
FRÉTTIR ÚR SÓLTÚNI 
HJÚKRUNARHEIMILI

Framleitt í Sóltúni fyrir þig

AðSTANdeNdAhÓpAR
Boðið hefur verið upp á aðstandendahópa í Sóltúni með reglubundnum hætti 
síðastliðin 10 ár. Alla jafna fer þetta þannig fram að tiltölulega lítill hópur 
aðstandenda (t.d. 4-6) hittist reglulega í nokkur skipti með hjúkrunarfræðingi 
og djákna eða tveimur hjúkrunarfræðingum. Á þessum fundum fara fram 
umræður um þau mál sem verið er að fást við hverju sinni, ráðgjöf er veitt 
og leiðbeint um hvernig bregðast skuli við aðstæðum sem upp koma. 
Aðstandendur veita einnig hver öðrum mikinn styrk í hópi sem þessum. 
Mikilvægt er að reyna að velja í hópana þannig að þátttakendur uppskeri 
sem mestan árangur og hafa í huga t.d. að makar hafa aðrar áherslur en börn 
aldraðra.

Á dagskrá er fræðsla um hjúkrunina, heilabilunarsjúkdóma og lyfjameðferð. 
Auk þessa hafa umræðuefni snúist um:

 • Sjúkdómsferilinn og gang hans.

 • Líðan aðstandenda þegar ástvinur flyst á hjúkrunarheimilið.

 • Hvernig heimsóknum er háttað.

 • Stuðning frá öðrum ættingjum, ef hann er fyrir hendi, og samvinnu 
  við starfsfólk.

 • Afþreyingu og margt fleira.

Aðstandendur hafa oft sameiginlegar tilfinningar, s.s. efasemdir og 
sektarkennd. Mörgum gagnast að koma inn í lítinn hóp þar sem traust og 
samkennd ríkir og komast  að því að aðrir eru að ganga í gegnum svipaða 
reynslu. Sumir hafa upplifað skilningsleysi frá samfélaginu á að flutningur á 
hjúkrunarheimili sé erfið lífsreynsla. Einnig hefur komið fram að það getur 
verið ljúfsárt þegar ásvinur lítur á Sóltún sem sitt heimili. Það er staðfesting á 
að gamla heimilið er horfið. Oft sér fólk og skilur hlutina öðruvísi og  í meira 
samhengi eftirá.

Einnig hefur í hópunum verið komið inn á óhjákvæmilega röskun sem verður 
á högum fjölskyldunnar og þá líðan sem fylgir því að sjá fram á varanlegar 
breytingar á ástvini. 

Aðstandendahópastarfið hefur reynst mjög gefandi fyrir alla sem hafa tekið 
þátt í því. Starfsfólk hefur lært mikið á að vera með í hópunum ásamt því að 
kynnast aðstandendum og óskum þeirra og verða nátengdara þeim.
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hLjÓðFæRA- 
LeIkARAR í  
SINFÓNíu- 
hLjÓmSveIT  
íSLANdS 
leika í samkomusal  
Sóltúns miðviku- 
daginn 21. mars kl. 11.

GuðSþjÓNuSTA 
verður í Sóltúni 
föstudaginn 16. mars 
2012 kl. 14:00

sr. Helga Soffía 
Konráðsdóttir prestur  
Háteigssafnaðar 
prédikar og leiðir 
stundina ásamt  Jóni 
Jóhannssyni, djákna

Tónlistina annast 
Gunnar Gunnarsson 
organisti og Örn 
Arnarson tónlistamaður 

Á dÖFINNI

16. mars

21. mars

framhald á næstu síðu...

mÁLþING með AðSTANdeNdum oG STARFSFÓLkI  
verður haldið miðvikudaginn 28. mars 2012 kl. 16:30 til 18   
í samkomusal á 1. hæð

dAGSkRÁ:
Skoðanaskipti  milli aðstandenda og starfsfólks um daglegt líf 
og  starfsemina á heimilinu

TILGANGuR
 • Auka tengsl og góð samskipti aðstandenda og starfsfólks

 • Veita upplýsingar og fræðslu

 • Taka saman góð ráð sem nýtast aðstandendum og starfsfólki til góðra verka

umRæðueFNI:
 • Góð samskipti, reisn og notaleg ásýnd (s.s. viðmót, viðhorf, upplýsingagjöf,    
  samvinna)

 • Praktísk mál (s.s. viðkvæmur þvottur  (prívat sængur), rúmfatnaður, merkingar 
  á fatnaði, reykingar)

 • Hvort og hvernig aðstandendur geta lagt að mörkum til að auka lífsgæði íbúa

 • Leitast við að finna farveg til að vinna saman með ánægju og reisn fólks að leiðarljósi

 • Væntingar aðstandenda til heimilisins

 • Þagnarskylda og  friðhelgi íbúa

 • Farvegur fyrir ábendingar/kvartanir

NoTAGILdI oG ÁRANGuR:
 • Góð samskipti milli aðstandenda og hjúkrunarfólks bætir líðan 
  (íbúa, aðstandenda og starfsfólks)

 • Eykur samráð

 • Skilar auknum skilningi/virðingu



Starfsmenn eru fræddir um uppbyggileg 
samskipti almennt. Með því að efla 
samskiptahæfileikana fá menn oft nýja sín 
á hinn hópinn og það skilar sér í breytingu 
á hegðun. Stundum þegar aðstandendur 
gagnrýna starfsfólk, og öfugt, er ástæðan í 
raun ónógar upplýsingar.

Hlutverk aðstandenda er margþætt og góð 
samskipti við þá geta m.a. stuðlað að betri 
almennri líðan íbúa á hjúkrunarheimilum.

Hópavinna sem þessi er vettvangur fyrir 
aðstandendur til að hittast og skapar 
möguleika á að koma sjónarmiðum þeirra til 
stjórnenda. Starfsfólkið lærir af slíkri vinnu 
hvað er vel gert og hvað má betur fara.

Það er misjafnt hvað menn telja til lífsins 
gæða vegna þess að merking lífs, tilgangur 

og lífshættir manna eru mismunandi. Hluti 
af gæðum hjúkrunarheimila er geta og vilji 
starfsfólks til að skilja þýðingu þessa fyrir 
hvern íbúa og geta starfsfólksins til að vera 
nógu sveigjanlegt til að koma á móts við 
þarfir hvers og eins.

Áhugasamir geta kynnt sér bækling um 
hugmyndavinnu fyrir aðstandendahópa á 
skrifstofu í anddyri Sóltúns.

hópstjórar eru:

Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Þuríður Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Harpa Karlsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur.

Jón Jóhannsson, djákni.

Pálína Skjaldardóttir, hjúkrunarfræðingur.

Starfsfólk Sóltúns tók 
þátt í Lífshlaupinu núna í 
febrúar, líkt og undanfarin 
ár.Lífshlaupið er landskeppni  
í hreyfingu og fer fram á  
vegum ÍSÍ.  Markmið kepp- 
ninnar er að hvetja fólk til að 
gera hreyfingu að hluta að 
sínu daglega lífi. Af 200 man-
na heildarstarfsmannafjölda 
Sóltúns tóku 75 manns þátt 
í 10 liðum. Keppt var bæði 
við önnur fyrirtæki og innan 
húss, annars vegar um fjölda 
daga og hins vegar um fjölda 
mínútna varið í hreyfingu. 

Í okkar stærðarflokki fyrir-
tækja kepptu 27 lið og varð 
Sóltún í 5. sæti varðandi 
mínútur og í 6.sæti varðandi 
daga.Í innanhúskeppninni er 
keppt um farandbikara sem 
efstu liðin í hvorum flokk 
fá.Í ár fara báðir bikararnir á 
1.hæð.  Ljóskurnar sem eru 
starfsfólk á 1.hæð BC unnu 
fjölda mínútna og Heiður-
nar sem starfa á 1.hæð DE 
unnu fjölda daga. Ljóskurnar 
voru Kolbrún Sigurpálsdót-
tir, Pálína Skjaldardóttir, Jóna 
Njálsdóttir, Helga Helgadóttir, 

Helga Björg Gunnarsdóttir, 
Lilja Rut Jónsdóttir, Aníta 
Lára Ármannsdóttir, Bjarnrún 
Jónsdóttir og Katrín Jóns-
dóttir og í Heiðunum voru 
þær Hafdís Þorvaldsdóttir, 
Sigþóra Sigurjónsdóttir, Elín 
Brynjólfsdóttir og Ragnheiður 
Baldvinsdóttir. Vinningshafar 
fengu göngu-mæli í verðlaun 
sem keyptir voru hjá Göngum 
saman styrktarhópi krab-
bameinsrannsókna kvenna. 
Liðin brugðu á leik við 
verðlauna-afhendinguna.

veRðLAuNA- 
AFheNdING í  
INNANhÚSkeppNI  
LíFShLAupSINS

mARGT SkemmTILeGT Á ANNARRI hæð!

kleinubakstur 9. mars 2012
Karítas Jónsdóttir, aðstandandi, kom með kleinudeig að heiman í morgun. Deigið var flatt og 
skorið út með dyggri aðstoð íbúa. Síðan steikti Guðlaug Magnúsdóttir, sjúkraliði, kleinurnar. 

Kleinurnar gerðu mikla lukku enda afbragðsgóðar.

Snyrtistofan Fabulous   
8. mars 2012

Snyrtistofan Fabulous starfar alla 
fimmtudaga en þá fá íbúar sem vilja 
handsnyrtingu, handanudd, hárgreiðslu 
og annað dekur í boði starfsfólks. 

kLeINuRNAR 
GeRðu mIkLA 
Lukku eNdA 
AFbRAGðS- 
GÓðAR.

Íbúar taka á í liðkandi æfingum undir góðri 
stjórn Halldóru K. Þórðardóttur. Notaleg 
tónlist hljómar að sjálfsögðu á meðan, 
öllum til ánægju og yndisauka.


