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10. maí 2012 

TÓNLEIKAR 
verða í Sóltúni  
fimmtudaginn 10. maí 
2012 kl. 14:00 

Jónas Guðmundsson 

tenor syngur í 

samkomusalnum.  

 

 

 

 

 

 

Undirleikari er Kristinn 

Björnsson píanóleikari. 

Allir velkomnir. 

 11. maí 2012 

GERÐUBERGS-
KÓRINN 

Syngur í samkomusal  

Sóltúns föstu- 

daginn 11. maí kl. 14:00 

undir stjórn Kára 

Friðrikssonar. 

Allir velkomnir. 

 

Eldhúsið stendur fyrir 
grænmetisfæðisviku, 
sendir ávaxtakörfur á 
hæðarnar og í lok 
mánaðarins mun 
Ragnheiður Guðjónsdóttir 
næringarfræðingur koma 
og halda erindi um “Bætt 
mataræði – betri líðan” 
 

HEILSUEFLINGARMÁNUÐUR  

VIRKJUM ORKUNA Í OKKUR 

Í maí er árlegur heilsueflingamánuður hjá starfsfólki Sóltúns. Í tilefni hans er ýmislegt gert til 
að hvetja starfsfólk til aukinnar meðvitundar um heilsuna. 
 
Í ár er þemað “Virkjum orkuna í okkur”  
 
Við tökum þátt í Hjólað í vinnuna verkefninu á vegum ÍSÍ þar sem fólk er hvatt til að nýta 
eigin orku til að koma sér í og úr vinnu. Þess utan förum við í fjallgöngu, hjólaferðir, gerum 
hléæfingar, dönsum  og stundum slökun. Boðið er upp á heilsufarsmælingar þar sem 
hjúkrunarfræðingar mæla blóðþrýsting, blóðgildi og þeim sem eru eldri en 50 ára er boðið 
upp á hjartalínurit.Til andlegrar uppbyggingar eru send út kort sem eru handunnin af 
listrænu starfsfólki Sóltúns. Í þeim er að finna kveðju og hvatningu til að hugleiða, ræða og 
lyfta upp nokkrum af mikilvægustu þáttum er tengast því að lifa, vaxa og dafna. 
 

ÚTTEKT EMBÆTTIS LANDLÆKNIS 
Í janúar 2012 gerði Embætti landlæknis úttekt á hjúkrunarheimilinu 
Sóltúni. Fyrir úttektina var leitað eftir ákveðnum upplýsingum frá 
framkvæmdastjórn heimilisins um þætti er varða þjónustu, húsnæði 
og aðbúnað, mannauðsmál, gæðamál, lyfjamál, skráningu, atvik og 
öryggismál. Athugað var hvort kvartanir hefðu borist embættinu 
varðandi þjónustu heimilisins á undanförnum árum en það reyndist 
ekki vera. Þá voru niðurstöður úr RAI mati skoðaðar.  
Tveir starfsmenn embættisins komu í úttektarheimsókn og 
funduðu með stjórnendum heimsilisins og fóru yfir ýmis gögn sem 
tengdust úttektinni. Samantekt úr skýrslunni: 

Mönnun  
Mönnun fagfólks við hjúkrun/umönnun í Sóltúni er í góðu lagi en þó 
mætti að sögn framkvæmdastjórnar fjölga aðstoðarfólki og 
sjálfboðaliðum, sérstaklega á kvöldin og um helgar.  
 
Flutningur íbúa á heimilið  
Verklag við inntöku íbúa á heimilið er í góðu lagi en um það bil 90% íbúa 
koma frá Landspítalanum.  
 
Þjálfun/virkni og sálgæsla  
Í góðu lagi. 
  

Fæði og mötuneyti  
Í góðu lagi.  
 

Öryggi og eftirlit  
Í góðu lagi og áhersla lögð á öryggi íbúa. 
  
Gæðastarf  
Í mjög góðu lagi og vel skipulagt. 

Atvik /kvartanir.  
Atvik eru skráð á þar til gert eyðublað, NOMESKO, í rafræna sjúkraskrá 
Sögu. 
 
Sjúkraskrár  
Vel skipulagðar á rafrænu formi og í góðu lagi. 



                
   

 
 

 

Hjúkrunarskrár  

Hjúkrunarskráning, svo sem 

hjúkrunargreiningar, tillögur um meðferð og 

framvindumat er í rafrænni sjúkraskrá Sögu og 

er til fyrirmyndar.  

RAI skráning  

Í góðu lagi og vel fylgst með niðurstöðum sem 

eru nýttar meðal annars til að auka gæði 

þjónustunnar.  

Lyfjamál  

Í góðu lagi. Lyfjafyrirmæli eru ávallt gefin af 

lækni og lyf ekki gefin án fyrirmæla nema ef um 

vægari verkjalyf og þess háttar er að ræða. 

Lyfjaþjónusta Sóltúns er útvistuð með samþykki 

Lyfjastofnunar.  

Almennt um hjúkrunarheimilið Sóltún  

Augljóst er að starfsfólk lætur sér annt um 

vellíðan og velferð íbúanna í Sóltúni og 

metnaður er fyrir hendi til að gera vel. 

Hugmyndafræði, markmið, gildi, stefna og 

stefnukort er aðgengileg á heimasíðu Sóltúns.  

Almennt um húsnæði og aðstöðu  

Húsnæði Sóltúns er í góðu standi og vel við 

haldið. Allir íbúar heimilisins búa í einbýlum með 

sér salerni og sturtu. Sameiginlegar vistarverur 

eru vel útbúnar, hlýlegar og smekklegar.  

Embætti landlæknis þakkar fyrir góða samvinnu 

við gerð úttektarinnar. 

 

Úr skýrslunni ,,Eftirlit með heilbrigðisþjónustu. 

Hjúkrunarheimilið Sóltún - úttekt á starfsemi. Embætti 

landlæknis, mars 2012." Embættið birtir skýrslur á 

http://www.landlaeknir.is – Útgáfa - Rit og skýrslur 

 

FIMM STJÖRNUR 

***** 

VIÐURKENNING 

FRÁ SAMTÖKUM 

TÉKKNESKRA 

HJÚKRUNAR-

HEIMILA 

Óháðir aðilar gerðu 
gæðaúttekt á starfsemi 
heimilisins 2011. Þeir voru 
frá Samtökum Tékkneskra 
hjúkrunarheimila. Sóltún 
fékk niðurstöður 
gæðamats á starfsemi 
heimilisins í september 
2011. Sóltún náði 886 
stigum af 900 sem hefði 
gefið 5 stjörnur og er 
hæsta stigagjöf sem hægt 
er að ná. Í hjúkrunar-
þættinum skoraði 
hjúkrunarheimilið 5 
stjörnur, en lítilsháttar 

breytingar þurfti til að ná 
fimmtu stjörnunni í 
þremur þáttum varðandi 
húsnæði, samskipti og 
fæði.  

Óskaði Sóltún eftir 
endurmati í janúar 2012, 
þar sem talið var að 
ávinningur til að ná yfir 
900 stigum hefði náðst. 
Niðurstaðan var að 
Sóltún skoraði 930 stig og 
náði þar með 5 stjörnum í 
heildina. Helstu viðbætur 
fólust í að fjölbreytni í 
fæðuvali var aukið, 

plöntum var fjölgað í húsinu, 7 ný 
ábendingabox voru sett upp,  húsfundir 
voru haldnir á 6 stöðum í aðdraganda 
íbúaþingsins og samskipti stjórnenda og 
íbúa elfd. 

ÁHUGAMENN UM SKÖTU 

SNÆDDU NÝLEGA SAMAN 

OG VAR ÖL OG STAUP AF  

BRENNIVÍNI DRUKKIÐ MEÐ.  

 

Íbúar, ættingjar þeirra og starfsfólk áttu 
ánægjulega stund á vorfagnaði Sóltúns 
24. apríl síðastliðinn, samtals 200 manns. 
Fagnaðurinn hófst með hátíðakvöldverði 

þar sem Sóltúnseldhúsið framreiddi steikt 
lambalæri, brúnaðar kartöflur, rauðkál, 
grænar baunir, salat og brúna sósu ,,að 
hætti mömmu” og ananasfromage í 
eftirrétt.   

Fólk sótti síðan tónleika í samkomusal þar 
sem Andrea Gylfadóttir söng vinsælar 
vorvísur og kunna alþýðusöngva við 
undirleik Jóns Rafnssonar og Björns 
Thoroddsens. Andrea Gylfadóttir var valin 
besta söngkonan við afhendingu Íslensku 
tónlistarverðlaunanna 2012. Fylltu þau huga 
áheyrenda um hlýjan sunnanblæ og þýða 
vorvinda með sól í heiði.  

Vel heppnuð vorgleði og 
glæsilegir tónleikar   
24. apríl 2012 

Í DAGSINS ÖNN 

Að njóta lífsins 

Íbúar koma saman að margvíslegu tilefni hér í Sóltúni.  Áhugasvið og það sem veitir gleði og lífsfyllingu  
ræður mestu um þátttöku hvers og eins. Hópleikfimi er vikulega á dagskrá, handverkstímar og 
söngstundir. Annað slagið er boðið í dans í samkomusalnum. Hóptímarnir eru afar vinsælir.   
 


