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1. Stjórn Sjálfsbjargarheimilisins
Stjórn Sjálfsbjargarheimilisins (SBH) var kjörin á 37. þingi Sjálfsbjargar lsh. í maí 2014. Formaðurinn
var kjörinn sérstaklega á þinginu, en stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.
Stjórn kjörin á 2. landsfundi Sjálfsbjargar lsh. í október 2016. Í sviga kemur fram hvenær
viðkomandi kom inní stjórn SBH. Á fyrsta fundi hinnar nýju stjórnar var lagt til að Ása Hildur
Guðjónsdóttir yrði varaformaður stjórnarinnar og var það samþykkt samhljóða.
Nafn

Félag

Titill

Í stjórn frá

Jón Heiðar Jónsson		
Ása Hildur Guðjónsdóttir
Anna Torfadóttir		
Þuríður Harpa Sigurðardóttir
Kristín Jónsdóttir		
Jón Eiríksson			

Sjb. á Akureyri og nágrennis
Sjb. á höfuðborgarsvæðinu
Sjb. í Bolungarvík		
Sjb. í Skagafirði			
Sjb. á höfuðborgarsvæðinu
Sjb. á höfuðborgarsvæðinu

formaður
varaformaður
meðstjórnandi
meðstjórnandi
meðstjórnandi
varamaður

(2014)
(2016)
(2012)
(2012)
(2014)
(2014)

2. Sjálfsbjargarheimilið
SAGAN
Sjálfsbjargarheimilið (SBH) 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 árið
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 er hafin (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) og Þjónustumiðstöð
Sjálfsbjargarheimilisins verður til við sameiningu iðjuþjálfunar og
Dagvistar Sjálfsbjargarheimilisins (2002). Sjálfstæð búseta með
stuðningi (2003), og Þekkingarmiðstöð SBH stofnsett (2012). 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 lsh. árið 2011 og sami framkvæmdastjóri hefur
síðan stýrt 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 árin 2006, 2008,
2009 og 2013 og hlaut svo viðurkenninguna Stofnun ársins
2014. Um er að ræða sameiginlegt verkefni SFR – stéttarfélags í
almannaþjónustu og VR.
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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3. Starfið 2016
Fjöldi starfsmanna jókst lítillega á milli ára en
meðalfjöldi stöðugilda var á árinu 57.8. Meginástæða
þess er aukning í langtímaveikindum starfsmanna.

Rekstur heimilishlutans hefur nokkuð markast
af þeirri stefnu að breyta búsetu íbúanna yfir í
sjálfstæða búsetu með stuðningi. Stefnt er að lokun
4. hæðarinnar, en ákvörðun um hvenær hefur ekki
verið tekin.

Gæðateymi er að störfum og koma að því starfsmenn
úr flestum starfseiningum SBH. Þar hefur verið
unnið mikilvægt starf, m.a. liggur nú fyrir sérstök
starfsmannahandbók og handbók fyrir íbúa og
aðstandendur þeirra. Eru gæðateyminu færðar þakkir
fyrir mikilvægt framlag, starfseminni til heilla.

Rekstur þjónustumiðstöðvarinnar er í jafnvægi og
hefur fjöldi einstaklinga sem hafa notið þjónustunnar
verið nokkuð jafn yfir árið eða um 60 manns.
Starfsaðstaðan hefur verið bætt með því að stúka af
salinn og koma þar fyrir tveimur stórum herbergjum,
annað fyrir jóga og aðra hópmeðferð og hitt fyrir
margs konar iðju, svo sem listmálun.

Vefsíða SBH var endurnýjuð frá grunni á árinu 2015.
Hefur nýja síðan mælst vel fyrir og er nú ágætlega
nýtt, þá sérstaklega af Þjónustumiðstöðinni við að
koma ýmsum upplýsingum á framfæri til notenda og
aðstandenda þeirra.

Þekkingarmiðstöðin hefur verið að þróa sína
starfsemi og hefur vefsíðan verið í áframhaldandi
þróun á starfstímabilinu. Í undirbúningi er að nýtt
verkefni Þekkingarmiðstöðvarinnar verði á vettvangi
útleigu hjálpartækja.

Félagsráðgjafi var ráðinn við heimilið síðla árs
2015. Petrína Ásgeirsdóttir félagsráðgjafi og MA
í friðarfræðum var ráðin í hálft starf. Meginhluti
starfs hennar tengist aðstoð og stuðningi við íbúa og
aðstandendur SBH og að halda utan um fræðslu til
starfsmanna. Petrína vann að gerð skýrslu á árinu um
aðstæður og líðan íbúa. Könnunin nýtist sem grunnur
til að móta starf hennar og verður innlegg í umræðu
um áherslur og stefnu Sjálfsbjargarheimilisins.

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.
Sundlaugin er komin til ára sinna en þjónar ennþá
sínu hlutverki. Afar mikilvægt er orðið að endurnýja
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lyftubúnað við laugina.
Fjárhagslegur rekstur SBH var viðunandi á árinu
2016 og er betur fjallað um hann í kafla 3.3.
Ársreikningurinn fylgir með aftast í skýrslunni.

Skýrsla SBH og ársreikningur er kynntur á árlegum
landsfundum Sjálfsbjargar. Framkvæmdastjóri SBH
er ráðinn af stjórn og annast hann daglegan rekstur
SBH.

3.1 Starf stjórnar

Haldnir eru stjórnarfundir að jafnaði mánaðarlega.
Þó falla niður stjórnarfundir yfir hásumarið og í
kringum jól. Á árinu hélt stjórnin 8 formlega bókaða
stjórnarfundi og í lok árs höfðu alls verið haldnir 192
stjórnarfundir frá upphafi skipunar stjórnarinnar árið
1991.

Stjórnin er kjörin á landsfundi Sjálfsbjargar lsh.
í samræmi við lög samtakanna. Stjórnin fer með
yfirstjórn SBH í umboði landsfundar Sjálfsbjargar lsh.
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
samþykkir hún ársreikninginn með undirskrift sinni.

Hér á eftir er greint frá helstu umfjöllunaratriðum og
ákvörðunum sem fram fóru á stjórnarfundum SBH
árið 2016.

185. stjórnarfundur 25. janúar 2016

mannahóp SBH sem verkefnisstjóri og stígi jafnframt
til hliðar sem formaður stjórnar SBH og varaformaður
taki við sem formaður stjórnar. Formaður vék af fundi
undir þessum dagskrárlið. Stjórnin samþykkti breytingar
þessar.
• Kynnt hugmynd um að flytja reykherbergi í þvottahús
á 5. hæð.

• Greint frá stöðu kjaraviðræðna við starfsstéttir SBH og
að kjarasamningsgerð sé lokið við stéttarfélög.
• Greint frá að allt sé stopp í viðræðum við
fjármálaráðuneyti um lífeyrisskuldbindingar.
• Kynnt drög að bráðabirgðauppgjöri fyrir árið 2015 og
fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Til endurskoðunar þegar
bókhald fyrir árið 2015 liggur endanlega fyrir.
• Kynnt hugmynd um að starfsmenn SBH þurfi ekki að
greiða fyrir hádegisverð í matsal. Stjórn samþykkir að
þessi hugmynd komi til framkvæmda frá 1. júlí 2016.
• Kynnt tillaga að ráðningu verkefnisstjóra Þekkingar- og
frumkvöðlamiðstöðvar Sjálfsbjargar. Framkvæmdastjóri
leggur til að Þorsteinn Fr. Sigurðsson komi inní starfs-

186. stjórnarfundur 22. febrúar 2016

• Húsnæðismál Þekkingarmiðstöðvar. Vestara herbergi
hefur verið stækkað inní geymslu að hluta.
• Arndís Guðmundsdóttir sem áður starfaði sem
félagsmálafulltrúi Sjálfsbjargar var ráðin við Þekkingarmiðstöð. Kemur til starfa í júlímánuði.
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• Greint frá starfsmannfundi sem haldinn var 16. febrúar.
Þorsteinn Fr. Sigurðsson kynntur sem verkefnastjóri
Þekkingar- og frumkvöðlamiðstöðvar Sjálfsbjargar.
Petrína Ásgeirsdóttir kynnt en hún var ráðin yfirfélagsráðgjafi SBH í desember 2015. Kynnt ákvörðun um frían
mat til starfsmanna sem þeir lýstu ánægju með. Greint
frá aðstöðu fyrir rafskutlur og hjól í kjallara og rætt
um nýtt reykherbergi.
• Greint frá fyrirhuguðum fundi með íbúum hússins sem
haldinn verður síðar í dag. Framkvæmdastjóri hitti tvo
íbúa fyrir helgi í tengslum við þennan fund til að kynna
flutning reykherbergisins á 5. hæð og þvottahúss af
5. hæð á 2. hæð og svar Heilbrigðiseftirlits, sem gerði
ekki athugasemd við nýjan stað reykherbergis.

• Breytingar á lögum Sjálfsbjargar lsh. Nýráðinn framkvæmdastjóri Sjb. lsh. vann upp ákveðnar tillögur,
sem framkvæmdastjórn fór yfir og síðan var þetta
afhent laganefnd samtakanna til skoðunar. Stjórnin SBH
leggur áherslu á að skráning fötlunar félagsmanna
verði borin undir persónuvernd.  Farið yfir lagabreytingarnar sem fyrirhugaðar eru og þær ræddar.
• Fyrirhugaður fundur með íbúum í íbúðaálmu. Nú liggur
nú fyrir að fjórðu hæðinni verður lokað í haust.  Við það
þarf heimilið annað rými og er þá horft til reykherbergis
á þriðju hæð.  Það er búið að samþykkja að flytja
reykherbergið í aðstöðu þvottahúss á fimmtu hæð.  
Aðstaðan á fimmtu hæð verður flutt í þvottahúsið á
annarri hæð. Aðstaða hefur verið sköpuð fyrir rafskutlur
í bílskúr að norðanverðu. Í byrjun verður sex aðilum
sem nota rafskutlur boðin aðstaða þar.
• Kynnt bráðabirgðauppgjör fyrir janúar-apríl 2016. Framkvæmdastjóri fór yfir uppgjör fyrir fjóra mánuði.  Tekjur
eru í samræmi við áætlun og gjöld einnig.

187. stjórnarfundur 25. apríl 2016

• Kynntur ársreikningur 2015 af fulltrúa frá Grant Thornton
endurskoðun. Áritun fyrirvaralaus ef frá eru talin þau
áhrif sem lífeyrisskuldbindingar geta haft á reksturinn.
Tekjur ársins 2015, 600.2 millj. kr. Gjöld 604.9 millj. kr.
Fjármagnsliðir jákvæðir, 1.5 millj. kr. Rekstrarniðurstaða
neikvæð, 3.2 millj. kr. Stjórn samþykkir ársreikninginn og
áritar hann á fundinum.
• Kynnt fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Gert er ráð fyrir halla
sem nemur 22.8 millj. kr. Breytingin er vegna lífeyris
skuldbindinga SBH. Stjórn styður framkvæmdastjóra til
að vinna úr þeim hallarekstri sem fram kemur í
áætluninni.

190. stjórnarfundur 29. ágúst 2016

• Þorsteinn Fr. Sigurðsson nýráðinn framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar lsh. boðinn velkominn á fundinn. Sá háttur
verður á að framkvæmdastjórar SBH og Sjb. lsh. munu
sitja stjórnarfundi beggja aðila.
• Kynnt nýtt skipulag og verkefni fyrir Sjálfsbjörg lsh. og
tillaga að nýju skipulagi og verkefnum Sjálfsbjargarheimilisins. Einnig kynntar fyrirhugaðar breytingar
á rekstri Sjálfsbjargar lsh. og Sjálfsbjargarheimilisins.
Framkvæmdastjóri kynnti. Fór hann m.a. yfir sögu
Þekkingarmiðstöðvarinnar og rekstur hennar. Í hugmyndum um nýtt skipulag er lagt til að daglegur rekstur
Þekkingarmiðstöðvarinnar verði samstarfsverkefni
SBH og lsh., þannig að að SBH fjármagnar miðstöðina
en daglegur rekstur á hendi framkvæmdastjóra lsh.
samkvæmt þjónustusamningi á milli SBH og lsh. Arndís
Guðmundsdóttir er komin til starfa og gert ráð fyrir að
hún taki við sem forstöðumaður ÞMS.
• Framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar lsh. sagði frá því að
það eigi eftir að setja upp samning á milli SBH og lsh.
um rekstur ÞMS. Benti hann á að upprunalega var þetta
samstarfsverkefni þessara aðila og verður það fyrirkomulag styrkt betur með þessu.
• Framkvæmdastjóri kynnti  hugmyndir um að lsh. stofni
Hjálpartækjabanka í tengslum við ÞMS. Verður aðallega um leigu á hjálpartækjum að ræða með símsvörun
og afgreiðslu að einhverju leyti hjá ÞMS. Er verið að líta
til húsnæðis “Smásjár” við vesturinngang þar sem
Hringsjá var með kennslu. Leist fundarmönnum vel á
þessar hugmyndir.
• Í tengslum við þetta er einnig ráðgert að gera samning
um umsjón hússins, þ.e. um störf Jóns Ingimars
Jónssonar, Einars Andréssonar og Ólafs B. Tómassonar.
Fór framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar síðan yfir tillögu
um húsnæðisnefnd fyrir Hátún 12. Hugmynd um að
búseta sé meira hugsuð sem endurhæfingarúrræði, en
ekki til frambúðar. Krístín Jónsdóttir stjórnarmaður
sagði að þetta væri akkúrat í þeim anda sem hún hefði
séð SBH fyrir sér á 20 ára afmæli þess árið 1993.

188. stjórnarfundur 23. maí 2016

• Endurskoðunarskýrsla frá Grant Thornton endurskoðun
vegna ársreiknings 2015 kynnt. Varðandi lífeyrisskuldbindinguna má geta þess að fundur var haldinn
með fjármálaráðherra og vill hann ganga frá skuldbindingunni sem fyrst.
• Stefnumótun Sjálfsbjargar. Kynntar glærur sem
formaður framtíðarnefndar Sjálfsbjargar fór yfir á
sambandsstjórnarfundi 30.4. sl. Framkvæmdastjóri
kynnti vinnu framtíðarnefndar Sjálfsbjargar fyrir stjórninni. Mikilvægt að stjórn SBH sé vel upplýst um gang mála.
• Ekki hefur verið gerður stofnanasamningur við
hjúkrunarfræðinga og stendur til að gera hann en þeir
eru orðnir mjög órólegir bæði hér og á öðrum stofnunum. Óttinn er sá að við fáum ekki leiðréttingu á ríkisframlagi vegna þeirra samninga.

189. stjórnarfundur 20. júní 2016

• Stefnumótun Sjálfsbjargar. Rætt um að nú skuli stefnt
að aðskilnaði skrifstofa SBH og Sjb. lsh. á nýjan leik.
Skrifstofurnar munu áfram starfa mjög náið saman og
verða á sama stað í húsinu.
• Áform um byggingu nýs Sjálfsbjargarhúss. Formaður
húsnæðisnefndar Sjálfsbjargar hefur hitt arkitekta og
eins framkvæmdastjóra Brynju, hússjóðs ÖBÍ. Eftir
þessa fundi kemur í ljós að það þarf að breyta skipulagi svo þetta flækir málið og lengir undirbúningstímann
talsvert.  Hugmynd er um  að Brynja komi á einhvern
hátt að byggingu nýs Sjálfsbjargarhúss.
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192. stjórnarfundur 9. desember 2016

• Stjórn fól formanni að ganga til nýs ráðningarsamnings
við framkvæmdastjóra nú þegar fyrir liggur að hann
hefur lokið störfum sem sameiginlegur framkvæmdastjóri beggja aðila og hverfur til sinna fyrri starfa sem
framkvæmdastjóri SBH.
• Fagnar stjórnin því góða samstarfi sem verið hefur í
undirbúningsvinnu að þessum breytingum. Þakkar
stjórnin framkvæmdastjóra fyrir starf hans á þessu
tímabili sem framkvæmdastjóri beggja eininganna.
• Kynnt bráðabirgðauppgjör fyrir janúar-júní 2016. Er
staðan aðeins betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Varðandi
húsnæðisnefndina, þá var stjórn upplýst um hugmyndir
um ákveðna kostnaðarþátttöku SBH í fyrstu skrefunum
þar sem allar breytingar munu hafa bein áhrif á heimilið. Stjórn samþykkti kostnaðarþátttöku fyrir sitt leyti.
• Aðalbjörg Gunnarsdóttir hefur setið í stjórn SBH í 6 ár,
getur hún ekki gefið kost á sér áfram. Stjórn þakkaði
henni gott samstarf.

• Kynntur tölvupóstur frá Hrafnhildi Kristbjörnsdóttur frá 2.
desember 2016. Hrafnhildur hefur ákveðið að segja sig
úr stjórn Sjálfsbjargarheimilisins sem varamaður vegna
þess að hún telur sig ekki hafa tíma til að tíma til að
sinna þessu hlutverki eins og er. Stjórnarmenn móttaka
þessi skilaboð og telja að ekki sé nauðsynlegt að skipa
fulltrúa í hennar stað.
• Lagt fram bráðabirgðauppgjör janúar-október 2016.
Samkvæmt því er halli á rekstrinum 10.8 millj. kr. Áætlun
gerði ráð fyrir að hallinn yrði 19 millj. kr. Staðan er því
heldur betri en gert var ráð fyrir en rétt er að hafa í huga
að í nóvember og sérstaklega desembermánuði falla til
mikil útgjöld.
• Kynnt drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Gert er ráð
fyrir rúmlega 3 millj. kr. halla. Lagt til að endanleg áætlun
og afgreiðsla hennar fari fram á stjórnarfundi 30.1.2017.
• Farið yfir samkomulag fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) um
lífeyrismál dags. 28. október 2016. Formaður gerði grein
fyrir sinni aðkomu að málinu. Vegna orlofs framkvæmdastjóra komu Þorsteinn Fr. Sigurðsson og Þórdís Richter að
málinu. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir að skv.
upplýsingum sem SFV sendi frá fjármálaráðuneyti væri
verið að semja þar drög að samkomulagi við hverja og
eina stofnun sem á aðild að framangreindu samkomulagi.
Er vonast til að ritað verði undir samkomulagið fyrir jól.
Fundarmenn lýstu mikilli ánægju með samkomulagið og
töldu það skipta sköpum ekki bara fyrir SBH  heldur ekki
síður fyrir aðra aðila innan Sjálfsbjargar sem aðild eiga að
samkomulaginu.

191. stjórnarfundur 3. október 2016

• Formaður, Jón Heiðar Jónsson bauð alla velkomna á
fyrsta fund nýrrar stjórnar, sem er 14. stjórn SBH frá
upphafi, árið 1991.
• Formaður lagði til að Ása Hildur Guðjónsdóttir verði varformaður til tveggja ára. Samþykkt samhljóða af fundarmönnum.
• Kynnt bráðabirgðauppgjör fyrstu 7 mánaða ársins 2016
Rekstrarhalli er 5.5 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 13.3
millj. króna halla.  Framundan er að gera úttekt á ástandi
hússins til að sjá hver staða þess er.

3.2 Ávarp formanns
Eftir að hafa tekið þátt í starfi Sjálfsbjargar í nokkur ár bæði á heimasvæði mínu
Akureyri og á vettvangi Landsambandsins ákvað ég fyrir landsfund Sjálfsbjargar á
vordögum 2016 að gefa kost á mér til formennsku í stjórn Sjálfsbjargarheimilisins.
Vil ég nota tækifærið og þakka Sjálfsbjargarfélögum það traust sem mér var sýnt
með að vera treyst fyrir þessu verkefni. Þar áður hafði ég setið sem varaformaður
í stjórn SBH við hlið Þorsteins Fr. Sigurðssonar og hafði því orðið nokkra innsýn í
starfsemi heimilisins bæði eftir þann tíma í stjórninni og fyrri störf mín með Landssambandinu þegar ég tók við sem formaður.
Sjálfsbjargarheimilið er rekið á traustum grunni og hefur verið stór hluti af starfsemi Sjálfsbjargar allt frá árinu 1973. Frá þeim tíma hafa orðið miklar breytingar í
þjóðfélaginu og þar með talið á högum og aðstæðum hreyfihamlaðra einstaklinga.
Það er mín skoðun að það sé að stórum hluta til komið vegna baráttu og þrautseigju samtaka eins og Sjálfsbjargar.
Starfsmenn og stjórnarmenn heimilisins hafa leitast við að þróa starfsemina í takt
við tíðarandann og hefur starfsemin tekið töluverðum breytingum á undanförnum
árum. Unnið hefur verið að því að þeir íbúar sem það kjósa eigi kost á því að flytjast
yfir í sjálfstæða búsetu með stuðningi. Ég mun sem formaður hvetja til þess að enn
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jafnvægi á undanförnum árum, þó með nokkrum
sveiflum á milli ára eins og við er að búast í slíkum
rekstri. Árið 2016 sker sig nokkuð úr vegna mikilla
breytinga á lífeyrisskuldbindingum vegna starfsmanna
heimilisins. Frekari skýringar á því má sjá í ársreikningi
fyrir árið 2016.

meiri sveigjanleiki náist í þjónustu og aðstoð við íbúana
okkar í þessu þjónustuformi.
Mér er umhugað um að öllum íbúum Sjálfbjargarheimilisins líði sem best. Því var ánægjulegt að sjá
niðurstöður úr könnun sem Petrína Ásgeirsdóttir
félagsráðgjafinn okkar gerði meðal íbúa um líðan þeirra
og ánægju með búsetu á heimilinu. Þar kom fram að
þeir íbúar sem rætt var við leið almennt vel og töldu að
búseta á heimilinu hentaði þeim vel miðað við þeirra
aðstæður.

Ekki vil ég láta hjá líða að minnast á einn mikilvægasta
þáttinn í því að starfsemi Sjálfsbjargarheimilisins gengur
eins vel og raun ber vitni en hann er sá að við höfum
á að skipa afar hæfu og metnaðarfullu starfsfólki.
Heimilið hefur oft mælst hátt í gæðamælingum sem
byggja á einkunnagjöf starfsfólks á starfsumhverfi þess
og viðhorfi til vinnustaðarins. Sá einstaki árangur náðist
svo árið 2014 að Sjálfsbjargarheimilið var valið stofnun
ársins af SFR stéttarfélagi í almannaþjónustu.

Það er mín skoðun að Þjónustumiðstöðin sé einn af
okkar allra mikilvægustu þáttum í starfseminni og að
þar sé unnið afar gott og gagnlegt starf sem þurfi að efla
enn frekar. Ekki síður vil ég nefna Þekkingarmiðstöðina
sem hefur fært okkur nær nútímanum og þjónar í raun
öllum landsmönnum.

Að því sögðu þá vil ég nota tækifærið og þakka
Þórdísi Richter skrifstofustjóra heimilisins til 30
ára fyrir einstaklega farsæl og vel unnin störf í þágu
Sjálfsbjargarheimilisins í gegnum árin en hún mun láta
af störfum á vormánuðum 2017. Einnig vil ég nefna
einstaklega gott samstarf og samskipti við Tryggva
Friðjónsson framkvæmdastjóra og félaga mína í
stjórninni á þessum tíma sem ég hef setið sem formaður
heimilisins.

Í þeirri umræðu sem fram hefur farið um framtíðaráform
um starfsemi heimilisins ríkir sá tónn að leggja eigi enn
meiri áherslu á endurhæfingu en verið hefur og er ég afar
hlynntur þeirri stefnu. Að mínu mati eru spennandi tímar
framundan hjá Sjálfsbjörg og Sjálfsbjargarheimilinu.
Ljóst er að húsakostur samtakanna er kominn til ára
sinna auk þess að vera ekki lengur í takt við kröfur
samtímans og framtíðaráform samtakanna. Þess vegna
hefur verið sett á stofn Húsnæðisnefnd Sjálfsbjargar
sem hefur það hlutverk að vinna og skipuleggja
framtíðarhúsnæðismál samtakanna. Eru nefndarmenn
að vinna mikilvæg störf í þágu samtakanna um
þessar mundir og byggir vinna þeirra einnig á fyrri
störfum framtíðarnefndar auk strauma og stefnu sem
stjórn og starfsmenn hafa unnið að á undanförnum
misserum. Ég tel einnig mjög mikilvægt að hinn almenni
Sjálfbjargarfélagi hafi gott tækifæri til að koma sínum
sjónarmiðum á framfæri í þessari vinnu og var m.a
boðað til slíks fundar nú fyrir skemmstu.

Ég vil að endingu segja að ég bind miklar vonir við
þau framtíðaráform sem uppi eru hjá Sjálfsbjörg
og Sjálfsbjargarheimilinu um að stefna hraðbyri inn
í nútímalega starfsemi, íbúunum okkar og öllum
Sjálfsbjargarfélögum til heilla. Ég hlakka til að fá að
taka þátt í þeirri uppbyggingu og þróun á starfsemi
Sjálfsbjargarheimilisins sem fyrirhuguð er í samvinnu við
allt það frábæra fólk sem þar starfar.

Jón Heiðar Jónsson
formaður

Fjárhagur Sjálfsbjargarheimilisins hefur verið í góðu
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3.3 Skrifstofa
Skrifstofa

stjórnar í framkvæmd. Hann hefur með höndum
upplýsingagjöf út á við. Hann ber ábyrgð á gerð
fjárhagsáætlana og annast samskipti við opinbera
aðila og erlenda aðila. Síðan heldur hann reglulega
samráðsfundi með forstöðumönnum einstakra
rekstrareininga.

Skrifstofa SBH var sameiginleg með skrifstofu
Sjálfsbjargar lsh. mestan hluta ársins 2016. Þjónaði
hún báðum aðilum hvað varðað bókhald, launamál,
starfsmannahald, fjármál og daglegan rekstur.
Þannig
sinntu
sameiginlegur
framkvæmdastjóri og skrifstofustjóri
báðum aðilum, SBH er með sérstakan
bókara, en aðrir á skrifstofunni starfa
fyrir landssamtökin

Þórdís Richter skrifstofustjóri SBH.
Hún kom til starfa hjá SBH 1987 og
hefur starfað þar síðan. Jafnframt
gegndi hún starfi skrifstofustjóra
Sjálfsbjargar lsh. tímabilið 19891993. Frá sameiningu skrifstofanna
árið 2011 gegndi hún starfi
skrifstofustjóra beggja aðila. Með sama hætti og hjá
Tryggva tók hún á árinu 2016 aftur við starfi sínu sem
skrifstofustjóri SBH í fullu starfi. Þórdís ber ábyrgð á öllu
skrifstofuhaldi SBH, ber ábyrgð á bankareikningum
SBH og ábyrgist greiðslur til viðskiptamanna. Hefur
umsjón með starfsmannamálum og bókhaldi. Hún
annast vinnu við ársreikning SBH og hefur umsjón
með tölvubúnaði SBH. Aðrir starfsmenn á skrifstofu
eru: Kristín Rós Andrésdóttir bókari og launafulltrúi
Sjálfsbjargarheimilisins í 80% stöðu.

Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri SBH. Hann tók við starfi
framkvæmdastjóra SBH árið 1989 og hefur gegnt
því allar götur síðan. Jafnframt gegndi hann starfi
framkvæmdastjóra Sjálfsbjargar lsh. tímabilið 19891993. Árið 2011 var skrifstofa Sjálfsbjargar lsh. og
SBH sameinaðar á ný og á þeim tíma varð Tryggvi
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
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.

120.8 millj. kr. árinu 2016 en 133.3 millj. kr. á árinu
2015. Gætt var aðhalds á árinu 2016, þá sérstaklega
á liðnum Verkkaup og byggingarvörur sem lækkaði
úr 19.5 millj. kr. í 13.3 millj. kr. Þegar tekið er tillit
til fjármagnsliða er rekstrarniðurstaða ársins 2016
neikvæð sem nemur 9.9 milljónum króna. Að öðru
leyti er vísað á ársreikninginn.

Fjármál

Sundlaug

Eins og sjá má í ársreikningi SBH fyrir árið 2016
var rekstrarframlagið frá ríkinu 605.5 milljónir
króna á móti 574.2 milljónum króna árið 2015.
Hækkunin var 31.3 milljónir króna milli ára. Hækkun
launaliðarins nam 51.9 milljónum króna á milli
ára. Þar af nam gjaldfærsla vegna greidds lífeyris á
árinu 18.6 milljónum króna. Vegna samninga við
fjármálaráðuneytið hverfur þessi liður úr bókhaldi
SBH nú. Í staðinn kemur upphæð vegna hækkaðra
lífeyrisiðgjalda þeirra starfsmanna er enn greiða
í B-deild LSR og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga.
Einnig fellur til greiðsla vaxta af láni er SBH tók vegna
uppgjörs lífeyrisskuldbindinganna. Önnur gjöld voru

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 2016.
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3.4 Heimili
Guðrún Erla Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur er
hjúkrunarforstjóri Sjálfsbjargarheimilisins og stýrir
daglegum rekstri búsetuhluta heimilisins.
Alls bjuggu 32 á heimilinu í árslok 2016, eitt rými
var laust sem strax var komið í notkun í ársbyrjun
2017. Tvö skammtímadvalarrými eru til staðar
og er nýting þeirra með ágætum. Eitt rými er fyrir

endurhæfingaríbúð, sem hefur ekki
verið í notkun þetta árið á vegum
heimilsins. Alls eru 23 íbúar í
Sjálfstæðri búsetu með stuðningi og
nú er engin íbúð laus, en 5 manns
þrýsta á um búsetu á heimilinu.

Aldurs- og kynjadreifing íbúa Sjálfsbjargarheimilisins 2016

Hér eru upplýsingar um aldursdreifingu íbúa
heimilisins og kynjahlutfall. Á heimilinu búa 18 konur
og 14 karlar og sést aldursdreifingin hér að ofan. Nú
búa 23 í Sjálfstæðri búsetu með stuðningi og 9 manns
í litlum 12.5 fermetra herbergjum. Enn er stefnt að því
að loka 4. hæðinni og mun það verða verkefni árið
2017.

skemmtu sér hið besta. Við vorum svo heppin að hafa
uppistandara í hópi íbúa sem fór á kostum.
Aðstöðu fyrir rafskutlur var komið á laggirnar og er
nú rúmgóð aðstaða fyrir 6 rafskutlur í bílakjallara
norðanmegin í húsinu. Það verður að segjast eins og
er að það er allt annað að ganga hér um húsið eftir að
aðstaðan var komin, bæði hvað varðar umgengni og
þrifnað, svo ekki sé minnst á það öryggi sem skapast í
húsinu. Það verður að ljúka við verkefnið og koma upp
aðstöðu fyrir næstu 6 rafskutlur hið allra fyrsta.

Vetrarhátíð íbúa var haldinn í matsal með miklum
tilþrifum um miðjan apríl, hljómsveit hússins lék fyrir
dansi, Garðar og hans starfsfólk bar fram gómsætar
veitingar og starfsmenn og íbúar Sjálfsbjargarheimilins

Hér eru áhugaverðar
staðreyndir um starfsmenn
Sjálfsbjargarheimilisins,
það kemur fram að flestir
eru með starfsaldur 0-5
ár, en síðan dreifist starfsaldurinn nokkuð vel.
Ýmislegt er gert á
Sjálfsbjargarheimilinu
til þess að halda í
mannauðinn og á þessu ári
ákvað stjórn heimilisins að

Mannauður, starfsaldur starfsmanna
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starfsmenn fengju frían mat og er það mikil kjarabót
og skal henni þakkað það hér vel og innilega. Við
hvetjum starfsmenn til heilsueflingar og greiddur er
heilsueflingarstyrkur og árlega eru heilsufarsmælingar
sem hjúkrunarfræðingar sjá um og sjá má
meðaltalsgildi þeirra hér að neðan. Það hefur líka skipt
Ár

Fjöldi

Blóðsykur

Blóðfita

2005

82
62
43
39
48
41
40
36
37
38
37
32

5,53
5,47
5,42
5,63
6,2
5,98
5,66
5,78
5,68
5,6
5,7
6,1

4,85
5,64
5,49
4,93
4,39
5,26
5,52
5,7
5,34
5,7
5,8
5,8

2006
2008, jan
2008, nóv
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

miklu máli þegar starfsmenn fara og upplifa eitthvað
saman bæði að vori og hausti og Sjálfsbjargarheimilð
styður við það og fyrir það skal þakkað.
Hér kemur fram að starfsmenn heimilisins standa sig
nokkuð vel.

Blóðþrýst

Púls

126/80
131/80
128/79
129/78
124/75,5
126/79
132/79
130/78

71
74
72
75
75
76
69
72
71
74
71
78

Starfsdagar eru árlega og
fyrirlestur um Áhugahvetjandi
samtal sem Héðinn Svarfdal flutti
starfsmönnum varð fyrir valinu
þetta árið og síðan var farið í
Grillmarkaðinn og snætt, góður
rómur var gerður að þessum degi.
Gæðateymi hélt 8 fundi á árinu
og var margt tekið fyrir. Gefin út ný
handbók fyrir starfsmenn og ný handbók fyrir íbúa og aðstandendur
sem komst í dreifingu. Verið er að
undirbúa gæðahandbækur fyrir
fleiri starfseiningar í húsinu.

3.5 Þjónustumiðstöð
Valerie J. Harris er forstöðumaður og
yfiriðjuþjálfi Þjónustumiðstöðvar.

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 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 2001).
Stefna Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um
hugmyndafræði endurhæfingar er heildræn og er
í takt við nýja flokkunarkerfi WHO, International
classisfication of functioning, disability and Health
(ICF). Þar hefur verið lögð meiri áhersla á þátttöku
í athöfnum og samfélaginu en áður var gert (World
Health Organization, 2001).
ICF er flokkunarkerfi sem mælir virkni og þátttöku í
samfélaginu óháð færniskerðingu einstaklingsins
Samkvæmt Félagi íslenskra endurhæfingarlækna
(1999 ) er endurhæfingu skipt í tvö stig:
Frumendurhæfingu og Viðhaldsendurhæfingu.
“Frumendurhæfing er fyrsta endurhæfing sjúklinga í
kjölfar veikinda eða slysa sem valdið hafa starfrænni
skerðingu, tímabundið eða varanlega.

Meginhlutverk þjónustumiðstöðvar
Meginhlutverk þjónustumiðstöðvar
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.
Þjónustan sem veitt er í Þjónustumiðstöð
Sjálfsbjargar byggist á ákveðinni hugmyndafræði. Þar
er stefnt að því að veita þjónustu sem uppfyllir kröfur
heilbrigðisáætlunar og þarfa skjólstæðingsins.
Hugmyndafræðin sem þjónustan byggir á:
1. Endurhæfing /hæfing (hér eftir nefnt endurhæfing)
2. Einstaklings- eða skjólstæðingsmiðuð þjónustu
Endurhæfing   Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO):
Endurhæfing felur í sér öll þau úrræði sem miða
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Frumendurhæfing nær einnig yfir bráðaendurhæfingu
sem er endurhæfing bráðveikra sjúklinga til varnar
fylgikvillum” (Félag íslenskra endurhæfingarlækna,
bls. 3, 1999).
“Viðhaldsendurhæfing er endurhæfing sjúklinga sem
áður hafa verið endurhæfðir en lifa við varanlega
skerðingu, fötlun eða örorku og þurfa tímabundið
eða endurtekna endurhæfingu til að viðhalda færni
sinn” (Félag íslenskra endurhæfingarlækna, bls. 3,
1999).
Einnig er talað um hæfingu
„Hæfing er fólgin í því að ná fram færni eða getu
hjá fötluðum eða sjúkum sem ekki var til staðar
áður. Þetta á við um þá sem fatlast á ungum aldri
áður en fullum þroska er náð“ (Félag íslenskra
endurhæfingarlækna, bls. 8, 1999).

skjólstæðinginn til að takast á við og skilja eigin
vandamál.
Hlutverk skjólstæðinga er að taka virkan þátt í
þjónustuferlinu og í samvinnu við fagmanninn
skilgreina hvað þarf að takast á við, ræða sína
framtíðarsýn og ákveða hvaða þjónustu er þörf (Law,
1998).
Lykilhugtök skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu eru:
o
Sjálfræði og val
o
Samvinna og ábyrgð
o
Aukin færni
o
Heildarmat á skjólstæðingi
o
Aðgengi og sveigjanleiki
o
Að virða sjónarmið skjólstæðingsins

Einstaklings- eða skjólstæðingsmiðuð þjónusta:
Þegar skjólstæðingsmiðuð þjónusta er veitt 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. Taki skjólstæðingur ekki þátt í
markmiðssetningu, er ekki víst að hann skilji tilgang
endurhæfingar. Veita þarf skjólstæðingum nægilegar
upplýsingar til að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir
(Law, 1998).

Hverjir sækja þjónustumiðstöðina?
Inntökuskilyrði í ÞMSBH
Einstaklingar sem þurfa á viðhaldsendurhæfingu og
stuðningsþjónustu vegna færniskerðingu eftir
1) sjúkdóm eða áverka/sköddun í taugakerfi t. d.
heilablóðfall, mænuskaða, heilaskaða, heila- og
mænusigg, Parkinsons veiki, MND og vöðvarýrnun.
2) meðfædda fötlun og afleiðingar slysa og sjúkdóma
á barns- eða unglingsárum t. d. heilalömun, klofinn
hryggur.
Miðað er við að umsækjendur séu á aldrinum 18 til
65 ára.

Hlutverk fagmanns í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu
er að stuðla að lausn vandamála með því að hvetja

Hvaðan koma skjólstæðingar?
Langflestir sem sækja um að koma í ÞMSBH koma í
14
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beinu framhaldi af frumendurhæfingu á Grensásdeild
Landspítala. Fagaðilar á Grensásdeild hafa samband
við iðjuþjálfa í ÞMSBH til að skipuleggja heimsókn
og kynningu á starfseminni fyrir skjólstæðing. Oftast
koma umsækjendur, aðstandendur hans og 1-2
fagaðilar í ÞMSBH til að skoða, fræðast og ræða
um framtíðarmarkmið eftir útskrift frá Grensásdeild.
Eftir þessa heimsókn sækja einstaklingar oft um og
er umsóknareyðublað og upplýsingar frá lækni og
öðrum fagaðilum sent.

skjólstæðingum eru búsettir á Sjálfsbjargarheimilinu.
Hinir búa á höfuðborgarsvæðinu.

Mikil áhersla er lögð á að hafa þjónustu samfellda svo
að einstaklingar eru oft 2-3 vikur bæði á Grensásdeild
og ÞMSBH. Dögunum á Grensásdeild fækkar síðan
og dögum í ÞMSBH fjölgar. Þetta fyrirkomulag hefur
reynst vel.

Nýting á endurhæfingu og stuðningaþjónustan
Flestir skjólstæðinga minnka þá þjónustu sem þeir fá í
ÞMSBH eftir fyrstu 6 mánuði. Oft er mikið óöryggi og
álag í kjölfar útskriftar frá Grensásdeild og þess að nýr
þjónustuaðili tekur við. Starfsfólk vinnur markvisst í
gegnum markmiðsetningar og þjálfun til að finna
það magn og tegund af þjónustu sem skjólstæðingur
þarf til að halda áfram að eflast. Yfir lengra tíma
fara sumir að vinna aftur í fullu starfi eða í hlutastarf
sem er algengara og hætta eða minnka þjónustu frá
ÞMSBH. Lítil hópur af skjólstæðingum auka þjónustu
yfir tímann. Þessi aukning tengist oft minnkandi færni
vegna þróunar sjúkdómsins.

Aðrir skjólstæðingar koma frá taugasviði á
Reykjalundi, í gegnum heilsugæslu og á eigin vegum
með stuðning frá heimilislæknum. Umsækjendur
frétta um starfsemi í ÞMSBH í gegnum starfsfólk
stofnana eins og Grensásdeild og Reykjalund. Haldnir
hafa verið kynningarfundir með fagaðilum á þessum
stofnunum til að efla samstarfið. ÞMSBH er með
heimasíðu og Facebook síðu þar sem upplýsingar
af starfseminni eru settar fram. Þekkingamiðstöð
Sjálfsbjargar hefur hjálpað til við að auglýsa Facebook
síðu ÞMSBH.

Vegna þess að meginhlutverk endurhæfingar og
stuðningsþjónustu sem er í boði í ÞMSBH er að
viðhalda og auka færni eftir frumendurhæfingu og
gera fólki kleift að búa áfram í eigin húsnæði eru
flestir sem sækja þjónustuna þar til margra ára.
Að hafa aðgang af þessari þjónustu eflir og styrkir
skjólstæðinga og styður við fjölskylduna. Aðgangur að
fagfólki sem getur gripið inn í þegar færni breytist eða
fjölskyldumynstur breytist getur skipt öllu máli fyrir
skjólstæðinga. Mat, pöntun og þjálfun á hjálpartæki
er eitt dæmi um þjónustuna.

Umsóknareyðublöð/vottorð
Umsækjendur verða að uppfylla inntökuskilyrði
sem er lýst hér að ofan til að komast í ÞMSBH.
Útfyllt umsóknareyðablað sem hægt er að prenta
út af heimasíðu ÞMSBH ásamt læknisvottorði og
upplýsingum frá öðrum fagaðilum þarf að fylgja
umsókn.

Starfsfólk
Iðjuþjálfar, sjúkraþjálfari (verktaki), sjúkraliði,
sérhæfðir aðstoðarmenn, og jóga kennari (verktaki).
Þjónustan
Á vegum ÞMSBH er veitt viðhaldsendurhæfing og
stuðningsþjónusta.
Þjónustan er einstaklingsmiðuð og sveigjanleg eftir
þörfum og óskum neytandans.
Þjónustu stundaskrá og markmið eru gerð við
einstaklinginn, sem hluti af þjónustuferli hans.
Markmið og stundaskrá er endurmetið á sex mánaða
fresti, að lágmarki.
Ákveðið þjónustuferli er notað.
Skilgreiningar á þjónustuferli:
1)
Inntökuskilyrði
2)
Upplýsingaöflun, tekið er mið af þörfum og
væntingum skjólstæðingsins. Hann segir sögu sína,
hvað hann getur, getur ekki og eða er óánægður
með í daglegu lífi.
3)
Fræðileg nálgun er valin og kemur til með
að stýra því ferli sem á eftir kemur. Mikilvægt er að

Núverandi skjólstæðingar í ÞMSBH
Fötlun
Eins og inntökuskilyrði gefa til kynna hafa þeir sem
sækja um í ÞMSBH röskun á taugakerfi. Flestir (tveir
þriðju af notendum) hafa fatlast eftir heilaskaða,
annað hvort vegna heilablæðingar eða áunnins
heilaskaða eftir slys. Aðrir (einn þriðji) hafa aðra
sjúkdóma sem hafa áhrif á taugakerfið svo sem MS
og vöðvarýrnun.
Fjöldi
ÞMSBH hefur leyfi frá ráðuneyti til að veita 30
skjólstæðingum þjónustu á hverjum degi. Í dag eru 61
skjólstæðingar sem nýta þjónustuna. 12 af þessum 61
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skjólstæðingur og aðrir sem að málinu koma geti
tekið virkan þátt í umræðunni og hafi eitthvað um
málið að segja.
4)
Samkomulag um að hvaða árangri skuli
stefnt. Iðjuþjálfi og skjólstæðingur nýta þær
upplýsingar sem þegar hefur verið safnað til að
útbúa íhlutunaráætlun sem inniheldur mælanleg
markmið.
5)
Áætlun hrint í framkvæmd með því að auka/
viðhalda færni einstaklingsins.
6)
Árangur þjónustunnar er metinn og
kannað hvort að hann sé ásættanlegur að mati
skjólstæðings. Ef markmiði er náð er komist að
samkomulagi um hvort ljúka skuli þjónustu eða
halda henni áfram og setja ný markmið.
Þjónusta er veitt alla virka daga á milli 8.15 og
15.45.
Samvinna við aðrar stofnanir og deildir innan SBH
Til að stuðla að samfelldri þjónustu er ÞMSBH í
góðri samvinnu við aðrar stofnanir, s.s. Landspítala,
Reykjalund, Hlutverkasetur, Heilsugæslu og
Þjónustumiðstöðvar borgarinnar. Innan SBH er mjög
mikil samvinna með heimili því margir íbúar sækja í
ÞMSBH. Iðjuþjálfar sinna hjálpartækjamálum allra
íbúa SBH hvort sem þeir sækja í ÞMSBH eða ekki.

ÞJÓNUSTUFERLI
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Í hverju felst viðhaldsendurhæfing?

Biðlistinn

Þjónustan er veitt hvar sem hennar er þörf í
samfélaginu á forsendum einstaklingsins. Þjónustan
er mjög fjölbreytt og miðast við þarfir hvers og eins.
Þess vegna eru gefin nokkur dæmi um þjónustu hér
að neðan en ómögulegt er að nefna allt.
1. Endurhæfing sem fer fram í ÞMSBH
2. Endurhæfing sem fer fram í umhverfi einstaklingsins
Nánari skýringar:
1. Endurhæfing sem fer fram í ÞMSBH
Dæmi:
• Sundþjálfun / vatnsleikfimi í sundlaug 			
			 Sjálfsbjargar. Einstaklingar sem þurfa á 			
			 sundþjálfun að halda með sjúkraþjálfara sækja 		
			 um sundtíma í ÞMSBH.
• Tölvuþjálfun fyrir einstaklinga í tölvuherbergi undir
			 leiðsögn iðjuþjálfa.
• Snjallsímaþjálfun fyrir einstaklinga í herbergi undir
			 leiðsögn iðjuþjálfa.
• Hópþjálfun þar sem einstaklingar eru að efla færni
			 varðandi einbeitingu, lærdóm, skipulagningu og
			 minni. Finna leiðir til að nota nýjar aðferðir til að
			 efla þessa þætti eftir áfallið og þannig taka virkan
			 þátt í lífinu (iðjuþjálfar).
• Ýmsar tómstundir sem eru aðlagaðar til að meta
			 færni skjólstæðings og þjálfa færni (hreyfifærni,
			 vitsmundaþætti, boð- og samskiptafærni,
			 iðjuþjálfar og aðstoðarmenn).
• Leikfimi undir leiðsögn aðstoðarmanna.
• Meta þörf fyrir hjálpartæki, pöntun, þjálfun í
			 notkun og endurmat.
2. Endurhæfing sem fer fram í umhverfi einstaklingsins
Dæmi:
• Í hverfisbúð eða verslunarmiðstöð þar sem
		 skjólstæðingar eru að læra að meðhöndla peninga
			 og nota hraðbanka.
• Að nota almenningsfarartæki.
• Vinna á heimili einstaklingsins, þ.m.t. finna hvaða
			 hjálpartæki nýtast.

Fimm einstaklingar eru með gilda umsókn og á
biðlista til að koma í ÞMSBH. Ekki er vitað hvenær
verður hægt að bjóða þeim þjónustu. Einstaklingar á
biðlista eru að sækja um eftir tíma á Reykjalundi og í
gegnum heilsugæsluna.
Í dag eru um 15 skjólstæðingar sem nota sundlaug
Sjálfsbjargar í tímum sem ÞMSBH hefur til umráða
(tvisvar í viku eftir hádegi). Því miður óska flestir af
þessum 15 eftir meira sundi en það er ekki í boði. Um
5 skjólstæðingar í ÞMSBH eru ennþá að bíða eftir að
komast í sund. Það sem kemur í veg fyrir að bjóða
uppá meira sund er að það er ekki nóg starfsfólk til
að veita aðstoð í búningsklefum auk þess að það
vantar fleiri tíma í sundlaug og fjármagn til að ráða
sjúkraþjálfara oftar.
Um 6 manns eru í bið eftir einstaklingsþjálfun hjá
iðjuþjálfa en vegna manneklu og álags er ekki vitað
hvenær verður hægt að bjóða tíma. Reynt er að
forgangsraða og gæta jafnræðis eins vel og hægt er.

Önnur þjónusta
Flestir skjólstæðingar eru í sjúkraþjálfun. Sumir eru
alltaf en aðrir taka pásu nokkrum sinnum á ári.
Meirihluti sækir STJÁ sjúkraþjálfun því hún er í sama
húsi. Aðrir fara í sjúkraþjálfun í stofur út í bæ eða í
hópþjálfun á Grensásdeild.
Skjólstæðingar ÞMSBH sækja aðra þjónustu svo
sem fótaaðgerðarfræðinga, talþjálfun, ráðgjöf
og svo framvegis. Starfsfólk í ÞMSBH hefur gegnt
lykilhlutverki í samvinnu við aðstandendur til að
allar tengingar við aðra þjónustuaðila gangi vel,
sérstaklega þegar einstaklingar eru ekki færir um að
tjá sig eða eiga erfitt með að halda utan um daglega
rútínu.

Þjónustugjöld
Til að koma í ÞMSBH þurfa skjólstæðingar að
borga 600 kr. á dag sem er gjald fyrir alla þjónustu
sem er í boði auk hádegismats og síðdegiskaffis.
Efniskostnaður fyrir verkefni sem er notað í þjálfun er
ekki innifalin í daggjaldi og er greitt á staðnum. Þeir
sem að mæta í morgunmat borga 180 kr. aukalega.
Daggjald og gjald fyrir morgunmat er sent í
heimabanka mánaðarlega. Sumir skjólstæðinga eiga
mjög erfitt með að greiða þessi gjöld.

Í hverju felst stuðningsþjónusta?
Stuðningsþjónusta er veitt af starfsfólki ÞMSBH og
öðrum deildum SBH. Iðjuþjálfar eru í síauknum mæli
í hlutverki sem „case manager“ eða þjónustufulltrúi
fyrir notendur. Þjónustan felst líka í að hafa samband
við aðrar stofnanir, afla upplýsinga, sækja um aðra
þjónustu og fræða og styðja við aðstandendur.
Aðgangur skjólstæðinga að morgunmat, hádegismat
og síðdegiskaffi er mjög mikilvægur. Starfsfólk
eldhússins sér um sérfæði vegna ofnæmis, sykursýki
eða kyngingarerfiðleika skjólstæðinga.

Framtíð
Þjónustan þarf stöðugt að þróast til að vera í
takt við þarfir skjólstæðinga. Þarfir skjólstæðinga
ÞMSBH hafa farið vaxandi bæði fyrir endurhæfingu
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og stuðningsþjónustu. Þörf er nú fyrir meiri
endurhæfingu, annars vegar vegna þess að fólk er
útskrifað fyrr en áður frá Grensásdeild og Reykjalundi
og hins vegar vegna þess að skjólstæðingar eiga
við flóknari heilsuvandamál að stríða (multiple
diagnoses and complications). Þróun síðustu ára
bendir til þess að þeim sem sækja um eru með lítið
félagslegt stuðningsnet, eiga í fjárhagsvandræðum
og eru í aukinni hættu á að einangrast. Fleiri eru ekki
færir um að rata í kerfinu og berjast fyrir því sem þau
eiga rétt á eða kvarta yfir þeirri þjónustu sem þau eru
að fá. Það er mjög líklegt að þessi þróun haldi áfram.
Sífellt fleiri sem sækja um og spyrjast fyrir um
þjónustuna eru ekki af íslensku bergi brotin. Miðað
við þróun í íslensku samfélagi þarf að gera ráð fyrir
fleiri skjólstæðingum sem hafa ekki íslensku sem
móðurmál og koma frá öðrum menningarheimum.
Það má velta fyrir sér hvort að þjónustan þurfi að
þróast frá því að vera einstaklingsmiðuð yfir í að vera

fjölskyldumiðuð. Einstaklingar eru hluti af fjölskyldu
sem þarf að styðja miklu meira við og þannig veita
þeim þjónustu. Það þarf að virkja samvinnu við
aðstandendur í endurhæfingaferlinu í meiri mæli en
er gert í dag.
Heimildir
Félag íslenskra endurhæfingarlækna (1999). Tillögur
Félags íslanskra endurhæfingarlækna að: Stefnumörkun í
endurhæfingu á Íslandi. Óbirt efni.
Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið (2001).
Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 Langtímamarkmið
í heilbrigðismálum. Reykjavík: Heilbrigðis og
tryggingamálaráðuneytið.
Law, M (1998) Client centered occupational therapy.
Thorofare: SLACK.
World Health Organization (2001). International
classification of functioning, disability and health- I
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3.6 Þekkingarmiðstöð
Arndís Guðmundsdóttir er forstöðumaður Þekkingarmiðstöðvarinnar (ÞMS)
frá ágúst 2016 og stýrir daglegum
rekstri hennar.
Þorsteinn Fr. Sigurðsson var forstöðumaður ÞMS frá 1.1. – 15.8.
2016 en þá tók hann við starfi sem
framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra.

Upphaf

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.

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,

Starfsmannamál

á árinu. Anna Guðrún Sigurðardóttir starfaði sem
fyrr sem ráðgjafi. Davíð Þorsteinn Olgeirsson var
með starfsaðstöðu í húsakynnum ÞMS en hann
vann að því að setja upp vef fyrir Hjálpartækjabanka
Sjálfsbjargar. Svo örar breytingar á stafsmannaveltu
hjá ekki stærri rekstrareiningu hafa óneitanlega áhrif
á starfið en eftir sem áður tókst að halda úti góðri
þjónustu.

Á árinu 2016 var nokkuð um breytingar á starfsfólki
ÞMS. Samkvæmt starfsmannaskrá störfuðu sex
manns í mismunandi miklu stafshlutfalli. Tveir
starfsmenn létu af störfum á árinu, ráðgjafarnir
Hrönn Björgvinsdóttir og Guðný Bachmann.
Þeim eru þökkuð góð störf og óskað velfarnaðar á
nýjum vettvangi. Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og
Þóra Magnea Magnúsdóttir ráðgjafar hófu störf

Þjónusta ÞMS

aðgengi, atvinnu, fræðslu og daglegu lífi. Markmiðið
að auðvelda hreyfihömluðum að lifa sjálfstæðu lífi.
Fyrirspurnir eru margvíslegar, fólk fer á vefsíðuna,
hringir, sendir netpóst eða hreinlega mætir á staðinn.

Þjónusta ÞMS er fjölbreytileg. Hún er að stærstum
hluta upplýsingaveita til hreyfihamlaðs fólks og
tengdra aðila um flest allt er tengist m.a. réttindum,
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upplifun og reynslu. Tilgangurinn er fyrst og fremst að
fræða og upplýsa en ekki síður að gefa einstaklingum
færi á að deila sinni persónulegu reynslu og gefa góð
ráð um ýmis málefni sem snerta alla á einhvern hátt.

Frá stofnun ÞMS hafa reglulega verið settir inn
á vefsíðuna fyrirlestrar þar sem hreyfihamlaðir
einstaklingar ræða um ýmis málefni út frá sinni

Vefsíða ÞMS

að mæta þeirri fjölbreytni. Við vonum að allir geti
fundið þær upplýsingar sem leitað er eftir. Í hvert sinn
sem haft er samband metur ráðgjafi hvort erindið
hafi verið þess eðlis að ástæða er til að bæta við eða
uppfæra viðkomandi upplýsingar á vefsíðuna. Miðað
við fjölda heimsókna á síðuna og önnur samskipti
(erindi) má fullyrða að okkur sé að takast þetta.
Davíð Þ. Olgeirsson markaðsstjóri hefur umsjón með
síðunni og sér til þess að henni er haldið vel við.

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. Við sinnum
einnig þeim sem ekki leita sér upplýsinga á netinu,
t.d. eldra fólki og innflytjendum. Markhópur ÞMS
er hreyfihamlað fólk á öllu landinu og því keppikefli

Hér að neðan má sjá vinsælustu síðuflokkana skipt upp eftir mánuðum:   

Ef árin 2015 og 2016 eru borin saman sést að
heimsóknir á vefsíðuna eru svipaðar á milli ára.
Notendum og síðuflettingum hefur aftur á móti heldur
fækkað milli ára en nýjum gestum fjölgað um 2%.
Í töflunni hér að neðan er búið að flokka erindin

eftir málaflokkum og sést að mest er spurt um ýmis
réttindi, því næst aðgengi og velferð. En einnig eru þó
nokkuð margir sem leita sér upplýsinga um þjónustu
sveitarfélaga og tómstundir.

Til gamans eru hér upplýsingar um umferð og heimsóknir á vefnum okkar:
•Um 63% umferðar á vefinn kemur frá Google leitarvélinni
•Um 13% umferðar kemur frá Facebook
•Um 10% umferðar kemur beint inn á vefinn
•Um 71% heimsókna koma frá tölvum
•Um 29% heimsókna koma frá snjallsímum og spjaldtölvum
•Vinsælasta síðan á vefnum er: https://www.thekkingarmidstod.is/rettindi/p-merkip-staedi/
•Næst vinsælasta: https://www.thekkingarmidstod.is/velferd/hjalpartaeki/
•Þriðja vinsælasta: https://www.thekkingarmidstod.is/rettindi/almannatryggingar/ororkulifeyrir/styrkir/baetur/

Vefrýni

hann skýrslu í júní árið 2015. Niðurstaðan var að
vefsíðan er í góðum málum og aðgengi hennar er gott.
Það er ekki nóg að vera með góða vefsíðu ef henni er
ekki fylgt eftir. Hún þarf að grípa athygli lesandans og
veita bakgrunnsupplýsingar. Vefsíðan þarf einnig að
vera skrifuð á aðgengilegu formi.

Þar sem þjónusta ÞMS fer að miklu leyti fram í
gegnum vefsíðuna var ákveðið að leita til sérfræðings
í vefmálum og óska eftir sérstakri úttekt á síðunni,
virkni hennar, uppsetningu, útliti og uppbyggingu.
Sigurjón Ólafsson var ráðinn til verksins og skilaði
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Fésbókin

út fyrir að ákveðinn kjarnahópur heimsæki síðuna
reglulega. En betur má ef duga skal og er markmiðið
að ná til enn fjölbreyttari menningar- og aldurshópa
hreyfihamlaðra á næstu misserum.

Eins og sést hér að neðan hefur fjöldi þeirra sem
líka við fésbókarsíðu ÞMS stöðugt vaxið frá stofnun
miðstöðvarinnar. Mesta aukningin er á milli áranna
2015-2016 en þá fer fjöldinn úr 877 í 1.369. Það lítur

Þróun fjölda þeirra sem líkar við fésbókarsíðu Þekkingamiðstöðvar Sjálfsbjargar

Viðburðir ÞMS 2012-2016 flokkaðir og fjöldi þátttakenda
Eins og sést á töflunni hér til
hliðar er fjöldi viðburða hjá ÞMS
svipaður á milli ára. Aftur á móti
hefur fjöldi þátttakenda aukist
mikið frá stofnun ÞMS, eða frá
36 þátttakendum í 407 á síðasta
ári. Það hlýtur að teljast jákvæð
þróun.
Voff voff – reynslusaga af því að hafa hjálparhund
Í nóvember heimsótti Arndís Hrund Guðmarsdóttir
okkur ásamt eiginmanni sínum Árna Salomonssyni og
hjálparhundinum Ísari. Erindið þótti bæði skemmtilegt
og fróðlegt. Ekki síst fyrir þær sakir að það vakti þá sem
á hlýddu til vitundar um gildi hjálparhunda fyrir fatlað
fólk.

Fyrirlestrar og námskeið á árinu:
„Upp á kant“
Námskeiðið „Upp á kant“ er ætlað fólki sem notar
handknúinn hjólastól og vill bæta færni sína, læra nýja
tækni og vera virkari á allan hátt. Námskeið var haldið í
september í samvinnu við SEM samtökin. Leiðbeinandi
var sem fyrr Hákon Atli Bjarkason, stjórnarmaður í
SEM samtökunum. „Upp á kant“ hefur notið sívaxandi
vinsælda og því líklegt að það verði sett á dagskrá á ný
á næsta ári.

Gott aðgengi – Algild hönnun
Harpa Ingólfsdóttir byggingafræðingur hélt fyrirlestur
í Þekkingarmiðstöðinni í nóvember og fjallaði erindi
hennar um upplýsinga- og þjónustuvefinn „Gott
aðgengi“ (gottadgengi.is) eða God Adgang eins og
vefurinn kallast á dönsku. God Adgang er danskur
vefur sem hefur verið þýddur og staðfærður og nýttur
fyrir íslenskt samfélag. Upplýsingarnar á vefnum eru
miklar og greinargóðar. Þær nýtast mörgum, ekki bara
fötluðum heldur líka eigendum mannvirkja.

Á ferð og flugi – reynslusaga
Þorkell Sigurlaugsson hélt fyrirlestur hjá ÞMS á haustmisseri. Í fyrirlestrinum sagði Þorkell frá ferðalögum
sínum á erlendri grundu. Þorkell er víðförull maður og
gat því upplýst gesti um margt sem gott er að hafa í
huga þegar ferðalög eru skipulögð. Erindið þótti
afar fróðlegt og ekki síður gagnlegt, sérstaklega fyrir
hjólastólanotendur.

Jólagleði Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar
Þann 16. desember stóð miðstöðin fyrir Jólagleði og
fékk til sín góða gesti. Eins og í öllum betri jólaboðum
var boðið upp á heitt súkkulaði með rjóma ásamt
jólanammi og smákökum. Fyrst las Gerður Kristný upp
úr bók sinni Hestvík, þá fengum við upplestur frá Ævari
Þór sem oft er kallaður Ævar vísindamaður. Þá fengum
við kynningu á Stóru smákökubókinni. Og ekki var
verra að fá tækifæri til að smakka tvær sortir sem finna
má í bókinni. Loks sagði Gunnar Helgason okkur frá
bókum sínum um Mömmu klikk og Pabba prófessor.
Stórskemmtilegur dagur.

Beinþéttni hjólastólanotenda
Í tilefni af alþjóðlega beinverndardeginum hélt Halldóra
Björnsdóttir íþróttafræðingur fyrirlestur hjá okkur.
Halldóra starfar hjá Beinvernd en rödd Halldóru er
mörgum kunn enda hefur hún stýrt morgunleikfimi á
Rás 1 í áraraðir. Beinþynning, sem telst vera sjúkdómur,
er því miður allt of algeng. Á fyrirlestrinum fór Halldóra
yfir helstu einkenni beinþynningar, hvernig hún er greind
og hvaða meðferð er í boði. Halldóra sagði sérstaklega
frá rannsóknum sem hafa skoðað beinþynningu hjá
hjólastólanotendum.
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3.7 Félagsráðgjöf
Markmið og verkefni

Á verksviði félagsráðgjafa er aðstoð og stuðningur við
íbúa og aðstandendur Sjálfsbjargarheimilisins (SBH)
og að halda utan um fræðslu til starfsmanna. Ég er
einnig í gæðateymi SBH en markmið þess er að efla
faglegt starf og gæði innan heimilisins. Jafnframt á
ég sæti í Sjö manna nefnd sem hittist mánaðarlega,
en þar koma saman fulltrúar íbúa og fulltrúar
starfsmanna og fara yfir ýmis mál.

Petrína Ásgeirsdóttir er yfirfélagsráðgjafi í 50% starfi frá því í
desember árið 2015.
Markmið félagsráðgjafar er að
vinna að lausn félagslegra og
persónulegra vandamála og að
vinna að félagslegum umbótum.

„Mig langar að gera eitthvað meira í lífinu“
-  Könnun á  aðstæðum og líðan íbúa

á upplifun kvenna og karla varðandi heilsu, fjárhag,
búsetufyrirkomulag og að flytjast á heimilið.
Athygli vekja þau miklu áföll sem viðmælendur urðu
fyrir og leiddu til þess að þeir misstu heilsuna og misstu
þau hlutverk sem þau höfðu haft. Heilsuleysið kippti
þeim út úr þeirra daglega lífi, frá atvinnuþátttöku,
frá heimili þeirra og leiddi í einhverjum tilvikum til
skilnaðar og kom jafnvel í veg fyrir uppeldi á börnum
þeirra. Veikindi þeirra hafa þannig haft áhrif á
samskipti og samveru við þeirra nánustu.
Tengsl eru á milli félagslegrar virkni viðmælenda
og góðrar líðanar og er þátttaka í starfi
Þjónustumiðstöðvar SBH mikilvægur þáttur fyrir
góða líðan. Fjölskylda og vinir skipta viðmælendur
miklu máli og tengsl eru á milli sterks félagslegs nets
og góðrar líðanar viðmælenda. Góð og regluleg
samskipti við ættingja og vini skipta þannig miklu
máli fyrir góða líðan.
Lokaskýrslu könnunarinnar var kynnt innan
Sjálfsbjargarheimilisins og utan í byrjun árs 2017.
M.a. var haldinn fundur með íbúum, aðstandendum
og starfsfólki þar sem skýrslan var kynnt og rædd.
Fundinn sóttu rúmlega 40 manns. Finna má skýrsluna
í heild sinni á vefsíðu Sjálfsbjargarheimilisins, www.
sbh.is

Þegar ég hóf störf sem félagsráðgjafi á Sjálfsbjargarheimilinu í desember 2015 fannst mér
mikilvægt að kynnast viðhorfum og upplifun þeirra
sem hér búa. Ég vann því könnun árið 2016 þar
sem ég ræddi við 14 íbúa, átta konur og sex karla
um aðstæður þeirra og líðan. Könnunin tekur mið
af Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks, en 21. grein kveður á um réttinn til
tjáningar- og skoðanafrelsis. Könnunin byggir
á eigindlegri aðferðarfræði, þ.e. um er að ræða
einstaklingsviðtöl með opnum spurningum. Við
vinnu á spurningunum hafði ég til hliðsjónar þætti
í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
sem lúta að heilsu, þjónustu, sjálfstæði, fjárhagslegri
stöðu, félagslegri virkni og samskipti við fjölskyldu.
Könnunin hefur nýst sem grunnur til að móta starf
mitt og verið innlegg í umræðu um áherslur og stefnu
Sjálfsbjargarheimilisins.
Upplifun viðmælenda af að búa á Sjálfsbjargarheimilinu er í heildina jákvæð. Þeir eru ánægðir með
þjónustuna og meirihluta líður vel eða oftast vel
á heimilinu. Meirihluti er ánægður með íbúð sína
og fer ánægjan ekki eftir fermetrafjölda. Meirihluta
finnst þeir lifa sjálfstæðu lífi. Töluverður munur er
Samskipti við íbúa og aðstandendur
Á árinu átti ég samskipti við flesta íbúa SBH og marga
aðstandendur. Samskiptin fólu í sér fjölskyldufundi og
ráðgjöf, stuðning og aðstoð varðandi margvísleg mál.
Má þar nefna persónulegan stuðning, aðstoð vegna
lífeyrisréttinda, fjármála, liðveislu, ferðaþjónustu og
húsnæðisbóta.

Könnunin nýttist mér vel við að móta starf mitt og hef
ég m.a. lagt áherslu á að efla samskipti á milli íbúa og
aðstandenda þeirra þar sem þörf er á, í samstarfi við
hjúkrunarfræðinga og iðjuþjálfa SBH. Jafnframt hef
ég lagt áherslu á að efla félagslega virkni íbúa, m.a.
með þátttöku í starfi Þjónustumiðstöðvar SBH, með
liðveislu eða með þátttöku í jafningjahópi.

Fræðsla fyrir starfsfólk
Í apríl var námskeið í skyndihjálp fyrir starfsfólk en slík
námskeið eru haldin á tveggja ára fresti. Um var að
ræða ½ dags upprifjunarnámskeið þar sem farið var
í nokkur atriði skyndihjálpar. Kennari var Ólafur Ingi
Grettisson slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og

leiðbeinandi í skyndihjálp hjá Rauða krossinum. Alls
tóku 38 starfsmenn þátt í tveimur námskeiðum sem
voru skipulögð.
Í október voru starfsdagar fyrir starfsfólk og var til
umfjöllunar áhugahvetjandi samtal (Motivational
Interviewing). Áhugahvetjandi samtal byggir á
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samvinnu þar sem leitast er við að kalla fram innri
áhugahvöt til hegðunarbreytinga og skapa þannig
jákvæða breytingu. Kennari var Héðinn Svarfdal

Björnsson sem starfar hjá Áhugahvöt sf. og hjá
Embætti landlæknis. Alls tóku 52 starfsmenn þátt.

3.8 Mötuneyti
Garðar Halldórsson matreiðslumeistari er forstöðumaður mötuneytis SBH og stýrir daglegum rekstri
þess.
Árið 2016 leið nokkuð hratt. Við
vorum með þorraveislu í febrúar
bæði í matsal og þjónustumiðstöð.
Vetrarhátíðin var í mars þar sem
íbúar og starfsmenn skemmtu sér saman í matsalnum
dönsuðu og borðuðu saman góðan mat.
Páskaveisla var alla páskana, sumarið var óvenju gott
og var grillað mikið á öllum hæðum allt sumarið.
Haustið kom með öllum sínum haustmat, slátur svið
og lifur.
Jóla- og áramótaveislur voru í lok ársins en á
aðfangadagskvöld og gamlársdagskvöld borða íbúar
og starfsmenn saman í matsalnum.
Eldhús Sjálfsbjargar er opið 365 daga á ári og sinnum
við margskonar veislum eins og stórafmælum,

landsfundi Sjálfsbjargar og fleiri viðburðum.
Mikil breyting var á árinu sem allir fundu fyrir
þegar öllum starfsmönnum var boðið að borða
endurgjaldslaust í mötuneytinu. Við finnum fyrir því
að fólk kann vel að meta þetta og nokkur fjölgun
hefur orðið á gestum í mötuneytinu.
Við höldum okkar striki og reynum að hafa góðan og
fjölbreyttan mat á hverjum degi, og leggjum okkur
fram um að allir séu ánægðir og glaðir.

3.9 Fasteignaumsjón
Jón Ingimar Jónsson múrari er
umsjónarmaður fasteignar SBH og
annast daglegan rekstur fasteignar
og lóðar félagsins.

Frumkvöðlamiðstöð var opnuð formlega 29.febrúar
Í Þjónustmiðstöð voru nokkrar framkvæmdir í
júlí – águst. Sagað var úr útvegg fyrir glugga og
svalahurð með tilheyrandi breytingum á föndur- og
tómstundarými. Tengd var ný snjóbræðsla í skábrú
að sunnanverðum útgangi Þj.miðst og steypt og
múrað yfir.

Árið 2016 var nokkuð viðburðaríkt
þá einkum innanhúss. Allt viðhald
og endurnýjun er í samræmi við aldur húsnæðis
Sjálfsbjargar. Í janúar voru keyptir loftræstiblásarar
vegna fyrirhugaðs flutnings Reykherbergis upp á 5.
hæð. Eftir uppsetningu var gerð prufa með reykvél
sem virkaði vel. Nokkrar íbúðir C álmu nr. 202209 og 307 fengu yfirhalningu og margt í þeim var
endurnýjað s.s. málun, fataskápar, gólfdúkur að
hluta rafmagnstenglar, hreinlætistæki o.fl.

Þekkingamiðstöðin fékk breytingu með skrifstofu
úr glerveggjum með rennihurð. Tilheyrandi voru
smábreytingar á lýsingu lampa og tenglum og kemur
vel út.
Skutlugeymsla: Tvö stæði í bílageymslu voru útbúin
fyrir skutlugeymslu sem var tekið í notkun í apríl.
Rými er fyrir 6 skutlur í merktum stæðum. Áætlað er
að fara í framkvæmdir á seinni áfanga fyrir aðrar 6
skutlur á árinu 2017.

Í Sundlaug bilaði ýmis búnaður td. hitaelement í
lofræstibúnaði sem var endurnýjað sem og mótorlegur v/heits potts. Klórinnspýtingar í potta og laug
endurnýjað ásamt öðrum stillingum. Í apríl var
gerð úttekt af Mannvirkjastofnun á rafmagni og
rafmagnsbúnaði sem tengist Sundlaug og voru gerðar
nokkrar athugasemdir. Úr því var bætt.

Þvottahús 5.hæð C álmu var flutt á 2. hæð og er
það orðið eitt sameiginlegt þvottahús sem nýtist vel
þannig með tvær þvottavélar og tvo þurrkara.
Eldvarnir. Haldið var námskeið í brunavörnum í
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byrjun maí. Rúmlega helmingur starfsfólks mætti
á námskeiðið og hafði gagn og gaman af. Næsta
námskeið fyrir þá sem eiga það eftir er er fyrirhugað
á næsta ári.

hjá Kíropraktor. Þeir hjá Flotgólf báru tvö lög af
þéttiefni á c.a 50 fm og um 30 m af þakkanti á sömu
svölum.Þessu fylgdi að nýjar blikkflasningar voru
síðan settar á kantinn af smiðum okkar. Smiðirnir
skiptu um nokkrar rúður sem voru ónýtar við Stjá og
sundlaug.

Geymslur. Allt geymslurými íbúa þ.e veggir og gólf var
málað og allar geymslur vel merktar og númeraðar.
Íslandsbanki lagði til vinnuframlag á veggjum og
málun á öllum hurðum utanhúss á bílageymslum í
norður. Actavis tók að sér málun utanhúss á tréverki
og gluggum á hliðum sundlaugar og Stjá og erum við
mjög þakklát fyrir framlag beggja fyrirtækja.
Utanhúss var eitthvað viðhald t.d. stóru steyptu
veröndinni á 2.hæð þar sem leki greindist í lofti rýmis

Á árinu 2016 gekk allt vel og samkvæmt áætlun hverju
sinni. Verkefnin eru margvísleg og fjölbreytileg og af
ýmsum toga. Allur búnaður tæki og tól og þjónusta
við íbúa og starfsfólk sem ég reyni að sinna af bestu
getu. Oftast er um minniháttar viðhald að ræða. Ég
tel mig gera það fljótt vel og með glöðu geði. Að venju
er starfsandi góður og íbúar þakklátir.

4. Virðing – gæði – samvinna
Á vettvangi gæðateymis SBH var ákveðið að efna til
starfsdaga þar sem fjallað yrði um gildi SBH.

Rannsóknir sýna að því fleiri starfsmenn sem
koma að því að skilgreina gildi fyrirtækis því betri
verður útkoman, þannig verða gildi fyrirtækisins
gildi starfsmanna sem munu tileinka sér gildin og
sameinast í þeim.

Gildi taka mið af markmiðum stofnunarinnar og eru
sameiginleg stefna allra starfsmanna sem samræmir
vinnuhættir og leiðbeinir starfsfólki. Gildin skýra
fyrir starfsfólki til hvers er ætlast af þeim, hvernig
verkefnin eru unnin, hvernig starfsfólk kemur fram
við hvert annað og við skjólstæðinga. Í reynd erum
við að vinna eftir gildum hér á Sjálfsbjargarheimilinu
sem starfsreglur og starfshættir okkar byggja á. Vilji
stóð til í þessari vinnu að verða meðvituð um gildin
og komast að sameiginlegri niðurstöðu.

Á sérstökum starfsdögum í aprílmánuði 2017
voru gildin tekin til umfjöllunar. Var það
samdóma álit starfsmanna að gildi starfsmanna
Sjálfsbjargarheimilisins yrðu, virðing – gæði –
samvinna. Mun frekar verða gerð grein fyrir gildunum
og á hvern hátt tekst að koma þeim til framkvæmda í
ársskýrslu fyrir árið 2017.
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5. Starfsmenn Sjálfsbjargarheimilisins
31. desember 2016
Nafn

Starfsheiti

Fyrst ráðin/n

Nafn

Starfsheiti

Fyrst ráðin/n

Skrifstofa		
Tryggvi Friðjónsson
Þórdís Richter
Kristín Rós Andrésdóttir

Framkvæmdastjóri
Skrifstofustjóri
Bókari - launafulltrúi

1989
1987
2008

Starfsmaður í sundlaug
Starfsmaður í sundlaug

2015
1988

Umsjónarmaður

2013

Forstöðumaður eldhúss
Matreiðslumaður
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi
Aðstoðarmaður í eldhúsi

1997
2008
2004
2015
2016
2014
2015
2013
2013
2016
2009
2015

Sundlaug
Sigríður Þórsdóttir
Þórey Einarsdóttir

Húsumsjón
Jón Ingimar Jónsson

Eldhús og matsalur
Garðar Halldórsson
Walter Ketel
Gígja Garðarsdóttir
Guadalyn M. Antonio
Ingibjörg Hreiðarsdóttir
Jaquelyn Antonio Fuentes
Jónína Kristinsdóttir
Karolina Magdalena Fijolek
Lilja Guðmundsdóttir
Paulina Magdalena Chrzan
Tryggvi Garðarsson
Ylfa Rós Margrétardóttir
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Búseta
Guðbjartur Ólafsson
Læknir
Stefán Matthíasson
Læknir
Guðrún Erla Gunnarsdóttir Hjúkrunarforstjóri
Helga Guðmundsdóttir
Hjúkrunarfræðingur
Kristín Davíðsdóttir
Hjúkrunarfræðingur
Þórunn Kristjánsdóttir
Hjúkrunarfræðingur
Þórunn Ragnarsdóttir
Hjúkrunarfræðingur
Guðný Sigrún Guðnadóttir Sjúkraliði
Ingibjörg Jóhannsdóttir
Sjúkraliði
Sigríður S.A. Ágústsdóttir Sjúkraliði
Sigríður Davíðsdóttir
Sjúkraliði
Sigríður Kristín Sveinsdóttir Sjúkraliði
Sæmundur Jón Hermannsson Sjúkraliði
Iwona Krystyna Piasecka Starfsmaður við ræstingu
Rasa Nomeikiene
Starfsmaður við ræstingu
Anna Friðrikka Richardsd. Starfsm. við aðhlynningu
Berglind Birgisdóttir
Starfsm. við aðhlynningu
Bryndís Jóna Halldórsdóttir Starfsm. við aðhlynningu
Dagbjört Sigdórsdóttir
Starfsm. við aðhlynningu
Eggert Sigurðsson
Starfsm.við aðhlynningu

2013
1988
1988
1995
2016
1999
1997
2011
1992
1975
2005
2011
1998
2013
2016
2014
2014
2015
2014
1999

2016

Nafn

Starfsheiti 		

Fyrst ráðin/n

Guðrún Sigurðardóttir
Halldóra Gunnlaugsdóttir
Hrafnkell Karlsson
Ingibjörg Dagmar Gunnarsdóttir
Katrín Ingvarsdóttir
Lilita Novikova
Lilja Vilborg Gunnarsdóttir
María Ragnarsdóttir
Marín Valtýsdóttir
Monika Pirórkowska
Ólöf Jónínudóttir
Óskar Gíslason
Pétur Smári Tafjord
Sigrún Heimdal Sveinsdóttir
Sigurlína Ólafsdóttir
Svanhildur Ólafsdóttir
Sædís Harpa Skjaldardóttir
Tryggvi Rósmundsson
Þorbjörg Tinna Th.Kristjánsd.

Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Félagsliði			
Félagsliði			
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Félagsliði			
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu
Félagsliði			
Starfsmaður við aðhlynningu
Starfsmaður við aðhlynningu

2015
2016
2016
2015
2014
2011
2009
2002
2004
2007
2016
2016
2006
2005
2016
1997
2002
2016
2014

Þvottahús		
Elín Ebba Guðjónsdóttir

Starfsmaður í þvottahúsi 		

1993

Félagsráðgjafi			

2015

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar
Iðjuþjálfi			
Iðjuþjálfi			
Iðjuþjálfi			
Iðjuþjálfi			
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa		
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa		
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa		
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa		
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa		

1990
2008
2013
2015
2010
2015
2014
2007
2007
2013

Ráðgjafi í Þekkingarmiðstöð		
Ráðgjafi í Þekkingarmiðstöð		
Forstöðumaður í Þekkingarmiðstöð
Ráðgjafi í Þekkingarmiðstöð		

2016
2015
2016
2016

Félagsráðgjafi
Petrína Ásgeirsdóttir

Þjónustumiðstöð
Valerie J. Harris
Björg Hreinsdóttir
Carmen Fuchs
Elín María Heiðberg
Karina Pedersen
Heimir Guðmundsson
Karitas Markúsdóttir
Margrét Júlíusdóttir
Priscela Ycot Sigurðsson
Unnur Þóra Skúladóttir

Þekkingarmiðstöð
Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir
Anna Guðrún Sigurðardóttir
Arndís Guðmundsdóttir
Þóra Magnea Magnúsdóttir
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Samkomulagið lýsir einnig áformum aðila um að ganga til samninga vegna lífeyrisskuldbindinga
Heilsustofnunar NLFÍ, Krabbameinsfélags Íslands, Sjálfsbjargar og SÁÁ. Staða þessara aðila er ólík
og meta þarf stöðu hvers aðila um sig með tilliti til þess.
Samningur milli ríkissjóðs og Sjálfsbjargarheimilis um uppgjör lífeyrisskuldbindinganna var
undirritaður í desember 2016. Samkomulagið er um að ríkissjóður tekur yfir og ábyrgist 85% af
lífeyrisskuldbindingu Sjálfsbjargarheimilisins, eins og hún stóð 31. desember 2015. Samkvæmt
samningnum gerir Sjálfsbjargarheimilið upp við LSR og LH þann hluta lífeyrisskuldbindingar sem
ríkissjóður yfirtekur ekki. Gengið hefur verið til slíkra samninga við lífeyrissjóðina. Um er að ræða
skuldabréf til 10 ára, afborgunarlaust fyrstu fjögur árin. Við þessa samninga breytist framsetning
ársreiknings Sjálfsbjargarheimilisins á þann hátt að hlutur heimilisins, 15% er færður yfir höfuðstól.

Samkomulagið er grunnur að sérstökum samningum hafa nú verið gerðir milli fjármála- og
efnahagsráðuneytisins og tilgreindra sjálfseignarstofnana (öldrunarstofnana) innan SFV, að fenginni
sérstakri heimild Alþingis.

Viðræður hafa staðið yfir milli fjármálaráðuneytisins og velferðarráðuneytisins annars vegar og
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) hins vegar um lífeyrisskuldbindingar. Fjármála- og
efnahagsráðuneytið og SFV gerðu þann 8. apríl 2014 samkomulag um lífeyrismál. Samkomulagið
kveður á um fyrirkomulag greiðslna lífeyrishækkana, ábyrgð á áföllnum lífeyrisskuldbindingum og
samtímagreiðslu fullnaðarlífeyrisiðgjalda vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) og
Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga (LH).

Framlag ríkisins til rekstursins nam 605,5 milljónum króna og er það 5,5% hækkun frá fyrra ári.
Samkvæmt efnahagsreikningi námu bókfærðar eignir heimilisins 40 millj. kr. en skuldir 200,6 millj. kr.
Eigið fé samkvæmt efnahagsreikningi var neikvætt um 160,6 millj.kr. í árslok 2016.

Á vegum Sjálfsbjargarheimilisins er rekin eftirfarandi þjónusta:
- Heimili fyrir hreyfihamlað fólk, sem þarfnast aðstoðar og stuðnings við athafnir
daglegs lífs. Það er ætlað 36 íbúum, þar af tveimur í skammtímadvöl og
einum í endurhæfingaríbúð.
- Sjálfstæð búseta með stuðningi. Af 35 íbúum heimilisins búa núna 21
einstaklingar í sjálfstæðri búsetu með stuðningi.
- Þjónustumiðstöð, þar er sinnt fjölbreyttri endurhæfingar- og stuðningsþjónustu. Í
þjónustumiðstöð eru 30 rými, sem um það bil 55 einstaklingar nýta hverju sinni.
Meirihluti skjólstæðinganna býr utan Sjálfsbjargarhússins.
- Sundlaug er aðgengileg innilaug fyrir íbúa heimilisins, skjólstæðinga þjónustumiðstöðvar
og annað hreyfihamlað fólk.
- Endurhæfingaríbúð er fyrir hreyfihamlað fólk sem vill búa sig undir að lifa sjálfstæðu
lífi.
- Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar safnar og miðlar hagnýtum upplýsingum er
gagnast fötluðu fólki um allt land.
- Mötuneyti er ætlað íbúum Sjálfsbjargarhúss, skjólstæðingum þjónustumiðstöðvar og
starfsfólki Sjálfsbjargarheimilisins og Sjálfsbjargar.

Sjálfsbjargarheimilið
Framkvæmdastjórivar sett á stofn 1973 af Sjálfsbjörg landssambandi fatlaðra.

UPPGJÖRSDAGUR

Félagsform

Aðalstarfsemi

Skýrsla
stjórnar
Aðalstarfsstöð

2016
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Framkvæmdastjóri:

Stjórn:

Reykjavík, 24. apríl 2017

Ársreikningur heimilsins er saminn af skrifstofustjóra og er hann lagður fram á ábyrgð stjórnar og
framkvæmdastjóra Sjálfsbjargarheimilisins. Ársreikningurinn er lagður fram til endurskoðunar og
staðfestingar.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við bókhald heimilisins, í samræmi við lög um ársreikninga og
lög um fjárreiður ríkisins. Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og framkvæmdastjóra
Sjálfsbjargarheimilsins er það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu,
efnahag þess á árinu 2016 og breytingum á handbæru fé á árinu 2016. Allar skuldbindingar
heimilisins koma fram í ársreikningnum. Engir tengdir aðilar hafa áhrif á rekstur heimilisins, ef frá er
talin notkun Sjálfsbjargarheimilisins á húsnæði Sjálfsbjargar landsambands fatlaðra.

Með ársreikningi fylgir fimm ára samanburður á rekstrar- og efnahagstölum.

Stöðugildi hjá heimilinu voru 57,75 og launagreiðslur heimilisins náum um 524 millj. kr. á
árinu. Stöðugildi hjá heimilinu á fyrra ári voru 55,75 og launagreiðslur heimilisins námu um
472 millj. kr. á árinu 2015.

Skýrsla stjórnar (framhald)
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Sem hluti af endurskoðuninni sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla,
beitum við faglegu mati og við höfum faglega tortryggni. Eftirfarandi atriði eru einnig hluti af
endurskoðun okkar á ársreikningi sambandsins:

Nægjanleg vissa er mikil vissa, en ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við
alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar.
Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á
fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Ábyrgð endurskoðanda
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka,
hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.

Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi
félagsins. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um
rekstrarhæfi og hvers vegna ákveðið var að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og
framsetningu ársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp
eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika en að gera það.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar
gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka,
hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé
viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA). Ábyrgð okkar samkvæmt
þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda. Við erum óháð félaginu í samræmi
við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við
teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit
okkar á.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt
okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar
sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu heimilisins á árinu 2016, efnahag
þess 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um
ársreikninga.

Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Sjálfsbjargarheimilisins fyrir árið 2016.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um
sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Til stjórnar Sjálfsbjargarheimilisins.

Áritun óháðs endurskoðanda
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Theodór S. Sigurbergsson
löggiltur endurskoðandi
fyrir hönd Grant Thornton endurskoðunar ehf.
Reykjavík, 24. apríl 2017

Öflum fullnægjandi endurskoðunargagna, vegna fjárhagsupplýsinga eininga innan félagsins, til að
geta látið í ljós álit á ársreikningi. Við erum ábyrgð fyrir skipulagi, umsjón og framgangi
endurskoðunar stofnunarinnar. Við berum ein ábyrg á áliti okkar á ársreikningi félagsins.

Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og
atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til
glöggrar myndar.

Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli
endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar
sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á
rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun
okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun.
Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar
okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi
félagsins.

Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og
hvort reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.

Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.

Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka
eða sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum
og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi tl að byggja álit okkar á. Hættan
á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna
mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu
ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

endurskoðun okkar á ársreikningi sambandsins:

Tap ársins ...........................................................................

Fjármagnsliðir
Fjármunatekjur .................................................................................
Fjármagnsgjöld .................................................................................
Hrein fjármagnsgjöld .......................................................................

Tap fyrir fjármagnsliði ........................................................

Rekstrargjöld
Annar rekstrarkostnaður .................................................................
Laun og tengd gjöld .........................................................................

Rekstrartekjur
Ríkisframlag ......................................................................................
Aðrar tekjur .......................................................................................

Rekstrarreikningur ársins 2016

4
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26.037.814
600.237.814

2015

2016

31

Sjálfsbjargarheimilið - Ársreikningur 2016

7

39.967.918

2.601.944
7.073.990
65.362.418
75.038.352

125.537.434
125.537.434

160.607.868)
160.607.868)

Skuldir og eigið fé alls

(
(

200.575.786

10
9
9

8

39.967.918

2.589.500
1.815.591
35.562.827
39.967.918

2016

Skuldir alls

Skuld við tengda aðila ......................................................................
Viðskiptaskuldir ................................................................................
Ýmsar skammtímaskuldir ................................................................
Skammtímaskuldir

Lífeyrisskuldbindingar .....................................................................
Skuldbindingar

Ójafnað tap .......................................................................................
Eigið fé

Eigið fé og skuldir

2, 6
2, 7
2

Birgðir ................................................................................................
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .................................
Handbært fé ......................................................................................
Veltufjármunir

Eignir alls

Skýr.

Eignir

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

(
(

41.563.025

192.228.955

2.883.658
10.999.115
44.887.523
58.770.296

133.458.659
133.458.659

150.665.930)
150.665.930)

41.563.025

2.546.074
2.688.623
36.328.328
41.563.025

2015

Sjálfsbjargarheimilið - Ársreikningur 2016

Handbært fé í ársbyrjun ...................................................................
Handbært fé í lok árs ..........................................................

36.328.328
35.562.827

765.501)

(

Lækkun á handbæru fé .......................................................

7.921.225)
7.921.225)

7.437.438

873.032
43.426)
16.549.770
17.379.376

9.941.938)
9.941.938)

281.714)
281.714)

(
(

(

(
(

2016

(
(

8

Skýr.

Fjármögnunarhreyfingar
Tengdir aðilar, breyting ...................................................................
Fjármögnunarhreyfingar

Fjárfestingarhreyfingar
Lífeyrssjóðsskuldbinding breyting milli ára ...................................
Fjárfestingarhreyfingar

Handbært fé (til) frá rekstri

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun) .......................................
Birgðabreyting; lækkun (hækkun) .............................................
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun) ......................................
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

Rekstrarhreyfingar
Tap af reglulegri starfsemi ...............................................................

Sjóðstreymi ársins 2016

(

(

(
(
(

(
(

51.989.259
36.328.328

15.660.931)

324.174
324.174

0
0

15.985.105)

1.129.398
91.016)
13.872.587)
12.834.205)

3.150.900)
3.150.900)

2015
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9

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar
eða verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan
hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Skráning tekna

Fjármagnsliðir eru færðir í rekstrarreikning á því tímabili sem þeir falla til.

Fjármagnsliðir

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Í samræmi við lög um ársreikninga ber stjórnendum við gerð ársreiknings að meta, draga ályktanir og taka ákvarðanir
sem hafa áhrif á eignir, skuldir, tekjur og gjöld á reikningsskiladegi. Það sama gildir um ábyrgð stjórnenda varðandi
upplýsingar í skýringum ársreiknings. Við mat og ályktanir byggja stjórnendur á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem
taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur
fyrir með öðrum hætti.

Mat og ákvarðanir

Þar sem nauðsynlegt var talið, hefur samanburðartölum verið breytt til samræmis við metna stöðu lífeyrisskuldbindingar
þann 31. desember 2015, samkvæmt samningi við Ríkissjóð samanber skýring 11. Talið er að þessi framsetning
ársreikningsins gefi glöggari mynd af fjárhagsstöðu stofnunarinnar. Breyting vegna tilkomu lífeyrisskuldbindingar er færð
í gegnum opnunarstöðu eiginfjárreiknings.

Samanburðartölur fyrra árs

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum heimilisins.

Ársreikningur Sjálfsbjargarheimilisins fyrir árið 2016 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu
reikningsskilaaðferðum og árið áður. Fjárhæðir eru í íslenskum krónum.

Grundvöllur reikningsskilanna

Reikningsskilaaðferðir

Á vegum Sjálfsbjargarheimilisins er rekin eftirfarandi þjónusta:
- Heimili fyrir hreyfihamlað fólk, sem þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs
- Sjálfstæð búseta með stuðningi
- Þjónustumiðstöð, þar er sinnt fjölbreyttri endurhæfingar- og stuðningsþjónustu
- Enduhæfingaríbúð fyrir hreyfihamlað fólk, sem vill búa sig undir að lifa sjálfstæðu lífi
- Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, safnar og miðlar hagnýtum upplýsingum til fatlaðs fólks um land allt
- Mötuneyti ætlað íbúum Sjálfsbjargarhúss, skjólstæðingum þjónustumiðstövar og starfsfólki

Starfsemi

Sjálfsbjargarheimilið - Ársreikningur 2016

2.

1.

Skýringar

10

Vaxtatekjur af bankainnistæðum ................................................................................
Seðilgjald v/kröfur .......................................................................................................
Vaxtatekjur v/kröfur ....................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..................................................................................................

Fjármunatekjur greinast þannig:

Fjármunatekjur

Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf ...............................................

Laun ..............................................................................................................................
Lífeyrissjóðsgjöld ..........................................................................................................
Breyting lífeyrisskuldbindingar ....................................................................................
Reiknað áunnið orlof, breyting ...................................................................................
Tryggingagjald ...............................................................................................................
Leiðrétt tryggingagjald fyrra árs ..................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ......................................................................................
Laun og launatengd gjöld samtals ...............................................................................

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:
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4.

3.

Laun og launatengd gjöld

1
1
1
1(

(

1.976.398
125.160
52.782
405.734)
1.748.606

2016

57,75

413.135.705
59.530.640
18.612.870
2.108.406
33.206.329
3.890.697)
916.318
523.619.571

2016

(

2.058.576
121.477
69.876
425.654)
1.824.275

2015

55,75

363.964.393
52.277.196
21.301.790
2.748.849
30.581.513
0
861.202
471.734.943

2015

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að heimilið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð þeirra með áreiðanlegum hætti.

Skuldbindingar

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Viðskiptaskuldir

Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð sjóðstreymis.

Handbært fé

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.
Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild.

Viðskiptakröfur

Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma
birgðunum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstendur af hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum
kostnaði vegna framleiðslunnar.

Birgðir í efnahagsreikningi eru metnar samkvæmt eftirfarandi meginreglum:

Birgðir

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.
Lotun gjalda

2016
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8.

7.

6.

(
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..............................................................................
Þjónustugjöld VISA, Euro ...........................................................................................
Dráttarvextir og innheimtukostnaður ........................................................................
Þjónustugjöld banka .....................................................................................................

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Fjármagnsgjöld

2.589.500
2.589.500

Matvælabirgðir ..............................................................................................................
Birgðir samtals .............................................................................................................

1.815.591
1.815.591

Skuldunautar ..................................................................................................................

Eigið fé samkvæmt ársreikning 2015 ............................................................................................
Breyting vegna lífeyrisskuldbindingar 1.1.2016 ............................................................................
Flutt frá fyrra ári ..............................................................................................................................
Tap ársins ........................................................................................................................................
Eigið fé samtals 31.12. 2016 ..........................................................................................................

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Eigið fé

2016

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

2016

99.676
22.813
391.157
17.000
530.646

Yfirlit yfir birgðir:

Birgðir

1
1
1
1

2016

( 17.207.271)
( 133.458.659)
( 150.665.930)
(
9.941.938)
( 160.607.868)

Ójafnað
tap

2.688.623
2.688.623

2015

2.546.074
2.546.074

2015

98.775
22.973
125.122
32.002
278.872

2015

2.058.576
121.477
69.876
425.654)
1.824.275

1.976.398
125.160
52.782
405.734)
1.748.606

Vaxtatekjur af bankainnistæðum ................................................................................
Seðilgjald v/kröfur .......................................................................................................
Vaxtatekjur v/kröfur ....................................................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..................................................................................................

55,75

2015

57,75

363.964.393
52.277.196
21.301.790
2.748.849
30.581.513
0
861.202
471.734.943

2016
1
1
1
1(

(

413.135.705
59.530.640
18.612.870
2.108.406
33.206.329
3.890.697)
916.318
523.619.571

2015

Fjármunatekjur greinast þannig:

Fjármunatekjur

Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf ...............................................

Laun ..............................................................................................................................
Lífeyrissjóðsgjöld ..........................................................................................................
Breyting lífeyrisskuldbindingar ....................................................................................
Reiknað áunnið orlof, breyting ...................................................................................
Tryggingagjald ...............................................................................................................
Leiðrétt tryggingagjald fyrra árs ..................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ......................................................................................
Laun og launatengd gjöld samtals ...............................................................................

2016

11.

1.815.591
1.815.591

2016

1.594.552
1.594.552

Tekjur

1.123.051
1.123.051

Gjöld

Kröfur
0
0

(

2.601.944
2.601.944

Skuldir

2.883.658
2.883.658

34.882
2.853.508
9.193.862
1.185.378)
5.976.955
14.664
27.966.530
32.500
44.887.523

2015

10.985.540
13.575
10.999.115

2015

( 17.207.271)
( 133.458.659)
( 150.665.930)
(
9.941.938)
( 160.607.868)

Ójafnað
tap

2.688.623
2.688.623

2015

Lífeyrisskuldbinding 1.1. 2016 .......................................................................................................................
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar á árinu ...................................................................................................
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu ........................................................................................................
Lífeyrisskuldbinding 31.12. 2016 ...................................................................................................................

Skuldbindingin greinist þannig:

(

133.458.659
26.534.095)
18.612.870
125.537.434

2016

Samkomulagið er um að ríkissjóður tekur yfir og ábyrgist 85% af lífeyrisskuldbindingu Sjálfsbjargarheimilisins, eins og
hún stóð 31. desember 2015. Samkvæmt samningnum gerir Sjálfsbjargarheimilið upp við Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins þann hluta lífeyrisskuldbindingar sem ríkissjóður ekki yfirtekur.

Samningur milli ríkissjóðs og Sjálfsbjargarheimilis var undirritaður í desember 2016.

Lífeyrisskuldbinding

Sjálfsbjörg .................................................

Viðskipti við tengd félög árið 2016:

Tengdir aðilar

11

Skuld við tengda aðila ..................................................................................................

2.601.944
2.601.944

0
1.511.414
8.694.645
18.707.299
5.816.070
528.054
30.074.936
30.000
65.362.418

Uppgjörsreikn. virðisaukaskatts ..................................................................................
Ógreitt tryggingagjald ...................................................................................................
Ógreidd staðgreiðsla starfsmanna ..............................................................................
Ógreidd laun / fyrirfram laun .....................................................................................
Ógreidd lífeyrissjóðs- og félagsgjöld ..........................................................................
Ógreitt orlof ..................................................................................................................
Reiknað áunnið orlof ...................................................................................................
Ógreitt starfsmannafélags Útþrá .................................................................................

Tengdir aðilar

2016

6.617.131
456.859
7.073.990

2016

Aðrar skammtímaskuldir

Lánadrottnar ..................................................................................................................
Ógreiddur kostnaður ....................................................................................................

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

Eigið fé samkvæmt ársreikning 2015 ............................................................................................
Breyting vegna lífeyrisskuldbindingar 1.1.2016 ............................................................................
Flutt frá fyrra ári ..............................................................................................................................
Tap ársins ........................................................................................................................................
Eigið fé samtals 31.12. 2016 ..........................................................................................................

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Sjálfsbjargarheimilið - Ársreikningur 2016

10.

9.

8.

Eigið fé

Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Skuldunautar ..................................................................................................................

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að heimilið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í
framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð þeirra með áreiðanlegum hætti.

Sjálfsbjargarheimilið
- Ársreikningur
2016 krafna
Þjónustugjald
banka vegna

5.

4.

3.

Viðskiptakröfur

Skuldbindingar
7.

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
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Gjöld

1.123.051
1.123.051

Tekjur

1.594.552
1.594.552

Kröfur
0
0

2.601.944
2.601.944

Skuldir

Eigið fé ...............................
Skuldbindingar....................
Skammtímaskuldir..............
Eigið fé og skuldir..............

Veltufjármunir....................
Eignir samtals

Efnahagur

Ríkisframlag........................
Aðrar tekjur.........................
Rekstrartekjur......................
Rekstrargjöld.......................
Hagnaður f. fjárm.liði .......
Fjármagnsliðir.....................
Hagnaður (tap) ársins

Rekstur

2015

(150.666)
133.459
58.770
41.563

2016

(160.608)
125.537
75.038
39.968

41.563
41.563

574.200
26.038
600.238
(604.934)
(4.696)
1.545
(3.151)

605.500
27.742
633.242
(644.402)
(11.160)
1.218
(9.942)

39.968
39.968

2015

2016

Fimm ára yfirlit heimilisins á verðlagi hvers árs (í þús.kr.):

Fimm ára yfirlit félagsins

12

(12.801)
0
75.426
62.625

2012

62.625
50.157

507.400
30.602
538.002
(542.976)
(4.975)
1.643
(3.332)

2014

(9.470)
0
59.627
50.157

2013

50.157
50.157

485.000
22.448
507.448
(502.589)
4.858
509
5.367

2013

Lífeyrisskuldbinding 1.1. 2016 .......................................................................................................................
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar á árinu ...................................................................................................
Breyting á lífeyrisskuldbindingu á árinu ........................................................................................................
Lífeyrisskuldbinding 31.12. 2016 ...................................................................................................................

Skuldbindingin greinist þannig:

(

(14.837)
0
59.660
44.824

2012

44.824
44.824

472.500
21.239
493.739
(513.767)
(20.029)
748
(19.281)

2012

133.458.659
26.534.095)
18.612.870
125.537.434

2016

Samkomulagið er um að ríkissjóður tekur yfir og ábyrgist 85% af lífeyrisskuldbindingu Sjálfsbjargarheimilisins, eins og
hún stóð 31. desember 2015. Samkvæmt samningnum gerir Sjálfsbjargarheimilið upp við Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins þann hluta lífeyrisskuldbindingar sem ríkissjóður ekki yfirtekur.

Samningur milli ríkissjóðs og Sjálfsbjargarheimilis var undirritaður í desember 2016.

Sjálfsbjargarheimilið - Ársreikningur 2016

12.

11.

Lífeyrisskuldbinding

Sjálfsbjörg .................................................

Viðskipti við tengd félög árið 2016:
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13

Vörubirgðir í upphafi árs ...........................................................................
Vörubirgðir í lok árs ...................................................................................
Annar rekstrarkostnaður

Lyf og hjúkrunarkostnaður .......................................................................
Aðkeypt vinna sérfræðinga .......................................................................
Þvottur .........................................................................................................
Eldhús ..........................................................................................................
Félagsstarf ...................................................................................................
Skrifstofa .....................................................................................................
Tölvukerfi ....................................................................................................
Ferðir, fundir og námskeið .......................................................................
Aksturskostnaður .......................................................................................
Ýmiss starfsmannakostnaður ....................................................................
Húsnæðiskostnaður ...................................................................................
Verkkaup og byggingarvörur ....................................................................
Viðhald lóðar ..............................................................................................
Fasteignagjöld og tryggingar .....................................................................
Eignakaup ....................................................................................................
Annar kostnaður .........................................................................................
Reikningsleg aðstoð ...................................................................................

15. Annar rekstrarkostnaður

Laun .............................................................................................................
Stjórnarlaun .................................................................................................
Tryggingagjald .............................................................................................
Lífeyrissjóðsgjöld ........................................................................................
Áunnin orlof, breyting ...............................................................................
Breyting lífeyrisskuldbindingar .................................................................
Slysatryggingar ............................................................................................
Leiðrétt tryggingagjald fyrra árs ................................................................
Laun og tengd gjöld

14. Laun og tengd gjöld

Fæðissala ......................................................................................................
Seld þjónusta og aðrar tekjur ....................................................................
Framlög og styrkir ......................................................................................
Aðrar tekjur

13. Aðrar tekjur

Skýringar ársins 2016 frh.

(

(

7.609.611
8.443.080
2.109.788
27.624.886
1.010.816
3.099.371
5.024.771
2.969.543
3.620.922
4.727.983
22.275.283
13.290.560
469.404
9.711.912
2.716.422
4.092.129
2.029.072
120.825.553
2.546.074
2.589.500)
120.782.127

411.550.873
1.584.832
33.206.329
59.530.640
2.108.406
18.612.870
916.318
3.890.697)
523.619.571

16.371.999
8.469.801
2.900.000
27.741.800

2016

(

8.082.974
11.578.095
2.256.955
28.261.101
924.698
2.847.476
4.824.118
2.234.499
3.667.104
5.822.810
19.864.887
19.518.905
707.271
10.168.952
6.365.411
4.231.723
1.933.211
133.290.190
2.455.058
2.546.074)
133.199.174

362.357.432
1.606.961
30.581.513
52.277.196
2.748.849
21.301.790
861.202
0
471.734.943

14.883.029
8.354.785
2.800.000
26.037.814

2015

2016
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