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Sjávarlyktin er mér í blóð borin ... 

Erla Jónsdóttir var fyrsti félagsráðgjafinn sem ráðinn var við Sjálfsbjargarheimilið í Reykjavík 

og vann þar í tuttugu ár. Hún býr núna í hinu rómaða bryggjuhverfi í Kópavogi, nánar tiltekið 

í Naustavör, þar sem litlar skútur liggja við bryggju að vetrinum til en á sumrin sigla þær 

hnarreistar um Voginn. Þá iðar allt af lífi í þessari litlu höfn sem er á vegum Siglingaklúbbsins 

Ýmis. Þetta er útsýnið beint fyrir neðan stofugluggann í íbúð Erlu en hún á heima á þriðju 

hæðinni. Útsýnið handan Fossvogsins er líka magnað en þar blasir Esjan við, 

Hallgrímskirkjan, Perlan og hluti af sjálfri Nauthólsvíkinni. Hér inni í stofunni má nánast 

heyra öldugjálfrið og finna sjávarlyktina fylla loftið. 

 

„Ég sá eitt sinn sel á steinunum hér fyrir neðan“, segir Erla.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Æskuheimili Erlu að Kleppsmýrarvegi 1. 

                                                             

 

 

 

 

Foreldrar Erlu. 



 

Foreldrar Erlu Jónsdóttur voru Kristjana Einarsdóttir, húsmóðir og verkakona,  

f. 15. apríl 1918 d. 23. desember árið 2014 og Jón Þorbjörnsson, járnsmiður,  

f. 30. október 1905 d. 30. desember árið 1971. Erla er yngst fimm systkina  

f. 17. nóvember árið 1943 í Reykjavík, sem sagt á „mölinni“ í örsmáu úthverfi niðri á 

Gelgjutanga við Elliðaárvog. 

  

 

Þetta var á stríðsárunum og verið var að stækka flugvöllinn í Reykjavík. Foreldrar Erlu höfðu 

keypt eitt af húsunum sem flutt voru af flugvallarsvæðinu niður á Gelgjutanga. Þessi staður 

var þá langt út úr en þarna voru ýmis fyrirtæki sem og íbúðargata með fjórum húsum, 

götunafnið kemur um 1950 og Erla elst sem sé upp á Kleppsmýrarvegi 1. 

Stærsta fyrirtækið þarna var vélsmiðjan Keilir, svo var þarna saltfiskverkun og 

skreiðarvinnsla og trönur sem fylgdu henni. Auk þess var þarna fyrirtækið Bátanaust, þar 

sem gert var við báta og skip og mikil dráttarbraut þar sem bátar voru sjósettir, teknir á land 

eða geymdir.  

Það eru mörg ár síðan húsin fjögur hurfu en okkar hús fékk framhaldslíf segir Erla, því það 

var flutt eitthvert suður með sjó. Húsið okkar var alveg niðri við sjó svo sjávarlyktin er mér í 

blóð borin. Það var töluvert langur gangur að fara í búðir og skóla. Það var allt í lagi að fara á 

milli í björtu og góðu veðri. En það var auðvitað ekki alltaf logn, sól og blíðviðri hér við 

Faxaflóann og á þeim tíma voru sko engin götuljós.  

Ég var afskaplega myrkfælin og draughrædd í þá daga. Stundum var ég skelfingu lostin á 

leiðinni heim í kolniðamyrkrinu á veturna, úr og í skólann og líka þegar ég varð eldri og fór 

að fara út á kvöldin. Ekki sást nokkur maður á ferli, hvergi ljóstýra síðasta spölinn á leiðinni 

heim. Það var alltaf ákveðinn staður þar sem ég byrjaði að hlaupa eins hratt og ég gat af 

hræðslu, og flaug síðan beint á hurðarhúninn heima. Ég veit ekki hvað ég hefði gert hefðu 

dyrnar einhvern tíma verið læstar. En það var auðvitað alltaf opið! 

  

Að öllu öðru leyti var yndislegt að eiga heima þarna. Leiksvæðið var svo frábært, við 

veiddum oft kola en því miður fékk ég stundum marhnút og það þótti nú hálfgerð skömm!  

Ekki var heldur ónýtt að leika sér í skipunum. Allt um kring voru næg svæði fyrir útileiki en 

þeir helstu voru t.d. yfir, „sto“, brennó að ógleymdri fallinni spýtu. Það voru börn í öllum 

húsunum og oft komu krakkar niður eftir til að leika sér, leiksvæðið okkar var ævintýralegt 

og margslungið en í dag þætti það líklega mjög hættulegt og sennilega ekki barnvænt. 

Kannski hef ég heillast svona af blokkinni hérna í Naustavörinni í Kópavogi vegna þess að hér 

bý ég alveg niðri við sjó eins og í bernsku minni úti á Gelgjutanga. 

 

Síðan varð ég bara ástfangin ... 

Ég byrja mitt skólanám í Laugarnesskóla, fer svo í Langholtsskóla þegar hann tekur til starfa 

en lauk svo skyldunni í „Gaggó Aust“ loks tók ég svo gagnfræðapróf frá Verknámsskólanum í 

Brautarholti. Það þótti góð menntun og alveg nægjanleg í því umhverfi sem ég ólst upp í. 



Þegar ég stálpaðist vann ég á sumrin og svo eftir skólagöngu vann ég ýmis störf t.d. í fiski, 

sjoppu og rammagerð. Ég vann m.a. í versluninni Toledo og líkaði mjög vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ástfangið par. 

 

Síðan varð ég bara ástfangin eins og lög gerðu ráð fyrir og giftist Björgvini Kjartanssyni 

múrarameistara. Við eignuðumst þrjá syni á stuttum tíma; Þröst, f. 1963, doktor í sálarfræði, 

Kjartan, f. 1964, húsasmíða- og múrarameistara og Jón Þór, f. 1967, rafvirkja. Svo á ég sjö 

barnabörn og var að eignast fyrsta langömmubarnið fyrir skömmu.  

Við Björgvin byrjuðum að búa árið 1963 í Karfavoginum en þangað flutti ég beint úr 

foreldrahúsum. Síðan byggðum við raðhús í Smyrlahrauni í Hafnarfirði og fluttum þangað 

árið 1969 en bjuggum í ríflega ár hjá foreldrum mínum sem voru þá flutt í Kópavoginn. 

Strákarnir mínir ólust upp í Hafnarfirði en ég var þá heimavinnandi húsmóðir og líkaði mjög 

vel að búa í Hafnarfirði og gott var að vera með þrjá stráka þar. Ég bjó í Hafnarfirði í tæp 20 

ár en við Björgvin skildum 1984 og ég flutti fljótlega í Kópavoginn og bý þar enn.  

 



 
Erla og synir hennar. Frá vinstri, Jón Þór, Þröstur og Kjartan. 

Brá mér í Öldungadeildina ... 

Einhvern veginn þróaðist það þannig með árunum að mig fór að langa verulega til að gera 

eitthvað nýtt, læra eitthvað. Svo kom sá dagur að ég ákvað að fara í Öldungadeildina í 

Hamrahlíð enda drengirnir þá orðnir stálpaðir. Til að gera langa sögu stutta lauk ég 

stúdentsprófi þaðan árið 1979 og skráði mig strax þá um haustið í sálarfræði við Háskóla 

Íslands með félagsráðgjöf sem aukagrein og lauk þar BA-námi árið 1983 og lauk 

starfsréttindum í félagsráðgjöf árið 1984. 

Ég verð að segja það eins og er, að mér fannst það verulega stór stund í lífi mínu þegar ég 

steig inn í Háskóla Íslands í fyrsta sinn. Það var skref í mínu lífi sem mér hafði ekki til hugar 

komið að ég myndi nokkurn tíma stíga. Ég vildi fá starfsréttindi og fékk þau og ég er svo 

sannarlega búin að njóta þess að fá að vinna sem félagsráðgjafi.  

Að loknu námi í HÍ fór ég að að vinna á Svæðisskrifstofu Reykjavíkur um málefni fatlaðra. 

Vann þar í liðlega tvö ár en fór síðan að vinna á Félagsmálastofnun Reykjavíkur í 

Síðumúlanum eða „Féló“ eins og sagt er. Þar starfaði ég þar til ég fór í mastersnám í 

félagsráðgjöf við Háskólann í Edinborg árið 1990. 

 

Edinborg ein fallegasta borg í heimi ...  

Það var komin einhver útþrá í mig á þessum tíma, mig dreymdi um að búa erlendis, kynnast 

öðrum aðstæðum og síðast en ekki síst læra eitthvað nýtt. Þar kom að ég sótti um nám í 

nokkrum erlendum háskólum og fékk inngöngu í háskólann í Edinborg. Ég var ekki eini 

Íslendingurinn því Sigríður Ólafsdóttir félagsráðgjafi fór líka. Það var stuðningur fyrir okkur 

að hafa hvor aðra í þessum nýju aðstæðum. Samnemendur okkar voru flestir Skotar en það 

voru líka þrír nemendur frá Hong Kong. Flestir Skotarnir unnu með náminu og tóku það á 

lengri tíma. Þarna kynntist ég frábæru fólki og eignaðist góða vini. Ég hef farið til Hong Kong 

og þau komið tvisvar til Íslands auk þess sem við höfum hist í Edinborg.  

Þetta ár var kostnaðarsamt en Lánasjóðurinn bjargaði mér en það er ekki er langt síðan ég 

lauk við að greiða námslánin en þeim peningunum var svo sannarlega vel varið. Þetta var 

krefjandi ár en frábært. Mastersritgerðin mín var um sorg og sorgarráðgjöf.  



Mér finnst forréttindi að ég hafi getað farið í framhaldsnám 47 ára gömul og fengið þetta 

tækifæri til að kynnast nýju landi, nýju fólki og búa í Edinborg sem er ein fallegasta borg í 

heimi, eða það segi ég! 

 

Komin heim frá Edinborg ... 

Um það leyti sem ég kom heim frá Edinborg var auglýst eftir félagsráðgjafa við Vinnu- og 

dvalarheimili Sjálfsbjargar sem nú heitir Sjálfsbjargarheimilið. Þetta þótti mér verulega 

spennandi starf, sótti um og fékk. Í farteskinu var ég með reynslu af að vinna með fötluðum 

og aðstandendum þeirra. Það var einnig gott bakland að hafa unnið mastersritgerðina um 

sorgarvinnu. Þarna vann ég til starfsloka, í árslok 2011. Ég var fyrsti félagsráðgjafinn sem 

ráðinn var við heimilið. Það voru nokkur tímamót í starfsemi heimilisins. Þarna var við 

stjórnvölinn einvala lið og sterkur hópur, tiltölulega nýtekinn við störfum og fullur af 

hugsjónum og nýjum hugmyndum en það voru þau Tryggvi Friðjónsson, framkvæmdastjóri, 

Guðrún Erla Gunnarsdóttir, hjúkrunarforstjóri, Þórdís Richter, skrifstofustjóri og Valerie 

Harris, iðjuþjálfi.  

Þegar ég skoða núna starfslýsingu mína sé ég hvað starfið var fjölbreytt. Það fólst meðal 

annars í að skipuleggja og taka þátt í uppbyggingu og þróun starfseminnar og þjónustunnar, 

veita íbúum, aðstandendum þeirra og starfsmönnum faglega ráðgjöf, stuðning og fræðslu. 

Vinna varð að því að endurhæfingaríbúðin yrði tekin í notkun og hafa faglega umsjón með 

þeirri starfsemi í samvinnu við hjúkrunarforstjóra og iðjuþjálfa heimilisins. 

Mér fannst heimilið frekar stofnanalegt þegar ég byrjaði og mikil þörf á að leggja áherslu á 

félagslega þáttinn í starfseminni. Starfsmenn voru þá í einkennisfatnaði en hann var aflagður  

fljótlega. Það voru ekki allir starfsmenn sáttir en nú á tímum held ég að engum dytti í hug að 

klæðast slíkum fatnaði í vinnunni. 

 

Dugnaður frumkvöðlanna ... 

Sjálfsbjargarheimilið hafði verið stafrækt í átján ár þegar ég fór að vinna þar. 

Byggingartíminn var ansi langur en fyrsta skóflustungan var tekin árið 1966. Kjarkur og 

þrautseigja frumkvöðlanna var gífurlegur, þeirra framlagi verður sífellt að halda á lofti. Einn 

af baráttumönnunum fyrir byggingunni var Theodór A. Jónsson sem seinna varð formaður 

Landssambands Sjálfsbjargar. Hann sagði frá því að þegar hann var 14 ára gamall og lá einu 

sinni sem oftar á spítala, hafi honum verið tilkynnt einn morguninn að þar gæti hann ekki 

verið lengur og að hann yrði fluttur á Elliheimilið Grund eftir hádegi. Þar var hann vistaður á 

fjögurra manna herbergi með öldruðu, veiku fólki sem allt var rúmliggjandi. Saga Theodórs 

er lýsandi dæmi um stöðu fatlaðra á þessum tíma og það var greinilega mikið í húfi fyrir 

þennan hóp og augljóst að nýja heimilið var algjör bylting. Með tilkomu heimilisins varð 

fatlað fólk sýnilegra í samfélaginu. Áður heyrðust varla raddir þeirra, margir lokuðust inni á 

heimilum sínum eða lentu inni á elliheimilum eða sjúkrahúsum. 

Þegar heimilið var opnað þótti allt svo stórkostlegt, svo fínt og nýtt, allir með sérherbergi, 

sem þótti vitanlega gífurleg flottheit, en bað og salernisaðstaða var sameiginleg á hæðunum 

sem ekki þótti aðfinnsluvert á þeim tíma frekar en smæð herbergjanna. Þeir íbúar sem fluttu 



inn fyrstu árin stunduðu margir nám eða vinnu en í dag myndi sá hópur búa sjálfstætt úti í 

bæ, enda hét heimilið þá Vinnu- og dvalarheimili Sjálfsbjargar. En tímarnir breytast og mál 

þróast. Þeir sem búa á heimilinu nú eru meira fatlaðir og þurfa mun meiri umönnun og 

stuðning en þeir sem fluttu inn í upphafi.  

 

„Sjö manna nefndin“ 

Frá byrjun mynduðum við gott teymi, Tryggvi, Guðrún Erla, Valerie og ég; 

framkvæmdateymi. Öll vildum við þróa starfsemina, gera heimilið betra og leggja áherslu á 

að auka lífsgæði íbúa og virkja þá og hvetja til meira sjálfstæðis sem og að leggja áherslu á 

góðan heimilisbrag. Við settum okkur markmið sem fólu í sér þann skilning að aukin lífsgæði 

íbúa myndu auka starfsgleði starfsmanna og að þarna yrði flæði á milli sem myndi skapa 

góðan heimilisbrag sem það og gerði. Okkur þótti nauðsynlegt að hverfa frá vissri 

stofnanahugmynd og horfa á Sjálfsbjargarheimilið fyrst og fremst sem heimili fólksins. 

Við héldum fundi með íbúum og starfsmönnum þar sem málin voru rædd og hugmyndir 

reifaðar. Í framhaldi af þessu öllu var ákveðið að stofna vinnuhóp íbúa og starfsmanna með 

það að markmiði að auka lífsgæði íbúanna og auka starfsgleði starfsmannanna. Þessir fundir 

voru mánaðarlega og nefndir „Sjö manna nefndin“. Í nefndinni voru fulltrúar íbúa og 

starfsmanna frá hverri hæð ásamt forstöðumanni eldhúss, Garðari Halldórssyni, ásamt 

okkur; í allt 11 manns. Þetta voru góðir fundir, rædd stór mál og smá en alltaf enduðu 

fundirnir á umræðu um hvað ætti að vera í matinn. Allir höfðu skoðun á honum en Garðar er 

svo sannarlega meistarakokkur og maturinn ljúffengur sem eru mikil lífgæði bæði fyrir íbúa 

og starfsmenn. 

Við Valerie byrjuðum á hópavinnu með íbúum m.a. bókmennta- og kvikmyndaklúbb og 

skipulögðum stuttar ferðir. Við vorum með einn hóp þar sem áherslan var á markvissa 

félagslega þjálfun.  

 
Minni einingar á heimilið ... 

Fljótlega fórum við í framkvæmdateyminu að ræða um minni einingar á heimilinu. Byrjað 

var á að fækka um tvo íbúa á hverri hæð og þar með auka sameiginlegt rými sem þýddi að 

nú gátu íbúar fengið morgunmatinn á sinni hæð, annars var alltaf farið í matsalinn. Seinna 

var kvöldmatur líka boðinn fram uppi en hádegismatur niðri í matsal.  

Í byrjun árs 1995 var íbúum og starfsmönnum á hverri hæð skipt í tvo hópa og voru tveir 

hópstjórar, annar hjúkrunarfræðingur, hinn sjúkraliði. Mikill undirbúningur var fyrir 

breytingarnar bæði hjá íbúum og starfsmönnum og var það nauðsynlegt því breytingar eru 

mörgum kvíðvænlegar. Við héldum starfsdaga með starfsmönnum hverrar hæðar á 

Lækjarbrekku í Bernhöftstorfunni í Reykjavík þar sem við fórum saman yfir breytingarnar og 

starfið framundan. Ákveðið var að hafa starfsmann sem tengilið fyrir hvern íbúa. 

 

Á þrjátíu ára afmæli heimilisins voru tvö herbergi sameinuð í eitt. Það var tilraunaverkefni og 

voru gerð tvö slík. Ekki voru fleiri gerð heldur horft á íbúðir í C-álmu, sem er íbúðaálma 

Sjálfsbjargarhússins. Sú búseta sem skapaðist við þetta nefndist „Sjálfstæð búseta með 



stuðningi“. Það var stórt skref og flutti íbúinn í íbúðina og bjó þar og sáu starfsmenn 

heimilisins um alla umönnun og stuðning eins og áður. Það var árið 2003 sem fyrsti íbúinn 

flutti inn en það var Jónína Bjarnadóttir sem hafði búið á heimilinu frá upphafi.  

 

 
 

Fyrsti íbúinn flytur í úrræðið Sjálfstæð búseta með stuðningi. Frá vinstri, Guðlaugur Þór 

Harðarson forstöðumaður reksturs fasteigna, Róbert Sigurjónsson umsjónarmaður, Guðrún 

Erla Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri, Þórunn Kristjánsdóttir hjúkrunardeildarstjóri, Súsanna 

Jónmundsdóttir sjúkraliði, Þórdís Davíðsdóttir hópstjóri og sjúkraliði, Jónína Bjarnadóttir 

íbúi, Helga Bjarnadóttir systir Jónínu, Erla og Valborg Huld Kristjánsdóttir iðjuþjálfi. 

 

Þegar ég lét af störfum voru nokkrir komnir í sjálfstæða búsetu en nú hefur tveimur hæðum 

Sjálfsbjargarheimilisins verið lokað og íbúarnir fluttir úr herbergjum í séríbúð með stuðningi 

starfsmanna. Mig langar sérstaklega að geta þess að í okkar þróunarvinnu var ætíð góður 

stuðningur og hvatning frá stjórnarmönnum Sjálfsbjargarheimilisins.  

Á tímabili var ákveðið að byggja nýtt heimili og var mikið spáð og spekúlerað. Við Guðrún 

Erla vorum með nokkra rýnihópa meðal íbúa, starfsmanna og aðstandenda og horfðum fram 

á veginn og ræddum hvernig við vildum hafa nýtt heimili. Það var svo seinna ákveðið að 

hætta við að byggja nýtt hús því það samrýmdist ekki lengur hugmyndafræðinni. Sú 

hugmyndavinna sem fyrir lá nýttist þó vel varðandi áframhaldandi starfsemi 

Sjálfsbjargarheimilisins. 

 

Endurhæfingaríbúðin ...  



Það var mjög spennandi fyrir mig strax í upphafi starfsferils míns á heimilinu að fá að taka 

þátt í öllum undirbúningi að skipulagi og starfsemi endurhæfingaríbúðarinnar. Þannig var að 

Guðrún Erla Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri heimilisins hafði farið til Danmerkur árið 1989 í 

fræðsluferð og kynnt sér þar þjónustu og aðbúnað fatlaðra og hafði séð m.a. 

endurhæfingaríbúðina í Bytoften í Herning á Jótlandi. Hún kynnti þessa hugmynd fyrir stjórn 

Sjálfsbjargar og Sjálfsbjargarfélögum og er skemmst frá því að segja að vel var tekið í 

hugmyndina. Það var staðið fyrir víðtækri söfnun og upp úr því mikla starfi spruttu m.a. 

Hollvinir Sjálfsbjargar sem slógu í raun smiðshöggið á að hægt væri að hefja framkvæmdir.  

Í fagteyminu sem sá um endurhæfingaríbúðina voru ásamt mér Guðrún Erla Gunnarsdóttir 

hjúkrunarforstjóri og Valerie Harris iðjuþjálfi. Við fórum og kynntum okkur nánar starfsemi í 

endurhæfingaríbúðinni í Bytoften og kynntumst líka almennu starfi þeirra á heimilinu þar. 

Seinna vorum við í samstarfi við Samtök forstöðumanna fyrir yngri hreyfihamaða í 

Danmörku og studdi það okkur í þróunarvinnu á heimilinu. 

Íbúðin er tveggja herbergja á 5. hæð í C-álmu Sjálfsbjargarhússins og 56 fermetrar. Mikil 

vinna var lögð í hönnun en hún er sérhönnuð fyrir hreyfihamlaða m.a. var eldhúsinnréttingin 

færanleg upp og niður, öll búsáhöld sérsniðin að þörfum fatlaðra og loftlyfta frá 

svefnherbergi að baðherbergi. 

Markmiðið með þjálfuninni var að gera einstaklingana færari um að lifa innihaldsríkara og 

sjálfstæðara lífi með þeim skuldbindingum sem því fylgir s.s. fjárhags- og félagslegum 

þáttum. Í þjálfuninni fólst að styðja fólk við að takast á við lífið á nýjum forendum. Íbúarnir 

sem nýttu sér hana voru hreyfihamlaðir og höfðu fatlast vegna slysa eða veikinda eða voru 

hreyfihamlaðir frá fæðingu. Fagteymið sá um þjálfunina og alltaf voru sett sameiginleg 

markmið með tilliti til getu hvers og eins og samningur gerður. Stuðningur sá sem þurfti var 

fenginn og við lok dvalar metin þörf á áframhaldandi stuðningi. Tímalengd þjálfunar var 

misjöfn, sá sem dvaldi lengst var í eitt og hálft ár en styst var þjálfunin í þrjá mánuði.  

 

 



 

Fyrsti íbúinn var Stefanía Antoníusdóttir sem flutti inn árið 1993. Hún hafði búið á 

Sjálfsbjargarheimilinu frá upphafi en þetta var mikil áskorun fyrir hana. Hún tókst á við það 

að gista ein í fyrsta sinn, versla inn fyrir sig og velja úr öllum vöruflokkum, ásamt öllu því sem 

fylgir að reka heimili. Eftir endurhæfinguna flutti hún í leiguíbúð í C-álmu og undi hag sínum 

vel. Síðustu árin valdi hún að búa á hjúkrunarheimilinu Eirhömrum í Mosfellsbæ. 

Endurhæfingaríbúðin var ekki bara fyrir íbúa heimilisins. Það gátu allir sótt um að komast í 

endurhæfingaríbúðina og komu þeir sem nýttu sér hana kom víða að, utan af landi og m.a. 

af Grensásdeildinni. Alls voru um tuttugu manns sem bjuggu í íbúðinni en 

endurhæfingaríbúðin hefur verið notuð sem almenn leiguíbúð frá 2013.  

 

Starfsdagar eru mikilvægir ...  

Í starfsmannastefnunni var lögð mikil áhersla á vellíðan starfsmanna. Mikilvægi þess að 

starfsfólki líði vel kemur æ betur í ljós enda ljóst að það hefur bein áhrif á heilsu þess og allt 

umhverfið og er þannig beinn áhrifavaldur á gæði starfseminnar. Það var út frá þessari 

staðreynd sem við gengum í starfsmannastefnu okkar á heimilinu. 

Fyrstu starfsdagar voru sem sé árið 1994 með starfsmönnum hæðanna en tveim árum 

seinna var ákveðið að hafa þá árlega fyrir alla starfsmenn. Yfirleitt fórum við í fundarsali úti í 

bæ, einn hópur í senn. Helsta markmið starfsdaga var að efla starfsmenn og styrkja 

samvinnu og samskipti. Á þessum dögum var margvísleg fræðsla, umræður og verkefni 

ásamt hópefli, við fórum m.a. í „salsa“- tíma. Eitt árið vorum við í Kríunesi við Elliðavatn þá 

notuðum við svæðið og fórum í litlum hópum og fundum eitthvað í náttúrunni sem við 

unnum með og tengdum grósku og góðri samvinnu. Ég held að það hafi verið sérstakt við 

okkar starfsdaga á þessum tíma að allir starfsmenn tóku þátt en með því lögðum við áherslu 

á að við værum heild sem vinnur að ákveðnu markmiði þ.e. að íbúum líði vel og lífsgæði 

þeirra aukist.  

 

Heilsuefling starfsmanna ... 

Mikið var gert til að hvetja starfsmenn til að huga vel að heilsu sinni. Við stofnuðum teymi 

starfsmanna af öllum deildum til að fylgja því eftir og koma með hugmyndir. Starfsmenn 

fengu styrk til heilsueflingar sem margir nýttu sér. Hjúkrunarfræðingarnir buðu árlega upp á 

heilsumælingar; blóðsykurs-, blóðfitu- og blóðþrýstingsmælingar sem vissulega var 

fyrirbyggjandi því ef eitthvað var ekki í lagi var fólki vísað áfram. 

Ég hafði mikinn áhuga á að gert yrði eitthvað til hvatningar í þessu efni t.d. voru heilsuvikur, 

boðið upp á vikupakka í ræktina, jógatíma, keiluferðir, dansað í hádeginu, slökun, göngur og 

axlanudd sem mörgum starfsmanninum veitti nú ekki af. Fræðslunámskeið voru um 

mataræði ásamt hollu „góðgæti frá eldhúsi“ og við tókum þátt í heilsueflandi verkefnum 

bæði „Heil og sæl, í vinnunni“ og „Lífshlaupinu“ og komum við vel út.  

Það voru margir sem aðstoðuðu við undirbúning hinna ýmsu atburða og m.a. var alltaf gott 

að leita til Þórdísar Richter sem alltaf var til í allt sem til framfara horfði á heimilinu. 



Ég tel að þessi vinna og starfsmannastefna Sjálfsbjargarheimilisins hafi skilað miklum árangri 

og 

hjálpað 

til að 

starfsmenn heimilisins mátu heimilið svo hátt að það fékk leyfi til að kalla sig 

„Fyrirmyndarstofnun“ ár eftir ár.  

 

 

Ferðir og uppákomur ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitt af því sem mér fannst mikilvægt að gera þegar ég byrjaði þarna var að fá meiri 

tilbreytingu fyrir íbúa, eitthvað sem braut upp hversdagsleikann. Eins og kom fram byrjuðum 



við Valerie með hópastarf og við fórum líka í stuttar ferðir með íbúum. Fyrsta ferðin var með 

bókaklúbbnum okkar. Þá fengum við Jón Böðvarsson til að fjalla um Kjalnesingasögu og 

fórum síðan í ferð um Kjalarnesið. Þetta var fín ferð nema hvað rútan var vonlaus; engin 

lyfta. Slíkar „lyftulausar“ ferðir voru ekki farnar aftur. En við vorum svo heppin að fá 

Ferðaþjónustuna í lið með okkur og fórum í vor- og haustferðir m.a. til Þingvalla, Úthlíðar og 

Keflavíkur en þetta gekk ekki nema í nokkur ár en þá varð því miður lokað á þennan 

möguleika. Hópavinnan hélt áfram en eftir að Valerie varð forstöðumaður 

Þjónustumiðstöðvar kom Valborg Huld Kristjánsdóttir iðjuþjálfi meira inn í samstarfið með 

mér.  

 

Á sumrin var t.d. farið í Krikann við Elliðavatn, útiverunnar notið, grillað, farið í leiki, sungið 

og jafnvel reynt að veiða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Krika  Það er ávallt veiðivon. 

 

 

 
 



Í Krika. Tveir hópstjórar, Ingbjörg Jóhannsdóttir og Þórdís Davíðsdóttir ásamt Guðrúnu 

Halldórsdóttur. 

 

Fyrir jólin byrjuðum við með jólagleði einn laugardagseftirmiðdag fyrir íbúa og aðstandendur 

þeirra. Byrjað var með jólaföndur, svo fengum við heitt súkkulaði og smákökur að „hætti 

hússins“ og alltaf var eitthvað til skemmtunar. Við buðum eldri starfsmönnum sem voru 

hættir að vinna í jólagleðina. Þetta breyttist svo á þann veg að jólagleðin fluttist á hæðirnar 

og aðstandendum boðið að vera með. Nú er eldri starfsmönnum boðið í jólahlaðborð 

heimilisins og hef ég mætt þar og notið þess að hitta íbúana, starfsmennina og að ekki sé nú 

talað um að njóta veislumatarins.  

 

 
Jólahlaðborð 29. nóvember 2018. Tryggvi Friðjónsson, Erla og Þórdís Richter. 

Danmerkurferðin ... 

 

Það er ekki hægt að sleppa umfjöllun um 25 ára afmælisferðina árið 1998. Það var algjör 

ævintýraferð og ég held að öllum sem í hana fóru sé hún ógleymanleg. Það voru 69 

ferðalangar sem lögðu í hann; íbúar, starfsmenn og stjórn heimilisins. Það þurfti tvær 

flugvélar því það voru of margir hjólastólanotendur fyrir eina vél. Skipulagið fyrir ferðina var 

mikið og náði í raun frá A til Ö og sá framkvæmdateymið um það ásamt Þórdísi Richter. Til 

að auðvelda samskiptin fengu allir möppur með korti yfir svæðið og í hvaða húsi hver ætti 

að búa. Einnig fengu allir símanúmer hjúkrunarfræðinganna og framkvæmdastjóra. Við 

röðuðum niður í flugvélarnar svo allt færi vel og allir íbúar hefðu starfsmenn hjá sér. Hver 

íbúi hafði einn stafsmann sem hélt utan um allt sem að honum sneri.  



 
Lagt af stað til Danmerkur 1998. 

 

Við lentum á Kastrupflugvelli Kaupmannahöfn og keyrðum til sumarhúsa Hou á Jótlandi sem 

tilheyra Egmont höjskole, sunnan við Árósa. Þar eru frábær sumarhús og aðgengi eins og 

best verður á kosið. Þarna voru líka til umráða fyrir okkur ferðaþjónustubílar skólans sem við 

máttum keyra og voru notaðir í smátúra s.s. til að versla í Odder sem var rétt hjá.  

Tvær dagsferðir voru farnar, í Lególand og svo til Árósa. Lególand er mikið undur, um það 

voru menn sammála. Við grilluðum okkur t.d. „snobröd“ yfir logandi varðeldi í yndislegu 

veðri, mikil grillveisla var eitt kvöldið og borðað úti.  

 

 
„Snobröd“ grillað í Hou á Jótlandi. 

 



Haldið var upp á 25 ára afmæli Sjálfsbjargarheimilisins í mikilli afmælisveislu í hátíðarsal 

skólans. Sú veisla gleymist seint, fullt af heimatilbúnum skemmtiatriðum og endað í 

fjörugum dansi. Skipulagt var að allir starfsmenn fengju einn frídag í ferðinni sem allir nutu 

eins og þeir vildu. Vikan var fljót að líða, allt gekk eins og smurt og allir komu heim sælir og 

glaðir eftir velheppnað ferðalag. 

 

***** 

 

Ég hef nú sagt frá ýmsu frá þessum 20 árum en ég hef ekki nefnt það mikilvægasta í starfi 

mínu sem var vinna mín með íbúum og aðstandendum þeirra sem var mikil og fór eftir 

þörfum hvers og eins. Það er oft mikil sorg sem fylgir því að fatlast. Það er erfitt að flytja á 

heimilið og geta ekki lengur búið sjálfstætt. Það er mikið áfall fyrir hvern þann sem í því 

lendir og aðstandendur þeirra. Mikilvægt er að stuðningur, skilningur og aðstoð sé fyrir 

hendi. Í þeirri vinnu nýttist mastersnám mitt um sorg og sorgarviðbrögð mér vel. 

Þegar ég horfi til baka er svo margt sem hefur gerst og áunnist, og svo margt sem ég fékk að 

taka þátt í. Ég er ánægð að hafa verið þátttakandi í þeirri þróun og þeirri vinnu sem hefur 

gert Sjálfsbjargarheimilið að því sem það er í dag. Nú er meirihluti íbúa kominn í íbúðir en 

þær íbúðir eru flestar litlar stúdíóíbúðir. Framtíðin býður vonandi uppá meira val í búsetu og 

þjónustu. 

Eftir tuttugu ára samvinnu og samveru er margs að sakna en líka svo sannarlega yfir mörgu 

að gleðjast. Þarna var fastur kjarni starfsmanna, góður starfsandi ríkjandi og eignaðist ég þar 

marga góða vini. Þegar ég hugsa til til Sjálfsbjargarheimilisins finn ég fyrir væntumþykju í 

garð íbúa og starfsmanna og óska öllum velfarnaðar í því sem framtíðin ber í skauti sér.  

 

Ásdís Skúladóttir - 2019 


