sigríðarnar yfirmenn mína
frökenar en það var siður þá að ógiftar konur væru titlaðar þannig. En á
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Sjálfsbjargarheimilinu var enginn titlaður né “frökenaður”. Við vorum öll að
vinna að því sama hvað svo sem öllum titlum leið. Er það ekki það sem
kallað er vinnustaðamenning nú á dögum og þykir mjög mikilvæg?
Ég var sem sé ráðin og við fórum tvær, ég og gangastúlka sem hét Kristín
Ragnarsdóttir, en við og Unnur Ólafsdóttir vorum miklar vinkonur og
brölluðum ýmislegt saman. Við Kristín byrjuðum saman á fimmtu hæðinni.
Kristín fór síðan á fjórðu hæðina en ég varð eftir á þeirri fimmtu og starfaði
þar út minn starfsferil. Það má eiginlega segja að ég hafi byrjað feril minn á
fimmtu hæðinni en endað á þeirri fyrstu þegar ég fór sjálf að þurfa á aðstoð
og þjálfun að halda þegar giktin fór að segja til sín.
Þegar ég hóf störf hjá Sjálfsbjargarheimilinu var kannski ekki í huga mér að
ég myndi vinna þar mjög lengi. En þetta urðu sem sé á endanum 32 ár og
alltaf jafn gaman þó stundum gæti starfið verið erfitt og jafnvel mjög þungt
bæði andlega og líkamlega.

Stóri dagurinn
Ég gleymi aldrei deginum þegar Sjálfsbjargarheimilið var opnað 7. júlí árið
1973. Það var ekki einungs gleðidagur heldur bar hann í sér von um betri
tíma og gaf mér sjálfri nýja sýn á lífið. Því þennan dag rann það upp fyrir
mér hvað margt fatlað fólk var til en fatlað fólk var ekki mjög sýnilegt á
þessum tíma. Ungt fatlað fólk var oft vistað á elliheimilum eða sjúkrahúsum
á Reykjavíkursvæðinu og úti um allt land og allmargir komu beint þaðan inn
á Sjálfsbjargarheimilið. Þessir glæsilegu hjólastólar sem nú eru til og hægt er
að fara á út um hvippinn og hvappinn voru á þessum tíma algjörlega fráleit
hugsun, svo fatlaðir héldu sig eðlilega mest heima við; þeir komust ekki
neitt.
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Það má eiginlega segja að ég hafi varla séð fatlaða manneskju áður en ég fór
að vinna hjá Sjálfsbjörg nema þá kannski hann Lalla. Lárus Ingi
Guðmundsson var lengi íbúi á 4. hæð Vinnu- og dvalarheimilis Sjálfsbjargar.
Hann var í hjólastól og seldi happdrættismiða fyrir jólin á Laugaveginum
fyrir utan Bókabúð Máls og Menningar til ágóða fyrir Sjálfsbjörg.
Sjálfsbjargarheimilið var nánast klárt þegar húsið var opnað; matsalurinn
tilbúinn og sjúkraþjálfunin kom fljótlega á fyrstu hæðina. Sundlaugin kom
seinna en skipulagt var mikið söfnunarátak til að ljúka við hana og þar voru
María Skagan og Ólöf Ríkharðsdóttir fremstar á meðal jafningja í baráttunni.
Eitt af því sem ég tók eftir var að þrátt fyrir að allt væri nýtt og fínt í
Sjálfsbjargarheimilinu og aðstaðan eins og best varð á kosið á þess tíma
mælikvarða, voru einungis svefnbekkir á herbergjunum; svona einbreiðir
bekkir með rúmfatageymslu undir. Það var vægast sagt mjög erfitt að vinna
með veikt fólk á þessum svefnbekkjum. En Sigríður fékk mjög fljótt
sjúkrarúm frá Landspítalanum fyrir þá allra veikustu. Þetta voru gömul rúm
sem Landspítalinn var hættur að nota en mikil lifandis ósköp var mikill
munur að fá þau. Að ég tali nú ekki um þegar lyftararnir komu, jafnvel þótt
þeir fyrstu hefðu verið handsnúnir en ekki rafmagnslyftarar eins og nú. Ég
tala nú ekki um þegar sjúkrarúmin komu sem hægt var að hækka og lækka!
Málið er nefnilega að vinna okkar sjúkraliða felst m.a. í að aðstoða fólk fram
úr á morgnana, aðstoða á sama hátt þegar fólk e.t.v. leggur sig á daginn,
síðan þegar farið er upp í rúm á kvöldin og síðan þurfti fólk vitanlega aðstoð
við að baða sig og fyrst voru ekki neinir lyftarar þar tiltækir. Það var bara
talinn sjálfsagður hluti starfsins að lyfta fólki, enda var ekki um annað að
ræða í þá daga. Auðvitað reyndi mikið á starfsmenn að vinna við þessar
aðstæður og ekki gott ef fólk var t.d. veikt fyrir í baki, svo ég segi ekki meir.
Það var hrein nauðsyn að þarna yrði breyting á sem svo varð smám saman.
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Stöðugur barningur
Hópurinn sem ég stundaði á 5. hæð Sjálfsbjargarheimilisins var mismikið
veikur. Það er mikill munur á því fólki sem nú býr á Sjálfsbjargarheimilinu
miðað við það sem var í upphafi. Ég get ég nefnt að fyrstu árin kom margt
ung fólk sem hafði t.d. lent í bílslysum og skaðast á mænu. Það fólk fer núna
núna beint inn á Grensás í endurhæfingu og síðan heim til sín aftur og nýtir
sér þá þjónustu sem völ er á í heimahúsum. Þannig getur fólk dvalist lengur
heima hjá sér og kemur ekki til okkar fyrr en það þarfnast enn meiri
umönnunar og þjónustu. Þarna koma auðvitað líka inn í dæmið ný og betri
hjálpartæki af ýmsum toga sem auðvelda hreyfihömluðu fólki lífið, auk nýrra
reglna um staðalbúnað í húsnæðismálum o.fl. Það er alls ekki langt síðan að
fólk í hjólastól komst ekki inn á nokkurn veitingastað eða verslun í sjálfri
höfuðborginni, hvað þá að hægt væri að komast á salerni! Þetta er samt alltaf
að verða betra en þetta er stöðugur barningur samt.
Alltaf hefur blundað í mér sú hugsun að setja mætti miklu meiri peninga í þá
sem vildu og gætu verið heima og hafa þá sem lengst heima hjá sér. Svo ég
taki dæmi af sjálfri mér þá lenti ég í því síðastliðið sumar að vera í hjólastól í
þrjá mánuði og þá var mér oft hugsað til fólksins míns; hvað ég væri heppin
að vera komin í fullkomna þjónustuíbúð og þurfa aldrei að eiga von á að
lenda í neinum vandamálum í sambandi við húsnæðið þrátt fyrir hjólastólinn.
Það var mikið afrek að koma þessu glæsilega húsi upp á sínum tíma. Þó að
ýmislegt megi kannski finna að byggingunni í dag; hún er auðvitað barn síns
tíma, blandast engum hugur um að Sjálfsbjargarheimilið var mikið gæfuspor
til framfara í málefnum fatlaðs fólks.
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Eins og í himnaríki
Það var töluvert öðruvísi að vinna á Sjálfsbjargarheimilinu en á
Landspítalanum. Fyrst og fremst vann ég mun meira sjálfstætt strax í byrjun.
Á spítalanum voru læknar og hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt en því var ekki
þannig farið í Sjálfsbjargarheimilinu. Hjúkrunarfræðingar voru á morgunvakt
og svo voru bakvaktir á kvöldin og nóttunni. Sjálf vann ég aldrei á næturvakt
en tók oft kvöldvaktir fyrstu árin. Læknar voru alltaf á
sólarhringsbakvöktum.
Eins og ég áður sagði tel ég að vistmenn sem komu til okkar í upphafi hafi
verið mun frískari en þeir sem koma inn á heimilið nú. Þetta var fólk sem var
í hjólastólum eða með hækjur en ekki mikið um legusjúklinga. Þeir vistmenn
sem komu fyrst til okkar með búsetu til framtíðar komu t.d. af Reykjalundi
og Grund. Einstaklingar sem höfðu verið í einangrun heima hjá sér og síðan
auðvitað fólk utan af landi. Mér enn í fersku minni hvað fólkið var ánægt
með að geta verið með sitt eigið herbergi. Ég gleymi því aldrei þegar Jónína
Bjarnadóttir, einn af frumbýlingunum heimilisins og sú eina sem nú er eftir
af þeim, flutti úr litla herberginu sínu í íbúð í Sjálfsbjargarhúsinu.

12

Jónína Bjarnadóttir undir tré í Herning, Jótlandi árið 1993.

Hún sagði geislandi af gleði að þetta væri eins og í himnaríki en það sem
henni fyndist samt allra best væri að hafa eigið salerni og bað. Þá skildi ég
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kannski fyrst almennilega hvað það eru í rauninni mikil lífsgæði. En nú veit
ég það.
Fyrsti læknir Sjálfsbjargarheimilisins var Páll Sigurðsson ráðuneytisstjóri en
það var ekki auðvelt að fá lækni til starfa hjá okkur, þeir voru ekki á lausu
frekar en í dag. Hann var að mestu á bakvakt en kom einu sinni í viku og þá
var hafði stofugangur. Örn Bjarnason læknir tók síðan við af Páli og á eftir
honum komu Stefán Matthíasson og Guðmundur Olgeirsson; sannkallaðir
heiðursmenn allir saman.

Aðgát skal höfð í nærveru sálar
Félagslega og andlega hliðin var og er stór þáttur af starfinu þó að maður
gerði sér enga grein fyrir því þá. Hver hefði trúað því þá að stofnað yrði
ráðuneyti einmanaleikans eins og þeir hafa gert á Englandi.Þar heitir núna
einn ráðherrann “ráðherra einmanaleikans”. Einhvern tíma hefði þetta þótt
undarlegt! Fyrstu árin var enginn félagsráðgjafi starfandi á heimilinu og þá
kom það í hlut sjúkraliða og almenns starfsfólks að sinna þeim hluta af bestu
getu. Þarna voru margir sem höfðu lent í slysi, mikið um sjómenn og
bændur; ungir karlmenn á besta aldri og fólk sem hafði verið fatlað frá
fæðingu. Það þurfti að setja sig í mörg spor og hlusta á fólk segja frá sínum
erfiðu málum og lífsreynslu. Margir voru einmana og langt niðri og þurftu
einhvern til að ræða við. Nú er til nokkuð sem heitir “áfallastreita” og
“áfallahjálp”. Þessi orð voru ekki til í málinu þá en vafalaust hafa margir
þeirra sem komu inn á Sjálfsbjargarheimilið átt við slíkt að stríða; áföll. Ég
hef kannski veitt einhverjum einhvern tíma nokkurs konar áfallahjálp með
því einungis að hlusta og spjalla; var alltaf til í það ef svo bar undir.
Fólk er afskaplega misjafnt, sumir krefjast meira af manni en aðrir og vilja
taka úr manni hverja taug. Mér fannst alltaf mjög erfitt að horfa upp á mikil
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veikindi, sérstaklega þegar viðkomandi átti ung börn. Mér fannst allt í lagi að
hafa mikið að gera en andlega hliðin tók á. Hins vegar á ég það gott með
skap að ég gat oftast hrist þetta af mér. Ég reyndi að fara aldrei með þessi
mál heim. Stundum var þó erfitt að komast hjá því. Ég tel samt mikilsvert
fyrir fólk sem vinnur svona vinnu að fara ekki með vandamálin og sorgina
heim til sín. Það tekur frá manni kraft og orku ef maður er alltaf að hugsa um
þetta.

Sprellfjörugar árshátíðir
En lífið á heimilinu var svo sannarlega ekki alltaf dapurlegt. Það var oft
hlegið; mikil gleði og fjör. Það voru til dæmis alltaf haldnar sprellfjörugar
árshátíðir, jólahlaðborð og Þorrablót með heimatilbúnum skemmtiatriðum.

Sigurbjörg Benediktsdóttir (4. frá vinstri) forstöðukona eldhúss Vinnuog dvalarheimilis Sjálfsbjargar ásamt samstarfsmönnum.
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Ég gleymi aldrei fyrstu árshátíðinni sem ég fór á, en þá spurði mig maður í
hjólastól hvort ég ætlaði ekki að dansa við hann. Ég hugsaði bara með mér;
“guð minn almáttugur, hvernig á ég að dansa við mann í hjólastól?” Ég hafði
fengið mér í glas og fékk mér í annað áður en ég skellti mér í dansinn og sá
ekki eftir því. Síðan hef ég aldrei haft áhyggjur af því að dansa við mann í
hjólastól. Þessi maður var Þorbjörn Magnússon frá Reyðarfirði; tiltölulega
ungur maður sem alltaf hafði verið í hjólastól. Þorbjörn hafði unnið á
skrifstofunni í Kaupfélaginu á Reyðarfirði áður en hann kom til okkar og við
urðum miklir vinir. Fólk er mismunandi hvað varðar takt og það er líka
þannig með fólk í hjólastól.
Annar vinur minn sem ég minnist sem bjó í Sjálfsbjargarheimilinu var
Gunnar Jóhannsson, sem var einmitt afburða góður dansari. Hann var
föðurbróðir Jóhanns Péturs Sveinssonar fyrrum formanns Sjálfsbjargar.
Gunnar var með antíkverslun á Vesturgötunni og fór þangað hvern virkan
dag. Ég var á þessum árum ekki komin með bílpróf en aðstoðaði samt
Gunnar á stundum með að bakka bílnum út úr bílskúrnum hans þar sem hann
átti erfitt með það. Gunnar var skemmtilegur maður og ég man að strax
fyrsta árið sem heimilið var opnað bauð hann okkur öllum starfstúlkunum og
mökum með sér á árshátíð Sjálfsbjargar í Reykjavík. Það fannst mér flott.
Þegar ég hugsa um fleira eftirminnilegt fólk kemur upp í huga mér
Brynhildur Pálsdóttir, sem var lengi vel á fimmtu hæðinni hjá mér, mjög
skemmtileg kona, orðheppin og gat verið snögg upp á lagið. Einn daginn
segir hún við vin sinn. „Þú varst ekkert fullur um helgina?” Hann svarar. „Ég
var svo slæmur í fætinum“. Hún svaraði að bragði. „Ekki drekkur þú með
fætinum“.
Og eitt skiptið þegar ég hafði ég verið frá í einn til tvo mánuði vegna
veikinda, segir hún við mig. „Sæl Dísa mín, ég vissi nú að þú varst ekki
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dauð” “Nú, hvernig vissir þú það?” spurði ég. Þá sagði hún: “Vegna þess að
ég sá aldrei neina dánartilkynningu í blöðunum“.
Mér fannst t.d. afskaplega gott að vinna með Thedóri Jónssyni sem um árabil
var formaður Sjálfsbjargar og forstöðumaður Sjálfsbjargarheimilisins. Hann
var ættaður úr Skagafirði og bjó sem unglingur á Elliheimilinu Grund.
Sjálfsbjargarheimilið hefur alltaf haft afburða stjórnendur, annað verður ekki
sagt.

Allan þann tíma sem ég vann hjá Sjálfsbjargarheimilinu var mikið til sami
kjarninn sem vann þar. Mér er t.d. minnisstæð Ásta Jónsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, en hún og ég unnum alla tíð saman þar til hún hætti
vegna aldurs. Þórunn Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur tók við af henni og
var ekki síður gott að vinna með henni. Og ekki má ég gleyma húsverðinum,
honum Páli Einarssyni, alveg dásamlegur maður, sem einnig hafði verið
umsjónarmaður meðan heimilið var í byggingu. Hann var duglegur að
aðstoða fólk við alls kyns hluti. Hann lét sig sko ekki muna um að fara í
apótekið og kaupa dömubindi ef sú staða kom upp.
Ég verð “yfirliði”
Ég hef nú alltaf verið talin frekar stjórnsöm og á það til að taka málin í mínar
hendur, því er ekki að neita. Því var það að þegar gerð var viss
skipulagsbreyting og auglýst staða hópstjóra sjúkraliðanna á fimmtu
hæðinni, sótti ég um það starf og var í því þar til ég hætti störfum. Þá var
Guðrún Erla Gunnarsdóttir tekin við sem hjúkrunarforstjóri.
Það var nú samt þannig að þegar hún tók við sem forstöðumaður árið 1988,
var ég alvarlega að hugsa um að hætta, trúði því ekki að neinn gæti verið
betri yfirmaður en þeir fyrri. Gaf þessu svona eitt ár í huganum. Í stuttu máli
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sagt þá er Guðrún Erla slík mannkostamanneskja að það flögraði ekki að mér
að hætta eftir að ég hafði kynnst henni enda heimilið margverðlaunað sem
fyrirmyndarstofnun undir hennar stjórn.
Það var dálítið grínast með þessa stöðuhækkun mína á deildinni og Theódór
fann einu sinni upp á ágætum titli og kallaði mig „yfirliða“.
Ég var sem sagt orðinn “yfirliði” sem gerði það að verkum að starf mitt
breyttist talsvert og miklu meiri ábyrgð fylgdi í kjölfarið en líka
launahækkun sem ekki var verra. Þessi breyting var afskaplega hvetjandi
fyrir mig í starfi.

Fjörug ferðalög
Svo voru það ferðalögin út um allt og ég fór í mörg ferðalög bæði innanlands
og utan. Innanlands var farið í margar ferðir og ég fór oft með Sjálfsbjörg á
höfuðborgarsvæðinu í sumarferðir þeirra. Í innanlandsferðunum var yfirleitt
gist í skólum og reynt að hafa allt svo ódýrt sem framast var unnt. Mér fannst
mjög gaman að ferðast með heimilisfólkinu og setti það svo sannarlega ekki
fyrir mig að nýta sumarfríið mitt í ferðalögin.
Árið 1979 fór ég í mína fyrstu utanlandsferð með en það var með Sjálfsbjörg
í Reykjavík; tíu daga ferð til Harstad í Noregi. Þetta var afar skemmtileg ferð
en mjög erfið. Alls fóru 126 manns auk 5 aðstoðarmanna. Maður svaf í hæsta
lagi fjóra tíma á sólarhring. Það kom fyrir að þegar sá síðasti var háttaður þá
þurfti sá fyrsti fara á fætur. Ferðirnar til útlanda voru alltaf til
Norðurlandanna og oftast til Danmerkur þar sem við vorum í sérstaklega
góðu sambandi við þarlendar stofnanir.
Af nokkrum góðum ferðum Sjálfsbjargarheimilisins til útlanda er fyrsta
ferðin til Danmerkur 1993 eiginlega þeirra eftirminnilegust. Við fórum með
fjóra einstaklinga og einn aðstoðarmaður var á hvern einstakling. Þetta var
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vikuferð og dvöldum við á Jótlandi, rétt hjá Herning. Þetta var stofnun ekki
ósvipuð og Sjálfsbjargarheimilið með smáíbúðum á svæðinu fyrir fólkið.

Kollektivcentret Bytoften, Herning, Jótlandi.
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Dísa (fyrir miðju í aftari röð) ásamt ferðafélögum í upphafi ferðar til
Jótlands árið 1993.
Seinna komu svo fjórir skjólstæðingar frá Herning og við fengum þeirra
aðstöðu þar og öfugt. Hver og einn fékk sérherbergi og auðvitað var bara eitt
rúm í því þannig að við aðstoðarfólkið sváfum á dýnum og það fór bara vel
um okkur þarna á gólfinu! Hópurinn fékk til afnota að því að mig minnir tvo
bíla með bílstjóra og við fórum víða um m.a. annars í Legoland. Förin endaði
svo að sjálfsögðu í Tívolí í Kaupmannahöfn þar sem við skemmtum okkur
svo vel að það mun aldrei gleymast.
Það var alltaf gaman í öllum þeim ferðum sem ég fór í, ekkert nema grín og
gleði þó auðvitað væri þetta vinnuferð okkar starfsmannanna. Það gat verið
töluvert álag á starfsmennina í þessum ferðalögum öllum en alltaf var maður
jafn þakklátur í lok ferðar yfir því að allir komu heim óskaddaðir og með
fullt af góðum endurminningum.
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Hætti ekki sjálfviljug
Það voru mikil vonbrigði fyrir mig þegar ég þurfti að hætta að vinna árið
2005. Ég var farin að finna mikið fyrir slitgigtinni sem hafði angrað mig en
ég hélt áfram á hörkunni og ætlaði ekki að láta hana buga mig. Læknar höfðu
nú líka ýmsar skoðanir á stöðu minni en til að gera langa sögu stutta þá gaf
hægra hnéð sig gjörsamlega einn daginn og ég fór á bráðadeildina. Þar tók á
móti mér ungur læknir og þar sem ég var mest að hugsa um vinnuna spurði
ég hann hvort hann gæti ekki gefið mér vottorð. Hann svaraði að það væri
hið minnsta mál, „en þú hefur ekki getu til að vinna”. Síðan fór ég til
sérfræðings sem vildi ekki gera aðgerð á mér að svo stöddu en ég fékk
spelku frá Össuri sem ég hef verið með síðan. Upp úr þessu varð ég að hætta
að vinna og þau skildu vel við mig hjá Sjálfsbjargarheimilinu. Þrátt fyrir
veikindi mín var hann Tryggvi minn Friðjónsson, framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargarheimilisins “betri en enginn” eins og við segjum fyrir austan
mönnum til hróss. Mér var haldin vegleg kveðjuveisla og fékk feiknin öll af
blómum og góðum gjöfum. Mér fannst mjög erfitt að hætta að vinna. Var
samt nokkuð fljót að sætta mig við það. Annað var heldur ekki í boði
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Þórdís með samstarfsmönnum þegar hún afhenti Sjálfsbjargarheimilinu
400 þúsund króna gjöf til kaupa á borðum og stólum í matsal árið 2007.

Fyrst eftir að ég hætti að vinna fór ég lengi vel í sundlaugina hjá Sjálfsbjörg
og var áfram hjá sjúkraþjálfaranum mínum, snillingnum honum Jósteini
Einarssyni, en er nú hjá sjúkraþjálfurum sem okkur býðst hér á
Suðurlandsbrautinni þar sem ég bý. Það má samt eiginlega segja að ég hafi
byrjað á fimmtu hæðinni á Sjálfsbjargarheimilinu en endað á þeirri fyrstu
Ég fer samt af og til í heimsókn í Sjálfsbjargarheimilið og fylgist með því
hvað er að gerast á mínum gamla vinnustað og hitta gamla og góða
kunningja. Þar er alltaf sami hlýlegi andinn og gott að koma í það hús.
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Foreldrar Þórdísar og systkini. Myndin er tekin sumarið 1991.
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