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24. desember  

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

19. desember  

JÓLABINGÓ 
verður spilað  í sam-
komusal  kl. 14:00. 
 

 
     
Í móttöku Sóltúns er hægt að kaupa jólakort 
og jólamerki  frá Thorvaldsenfélaginu en ágóði 
af sölu þeirra rennur óskertur til líknarmála. Í 
ár rennur ágóði af sölu jólamerkjanna til að 
auðvelda heyrnarskertum og heyrnarlausum 
börnum til að læra táknmál með spjaldtölvum 
en ágóði af sölu jólakortannna rennur til 
styrktar málefnum sykursjúkra barna og 
unglinga. Myndin á jólakortinu er eftir 
Gunnellu Ólafsdóttur, listmálara, og nefnist 
hún Fjölskyldan á aðventu. 
Pakki af jólakortum (10stk.) kostar 1.500 kr. en 
jólamerkin (12stk) kosta 300 kr. 

 
Thorvaldsensfélagið færði Sóltúni snúningslök  
að gjöf fyrr á árinu. 

5. desember  

GLÆÐURNAR 
Kvennakórinn 
Glæðurnar syngur  í 
samkomusal 
Sóltúns 
mánudaginn  
5. desember 2016 
klukkan 14:00. 
 
 

 

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. 
 

     

               

Kærar þakkir til hlaupara sem hlupu til góðs fyrir Sóltún 
 
Þrír velunnarar hlupu til góðs fyrir Minningar- og styrktarsjóð Sóltúns. Næsta verkefni sjóðsins er að 
að kaupa stóra útirólu þar sem fólk getur setið saman í huggulegheitum og notið samverunnar. 
Samtals söfnuðust 76.885.- krónur í hlaupinu. Þökkum við þeim Magneu Gísladóttur, Margréti 
Jónsdóttir og Ragnari Hallbergssyni kærlega fyrir. 
 

 

6. desember  

SENJORÍTURNAR 
syngja  í  
samkomusal  kl. 11. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

 
 

 
 
                     

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
 

 

 

   

Mikilvægi næringar 
 
Næringarteymi Sóltúns samanstendur af þverfaglegum hóp. Ársfjórðungslega er farið yfir 
niðurstöður RAI-mælinga og skoðuð nánar þau atvik sem upp hafa komið. Næringarteymið 
yfirfer samspil heilsufars, mataræðis og umhverfis. Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið 
hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská þar sem viðeigandi hjúkrunargreiningar og meðferðir eru 
settar fram. Fylgst er með næringarástandi og BMI (body max index) með tilliti til 
þyngdartaps/þyngdaraukningu og blóðgildi er skoðuð. 
Undanfarin ár höfum við verið í samvinnu við næringarfræðideild Háskóla Íslands.  Ýmis 
gæðaverkefni hafa verið unnin af nemendum og starfsfólki Sóltúns í samráði við 
næringarteymi okkar.   
Verkefnin hafa gefið af sér margar nýtilegar upplýsingar sem við höfum unnið meira með og 
breytt t.d verkferlum í matartímum  og nýlega voru gefnar út  verklagsreglur vegna 
þyngdartaps.  
Árlega er gerð viðhorfskönnun á meðal íbúa og aðstandenda um þjónustu eldhúss Sóltúns. 
Eins eru haldnir húsfundir og íbúaþing í beinu framhaldi til að fá fram óskir íbúanna varðandi 
fæði og þjónustu.  
Við leitumst við að mæta þörfum íbúa sem  þurfa að fá fæði eftir óskum og þörfum hvers og 
eins. Um leið þurfum við að  uppfylla kröfur leiðbeininga frá Embætti landlæknis um 
næringargildi, fæði sé bragðgott, lystugt og fallega framreitt. 
Matseðillinn er 8 vikna og fjölbreyttur  og  ýmis sérfæði s.s.  með breyttri áferð og fæði með 
breyttri næringarlegri samsetningu er í boði fyrir þá sem það þurfa.  Boðið er upp á val milli 
rétta. 
 

             

 

Árið 2008 tókum við þátt í  samvinnu með  Embætti Landlæknis um gerð handbókar um 
matarræði aldraðra. Handbókin var aðallega ætluð þeim sem vinna við að skipuleggja 
matseðla og útbúa mat fyrir aldraða eða vinna við hjúkrun aldraðra. 

Guðný Jónsdóttir 

Næringarrekstrarfræðingur    

 
 
 
 

Sóltúnsbílarnir 
 
Sóltún fékk nýverið afhentan nýjan farþegabíl Sprinter sem getur tekið tvo farþega sem nota 
hjólastóla og átta farþega í hefðbundnum sætum. Þá mun starfsfólk bjóða íbúum í 
jólaljósaferðir um bæinn á aðventunni þegar vel viðrar. Eldri bíllinn Transit er 12 manna, þar 
er hægt að fækka hefðbundnum sætum og gera rými fyrir hjólastóla í staðinn.  
 
 

                         

Í nýlegu blaðaviðtali við Lauru Sch. 
Thorsteinsson verkefnisstjóra Embætti 
Landlæknis segir hún frá úttektum á 
hjúkrunarheimilum og að það hafi verið 
skoðaðir sérstaklega matseðlar hvers 
heimilis og hvort boðið væri upp á sérfæði 
svo og niðurstöður þeirra gæðavísa sem 
snúa að næringu.  Á heimasíðu Sóltúns er 
hægt að skoða úttekt Embættisins á Sóltúni 
ásamt ýmsum niðurstöðum gæðavísa.  
Sóltún fékk mjög góða umsögn.  

 


