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 19. maí kl. 13:00 

UTAN-
KJÖRSTAÐA-
KOSNING 
 Utankjörstaðakosning 
 til sveitastjórnar fyrir 
 íbúa Sóltúns verður á   
vegum Sýslumannsins  
í Reykjavík í sam- 
komusal Sóltúns  
kl. 13 til 14:30 þann  
19. maí. 
 

12. maí alþjóðadagur hjúkrunar, sem er 
fæðingardagur Florence Nightingale 
Í tilefni dagsins fengu hjúkrunarfræðingar Sóltúns góða gesti,  þær Svandísi Írisi Hálfdánardóttir 
sérfræðing í líknandi hjúkrunarmeðferð og Dóru Halldórsdóttur deildarstjóra á líknardeild 
Landspítalans á fræðslufund til að segja frá starfi sínu á líknardeildinni. 
Farið var yfir klínisk grunngildi í líknarmeðferð og sérhæfða líknarmeðferð hjá einstaklingum með 
erfið og fjölþætt einkenni og mikilvægi fjölskylduhjúkrunar hjá deyjandi einstaklingum. 
Góðar umræður sköpuðust um ýmiss praktísk mál í klínisku starfi hjúkrunarfræðinga sem hjúkra 
deyjandi einstaklingum. Hjúkrunarfræðingar Sóltúns færa framsögukonunum kærar þakkir fyrir. 

 

       

 
Skoðunarferð starfsfólki Sóltúns til Akraness 
Starfsmenn 2. hæðar fóru í skoðunarferð til Akraness mánudaginn 7. apríl 2014. Lagt var af stað í 
hellirigningu á Sóltúnsbílnum.  Hins vegar var komið á Skagann í  blíðskaparveðri. Við fengum góðar 
móttökur hjá Helgu Atladóttur hjúkrunarforstjóra  Höfða  hjúkrunar- og dvalarheimilis.  Góðar 
veitingar voru í boði og starfssemin og aðstaðan kynnt í máli og myndum.  Síðan var gengið um 
heimilið og heilsað uppá starfsmenn og íbúa.  
 

Eftir góða og skemmtilega kynningu fór hópurinn  á veitingastað og borðaði saman fyrir 
ferðina heim til Reykjavíkur. 

 

 

Verkfallsboðun sjúkraliða 
 
Sjúkraliðar Sóltúns eru félagar í Sjúkraliðafélagi Íslands. 
Félagið á í samningaviðræðum við Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu sem Sóltún er aðili að. Deilan er hjá 
Ríkissáttasemjara. Sjúkraliðar voru í verkfalli frá kl. 8-16 
mánudaginn 12.maí og fimmtudaginn 15. maí.  Verkfall er 
næst boðað hjá þeim í sólarhring mánudaginn 19. maí, frá kl 
00-24. Fimmtudaginn 22. maí  hefst allsherjarverkfall  kl. 8 og 
stendur það yfir þar til samið verður. Sótt er um undanþágur 
til Sjúkraliðafélagsins, sem ákveður afgreiðslu þeirra. Einungis 
hluti umsókna hefur fengist. Verkfallsdagana er því störfum 
forgangsraðað þannig að grunnþjónusta við íbúa gengur fyrir 
og að öryggi sé tryggt. Þjónustuhraði verður þó annar en íbúar 
eiga að venjast. Aðilar deilunnar eru hvattir til að semja sem 
fyrst til að takmarka þau óþægindi sem íbúar 
hjúkrunarheimila verða fyrir vegna deilunnar. 
 

 
 
Myndirnar eru frá göngu Sóltúnsgengisins sem fer fram annan 
hvern sunnudag, næsta ganga er áætluð 25. maí. 

21.maí kl. 14:30 

KAFFI SÓL 
KONDITORI 
Boðið verður uppá 
konditori bakkelsi 
fyrir íbúa Sóltúns á 
kaffi Sól. Verð fyrir 
gesti er 1.000.-  

29.maí kl. 14:30 

GUÐ-
ÞJÓNUSTA 
 
Guðsþjónusta 
verður í Sóltúni 
fimmtudaginn 29. 
maí, á degi 
aldraðra, kl. 14.00.  
 

Myndir frá vel 
heppnuðu 
kaffisamsæti sem 
haldið var 8. apríl 
til heiðurs starfs-
fólki Sóltúns sem 
látið hefur af 
störfum vegna 
aldurs. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handverkshópar í iðjuþjálfun 

Markmið handverkshópanna er að mæta þörfum íbúa Sóltúns á að taka virkan 
þátt í fjölbreyttri  iðju til að viðhalda færni, veita tækifæri til að takast á við ný 
eða gömul hlutverk, upplifa sigra og ánægjulegar stundir í félagsskap við aðra 
íbúa og starfsfólk.  
Í hópum er boðið upp á handverk af ýmsu tagi sem aðlagað hefur verið að 
færni og áhuga íbúa hverju sinni. Það sem helst hefur vakið áhuga er prjón, 
málun á tau, pappír, gler, silki, keramik og tré. Myndirnar sýna nýjustu afurðir 
frá handvershópa. 

 

 
Hattahópur 
Hópur hressra kvenna hittist alltaf á föstudögum og skemmtir sér saman. 
Gjarnan er mætt með fallegan hatt og drukkið kaffi úr glæsilegum 
sparibollum.  
 

      
 

 

 

 

 

 

Sumarblóm og grillveisla 

 

 

 
Áformað er að byrja að planta  sumarblómum í ker síðustu vikuna í maí. Ef viðrar vel, þá stefnum við 
á að grilla um leið í hádeginu. 
 

 
 

Þingmenn frá danska þjóðþinginu  
 
Níu danskar þingkonur sem sitja í ,,71-tilsynet” ásamt danska ræðismanninum á 
Íslandi heimsóttu Sóltún þann 8. maí. Þingnefndin hefur eftirlit með 
þvingunarinnlögnum geðsjúkra, heilabilaðra og barna á stofnanir í Danmörku. 
Jafnframt hefur þingnefndin eftirlit með notkun hvers kyns hafta í meðferðarskyni. 
Erindið var að kynna sér hvernig þessum málum er háttað á Íslandi. Sóltún hafði vakið 
athygli þeirra fyrir stefnu sína að nota ekki höft eða fjötra.  
 

 

Að lokinni framsögu Önnu Birnu Jensdóttur 
hjúkrunarforstjóra um gæðastaðal Sóltúns 
um varnir gegn notkun fjötra, og árangur 
gæðastarfsins voru umræður um stöðu 
þessarra mála á Íslandi, niðurstöður 
rannsókna um efnið og siðfræðileg álitamál 
rædd.  
Hvernig bregðast á við þegar sjúklingar hafna 
meðferð og/eða aðgerð, og hvernig bregðast 
á við þegar fólk skortir vitræna getu til að 
taka ákvarðanir um eigin hag. 
Heimsóknin var mjög áhugaverð og ættu 
Íslendingar að taka danska þingið sér til 
fyrirmyndar og setja á fót sambærilega 
þingnefnd. 


