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24. desember  

GUÐSÞJÓNUSTA 
verður á Aðfangadag  í 
samkomusal   Sóltúns 
kl. 14:00.  
 

13. desember  

JÓLAHLAÐBORÐ 
STARFSMANNA 
í samkomusal kl 12-14 
 

                       
Í móttöku Sóltúns er hægt að kaupa jólakort og jólamerki  frá Thorvaldsensfélaginu en ágóði af sölu 
þeirra rennur óskertur til líknarmála. Í ár rennur ágóði af sölu jólakortanna til málefna sykursjúkra barna  
og unglinga  en ágóði af sölu jólamerkjanna rennur til kaupa á hitavögggum fyrir Landspítala. 
 Myndin á jólakortinu er eftir Heklu Björk Guðmundsdóttur. 
 
Pakki af jólakortum (10stk.) kostar 1.500 kr. en jólamerkin (12stk) kosta 300 kr. 
 

 

 

Jólaskreytingar 
 

Margir færa íbúum jólaskreytingar. Biðjum við fólk að koma 
ekki með lifandi jólastjörnur eða ilmríkar plöntur þar sem 

margir eru mjög ofnæmisgjarnir og verða alvarlega veikir ef 
þessar plöntur koma í húsið, þó svo að þær 

 séu staðsettar langt í burtu. 
 

Þar sem langflestir íbúar í Sóltúni búa við skerta getu til að 
bregðast við skyndilegum atvikum vegna heilsufars, þá hefur 

ekki þótt þorandi að leyfa lifandi kertaskreytingar vegna 
eldhættu.Í stað þess notum við rafljós og gervikerti með 

batterísljósum til að ná fram hátíðarstemmingu. 
 

17. desember  

JÓLATÓNLEIKAR 
 
Jón Rafnsson og Þór 
Breiðfjörð verða með 
skemmtilega 
jóladagskrá tengda 
Nat King Cole en hann 
hefði orðið 100 ára á 
þessu ári 

20. desember  

JÓLABINGÓ 
í samkomusal kl 14. 
Skemmtilegir 
jólavinningar í boði! 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

  

 
 

 
                     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 

 

 

 

ENDURLÍFGUNARNÁMSKEIÐ 
 
Endurlífgunarnámskeið var haldið fyrir starfsmenn þann 26.nóvember sl. Guðrún Ólafsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur hjá Heilsuvernd og sérhæfður kennari í endurlífgun kom og hélt 
námskeiðið hér í Sóltúni. Fimmtán starfsmenn sátu námskeiðið en takmarkaður fjöldi kemst 
á hvert námskeið þar sem mikil einstaklingsmiðuð kennsla og þjálfun fer fram. Að þessu 
sinni var lögð áhersla á að almennir starfsmenn sæktu námskeiðið. Námskeiðið var vel 
heppnað, mjög fræðandi og upplýsandi um sjúkdómseinkenni bráðra veikinda sem og tækni 
við endurlífgun með hjartahnoði og blæstri á þar til gerðum æfingadúkkum. Ennfremur 
fengu þátttakendur góða þjálfun og leiðsögn við að losa aðskotahlut úr öndunarvegi sem oft 
krefst snöggra og fumlausra viðbragða. Starfsmenn voru almennt mjög áhugasamir og 
ánægðir með námskeiðið og tóku þjálfuninni fagnandi enda veitir hún ákveðið öryggi í 
bráðaastæðum sem við starfsmenn Sóltúns erum meðvituð um og ávallt viðbúin að geti 
komið upp. Slík námskeið hafa verið haldin áður og verða haldin með reglubundnum hætti 
fyrir starfsmenn Sóltúns. 

                                              

 

JAFNVÆGISÞJÁLFUN Í SJÚKRAÞJÁLFUN 
 
Frá og með lok febrúar þessa árs hefur verið starfrækt í sjúkraþjálfun sértæk 
jafnvægisþjálfun fyrir íbúa sem er sérsniðin að þörfum þessa hóps. Jafnvægisþjálfunin fer 
fram inni í sjúkraþjálfun og eru á bilinu 6-10 manns í hverjum hóp sem fer fram 2x í viku. 
Hópunum er getuskipt út frá stöðu einstaklinga í RAI hjúkrunarmati. Í hópi 1 eru þeir 
einstaklingar sem eru færir um að ganga um án hjálpartækja eða með lítilsháttar aðstoð en í 
hópi 2 eru þeir einstaklingar sem eru í byltuhættu og eru háðari aðstoð hjálpartækja við 
göngu og geta tæplega staðið án þess að halda sér í. Í hópunum þjálfum við öll þau skynfæri 
sem eiga þátt í að við höldum jafnvægi í uppréttri stöðu og eru þau, sjón, starfsemi innra 
eyra (vestibulum) og stöðuskyn í fótum. Þar að auki þjálfum við fallviðbrögð og styrk í fótum 
auk þess að einblína á færni í daglegum störfum og rétta líkamsbeitingu við daglegar 
athafnir til að létta okkur athafnirnar með því að auka skilvirkni í hreyfingum. Þeir sem ekki 
geta tekið þátt í jafnvægisþjálfun eru þeir einstaklingar sem geta ekki reynt að standa af 
sjálfdáðum upp úr stól, þeir sem glíma við verulegar sjón- eða heyrnarskerðingar og þeir sem 
hafa ekki getu til að fylgja eftir leiðbeiningum þjálfara. 
 
Byltur eru algengar hjá fólki á eftirlaunaaldri. Ýmsir sjúkdómar og lyf geta aukið hættu á 
byltum en afleiðingar byltna geta verið ýmsir áverkar, beinbrot, óöryggi og skert færni til 
daglegra athafna. Það er stefna okkar sjúkraþjálfara að auka og viðhalda færni fólks til 
sjálfsbjargar eins lengi og hægt er og er jafnvægisþjálfun stór þáttur í því. Byltur eru ein 
algengasta ástæða vanheilsu og dauðsfalla meðal aldraðra. Mjaðmabrot hjá einstaklingum á 
aldrinum 50-75 ára eykur líkur á dauðsföllum um 21% hjá konum en 37% hjá körlum skv. 
nýjustu rannsóknum og því til mikil að vinna að koma í veg fyrir byltur og beinbrot. 
Jafnvægisþjálfun af þessu tagi bætir einnig gönguhraða og eykur almenn lífsgæði. Við erum 
sérlega ánægð með þessa góðu viðbót í þjálfun og hafa íbúar tekið henni fagnandi hendi og 
mætt vel.       

 
 
Anna Heiða Gunnarsdóttir 
Yfirmaður sjúkraþjálfunar   
 JÓLAFÖNDUR STARFSMANNAFÉLAGSINS STALDAR 
Hressir og kátir starfsmenn komu saman á vegum Staldar seinnipart fimmtudags 21. 
nóvember. Þær föndruðu engla, hlustuðu á jólatónlist og á hver aðra enda var mikið hlegið. 
Veitingar og drykkir voru í boði.  Var þetta yndisleg stund í góðum félagsskap. 
 

             
 


