
Viðhorfskönnun 2016 



Þátttaka 

• Viðhorfskönnunin fór fram í janúar 2016 
• Alls tóku 70 þátt (28 íbúar og 24 ættingjar + 18 

rafrænt, trúlega ættingjar) 
• Bæði var hægt að taka þátt: 

–  18 með rafrænum hætti (aðeins eitt svar mögulegt frá 
hverri ip-tölvu) 

– 52 með skriflegri skoðanakönnun 
 
Svarmöguleikinn ,,annað“ var notaður ef spurningin átti 
ekki við.  



Markmiðið 

Að vera sem mest á grænu ljósi, þar næst á 
ljósgrænu ljósi = þá erum við að standa okkur vel 

Þurfum að 
hugsa 
okkur um 
og skoða 
vinnulag og 
verkferla 

= 
= Fara strax í 
málið, leita 
lausna og laga 



Hvernig var tekið á móti þér við komu 
á hjúkrunarheimilið? 

66 svör 
69 svör 

59= mjög vel 
8= vel 

1= sæmilega 
1= illa 

9,3% 

54 svör 
48= mjög vel 
5= vel 
1= á ekki við 

2016 2015 

11,6% 



Var ástæðan og markmiðið með flutningi 
á hjúkrunarheimilið ljós fyrir þér? 

69 svör 
45= full ljós 

2= ljós 
12= nokkuð ljós 

9=óljós 
1= á ekki við 

15,4% 

5,8% 

9,6% 

52 svör 
34= full ljós 
3= ljós 
8= nokkuð ljós 
5=óljós 
2= á ekki við 

2016 2015 

17,4% 

13% 



Færð þú þær upplýsingar sem þú 
hefur þörf fyrir? 

69 svör 
44= Allar 

20= Flestar 
2= Einhverjar 

1= Engar 
1= Á ekki við 

5,7% 

53 svör 
35= Allar 
15= Flestar 
3= Einhverjar 

2015 2016 



Mætir þú virðingu frá starfsfólkinu?  

64 svör 
60= Oftast 

3= Oft 
2= Stundum 

1= Sjaldan 
1=Á ekki við 

5,7% 
5,7% 

53 svör 
46= Oftast 
3= Oft 
3= Stundum 
1=Á ekki við 

2015 
2016 

4,7% 4,5% 



Er starfsfólk til staðar þegar þú þarft á 
því að halda? 

69 svör 
59= Oftast 

6= Oft 
1= Stundum 

1= Sjaldan 
2= Á ekki við 

11,3% 

7,5% 

53 svör 
43= Oftast 
6= Oft 
4= Stundum 

9,1% 

2015 

2016 

8,7% 



Finnst þér að þér sé hjúkrað á 
öruggan máta? 

66 svör 
66= Já 

52 svör 
52= Já 

2015 2016 



Færð þú möguleika á að vera virkur 
þátttakandi í ákvarðanatöku um meðferð? 

65 svör 
34= Oftast 

12= Oft 
4= Stundum 

2= Sjaldan 
13= Á ekki við 

12,2% 

10,2% 
14,3% 

49 svör 
28= Oftast 
6= Oft 
5= Stundum 
3= Sjaldan 
7=Á ekki við 

2015 2016 

18,5% 

20% 



Er tekið tillit til einstaklingsbundinna 
þarfa þinna? 

67 svör 
54= Oftast 

11= Oft 
1= Sjaldan 

1= Á ekki við 

9,6% 

5,8% 

52 svör 
44= Oftast 
5= Oft 
3= Stundum 

17,2% 

2015 
2016 

16,4% 



Veist þú hvaða hjúkrunarfræðingur og 
sjúkraliði/starfsmaður eru tengiliðir þínir? 

70 svör 
52= Já 

18= Nei 

49 svör 
37= Já 
12= Nei 

2015 2016 



Finnur þú fyrir umhyggju fyrir þér frá 
starfsfólkinu? 

67 svör 
57= Oftast 

7= Oft 
2= Stundum 

1= Sjaldan 
1=Á ekki við 

9,4% 

9,4% 

53 svör 
43= Oftast 
5= Oft 
5= Stundum 

2015 
2016 



Færð þú næg tækifæri til að sinna áhugamálum og 
athöfnum sem henta þér? 

63 svör 
35= Oftast 

11= Oft 
1= Stundum 

1=Sjaldan 
15= Á ekki við 

18,8% 

12,5% 

6,3% 

48 svör 
30= Oftast 
9= Oft 
6= Stundum 
3= Veit ekki 

23,8% 
17,5% 

2015 2016 



Færð þú að ráða daglegum háttum þínum, s.s. hvenær 
þú borðar morgunmat, ferð í sturtu, hverju þú klæðist 

og hvenær þú háttar á kvöldin? 

59 svör 
34= Oftast 

11= Oft 
2= Stundum 

12= Á ekki við 

16% 

3,6% 
4% 

6% 

50 svör 
34= Oftast 
8= Oft 
3= Stundum 
2=Sjaldan 
3= Á ekki við 

18,6% 
20,3% 

2016 2015 



Verður þú fyrir ónæði vegna hávaða, s.s. 
frá bjölluhringingum, vögnum, hurðum 

eða öðru? 

58 svör 
53= Aldrei 

10= Stundum 
2= Oft 

1=Stöðugt 
2= Á ekki við 

50 svör 
46= Aldrei 
1= Stundum 
1= Oft 
2= Á ekki við 

2015 2016 



Verður þú fyrir ónæði vegna hávaða 
frá starfsmönnum? 

40 svör 
38= Aldrei 

1= Stundum 
1= Oft 

34 svör 
34= Nei 

Þessa spurningu 
vantaði í 

pappísrútgáfu fyrir 
íbúa 

7,1% 

2015 
2016 



Verður þú fyrir ónæði vegna  
annarra íbúa? 

65 svör 
47= Aldrei 

14= Stundum 
2= Oft 

1= Stöðugt 
1= Á ekki við 

50 svör 
33= Aldrei 
15= Stundum 
1= Stöðugt 
1= Á ekki við 

21,5% 

2015 2016 



Er umhverfið vistlegt ? 

69 svör 
69= Já 

  

51 svör 
51= Já 

2015 2016 



Hvernig er aðkoman á 
hjúkrunarheimilinu? 

67 svör 
47= Mjög góð 

18= Góð 
1= Sæmileg 

1= Mjög léleg 
  Fyrst og fremst athugasemdir  þegar neikvæð svör eru 

að planið sé hált. 

51 svör 
39= Mjög góð 
9= Góð 
3= Sæmileg 

2015 2016 



Finnst þér umhverfið öruggt miðað 
við þínar þarfir?  

67 svör 
59= Oftast 

6= Oft 
1= Stundum 
1= Á ekki við 

53 svör 
48= Oftast 
3= Oft 
2= Stundum 

9% 

2015 2016 



Nýtir þú möguleika til útiveru, svo sem að fara 
út í garð, í göngu eða í heimsóknir þegar 

tækifæri gefst? 

66 svör 
15= Oftast 

14= Oft 
16= Stundum 

20= Sjaldan 
1= Á ekki við 

8
% 

50 svör 
14= Oftast 
9= Oft 
10= Stundum 
13= Sjaldan 
4= Á ekki við 

21,2% 

2015 2016 



Viðhorf mitt til læknisþjónustunnar er 
að hún sé? 

62 svör 
23= Mjög góð 

26= Góð 
7= Sæmileg 
6= Veit ekki 

15,2% 

6,5% 6,5% 

46 svör 
18= Mjög góð 
15= Góð 
7= Sæmileg 
3= Mjög léleg 
3= Veit ekki 

2015 2016 

11,3% 9,7% 



Viðhorf mitt til þjónustu 
sjúkraþjálfunar er að hún sé ? 

52 svör 
20= Mjög góð 

19= Góð 
4= Sæmileg 

2= Mjög léleg 
7= Á ekki við 

8% 

46 svör 
17= Mjög góð 
16= Góð 
3= Sæmileg 
2= Mjög léleg 
8= Á ekki við 

2015 2016 



Viðhorf mitt til þjónustu djákna er  
að hún sé ? 

61 svör 
40= Mjög góð 

11= Góð 
1= Mjög léleg 
9= Á ekki við 

6,3% 

48 svör 
28= Mjög góð 
16= Góð 
1= Sæmileg 
3= Veit ekki 

14,8% 

2015 2016 



Viðhorf mitt til þjónustu eldhúss er  
að hún sé?  

65  svör 
36= Mjög góð 

25= Góð 
3= Sæmileg 
1= Veit ekki 

3,9% 

51 svör 
33= Mjög góð 
15= Góð 
2= Sæmileg 
1= Veit ekki 

2015 2016 



Maturinn í Sóltúni er ?  

63 svör 
12= Mjög góður 

37= Góður 
10= Sæmilegur 

4=Veit ekki 
 

15,7% 

51 svör 
20= Mjög góður 
23= Góður 
8= Sæmilegur 

15,9% 

2015 2016 



Viðhorf mitt til þjónustu ræstingar er 
að hún sé ? 

67 svör 
30= Mjög góð 

22= Góð 
12= Sæmileg 
2=Mjög léleg 

1= Veit ekki 

11,3% 

53 svör 
29= Mjög góð 
16= Góð 
6= Sæmileg 
2=Mjög léleg 

17,9% 

2015 
2016 



Viðhorf mitt til þjónustu iðjuþjálfunar 
er að hún sé ? 

53 svör 
21= Mjög góð 

20= Góð 
2= Sæmileg 

13=Á ekki við 

36,6% 
17,1% 

4,9% 

53 svör 
17= Mjög góð 
7= Góð 
2= Sæmileg 
15=Á ekki við 

23,2% 

2015 2016 



Félagsstarfið er ? 

57 svör 
20= Mjög gott 

28= Gott 
4= Sæmileg 
5=Á ekki við 

6,4% 

4,3 % 

47 svör 
17= Mjög gott 
24= Gott 
3= Sæmileg 
1= Mjög lélegt 
2=Á ekki við 

2015 
2016 



Viðhorf mitt til þjónustu nuddara er 
að hún sé?  

44 svör 
7= Mjög góð 

7= Góð 
1= Sæmileg 

1= Mjög lélegt 
28=Á ekki við 

42,4% 

15,2% 

9,1% 

6,1% 

33 svör 
9= Mjög góð 
5= Góð 
3= Sæmileg 
2= Mjög lélegt 
14=Á ekki við 

63,6% 15,9% 

15,9% 

2015 
2016 



Viðhorf mitt til þjónustu 
hárgreiðslustofunnar er að hún sé ? 

62 svör 
30= Mjög góð 

24= Góð 
5= Sæmileg 
3=Veit ekki 

9,8% 
5,9% 

51 svör 
28= Mjög góð 
15= Góð 
5= Sæmileg 
3=Veit ekki 

2015 2016 



Viðhorf mitt til þjónustu 
snyrtifræðinga er að hún sé ? 

56 svör 
14= Mjög góð 

16= Góð 
2= Sæmileg 

1=Mjög léleg 
23=Veit ekki 

29,7% 

37 svör 
15= Mjög góð 
10= Góð 
1= Sæmileg 
11=Veit ekki 

41,1% 

2015 2016 



Viðhorf mitt til þjónustu 
fótaaðgerðarstofu er að hún sé? 

63 svör 
38= Mjög góð 

18= Góð 
3= Sæmileg 

1= Mjög lélegt 
3=Veit ekki 

6,4% 

45 svör 
27= Mjög góð 
14= Góð 
2= Sæmileg 
1= Mjög lélegt 
3=Veit ekki 

2015 2016 



Er eitthvað sem þig langar til að gera 
eða þarfnast? 

• Fara í stuttar ferðir um bæinn 
• Nýjan hjólastól 
• Fara oftar út fyrir dyr. Athuga heyrnartæki 
• Vill hitta lækni oftar 
• Skipulagðar gönguferðir utanhúss 
• Fara út í búð og kaupa nauðsynjar eins og tannkrem og 

tannbursta 
• Ef til vill meiri hreyfingar, en oft mjög gott 
• Lesa upp úr dagblöðum. Göngutúrar í umhverfi Sóltúns. 
• Hef ekki heyrt það. Ekki svo ég viti 
• Er hæstánægð með það sem hún gerir 
• Nei 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Einstakt starfsfólk og allt til fyrirmyndar 
• Ánægð með starfsfólk 
• Gott fólk og gott andrúmsloft 
• Matur úr eldhúsi Sóltúns mjög góður. Aðkeyptur matur óhollur 
• Vel valið efni í iðjuþjálfun s.s. óperuefni 
• Handavinnuna 
• Starfsfólk við aðhlynningu 
• Gunna fær stórt hrós 
• Þjónustan nuddara góð þegar hún fæst. Hefur ekki komið þegar beðið er 

um hann. 
• Elska djáknann 
• Læknisþjónustan. Þarf lítið á henni að halda en eflaust góð 
• Elska Fjólu, býr til svo gott brauð 
• Brauðið hennar Fjólu á morgnana. Lestur djáknans. 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Heyri illa og sé illa og get því lítið nýtt mér félagsstarfið. Finnst gott 
að fara í leikfimi 

• Þjónusta djákna. Frábær ! 
• Þjónusta djákna. Umhyggjusamur og hlýr 
• Þið gerið allt vel. Velvild alls starfsfólks. Aldrei fullþakkað fyrir það! 

(Það á við um sjúklinga og ættingja og vini í heimsókn)  
• Við þökkum ykkur öllum yndislega hjálp og hlýju. Guð blessi ykkur 

öll! 
• Allan aðbúnað og þjónustu 
• Með starfsfólkið 
• Mér finnst starfsfólið upp til hópa mjög notalegt 
• Góð stofnun, gott fólk 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Öguð stjórnun á öllu. Gott félagslíf 
• Gott viðmót starfsfólks 
• Mjög mikil umhyggja 
• Mjög notalegt og fínt umhverfi 
• Framkoma og viðmót starfsfólks 
• Nei allt er til fyrirmyndar. Ættingja líður mjög vel í alla staði 
• Allt 
• Góður nuddari en lítið tímaframboð 
• Sérstaklega góðir starfsmenn, að stórum hluta til 
• Maturinn fer batnandi 
• Við erum sérstaklega ánægð með alla þjónustu sem veitt er á 

Sóltúni. Yndislegt viðmót alls starfsfólks og hve vel er hugsað um 
móður okkar. Fyrir það erum við þakkát. 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
óánægður með? 

• Dett oft úr rúminu 
• Ekkert sem er munað eftir 
• Hvítur þvottur verður því miður ansi grámyglulegur. Virðist þveginn 

með öðrum lit 
• Nánast blind, óörugg 
• Ónæði vegna hávaða í bilaðri vél í eldhúsi á máltíðum 
• Of mikið skvaldur í starfsfólki á hlustunartíma t.d. á fréttatíma 
• Bjalla oft utan seilingar 
• Sjaldan ryksugað 
• Fæ ekki að ráða daglegum háttum nóg t.d. þegar getur ekki sofnað, 

alltaf verið B manneskja 
• Fannst svo leiðinlegt að hætti í sjúkraþjálfun 
 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
óánægður með? 

• Maturinn.Upp og niður. Mjög gott þegar er eldað, en verra þegar t.d. eru pulsur 
(bara 1 pulsa) eða fiskibollur frá Ora. 

• Voða leiðinleg iðja, en góðar að laga hjólastólinn 
• Nudd. Fór bara 1 x - þótt hafi líklega verið búið að borga fyrir fleiri skipti 
• Fótaaðgerðastofna. Ofboðslega leiðinleg. 
• Að það sé ekki boðið uppá kvöldsnarl 
• Hef aldrei nýtt mér þjónustu nuddara., vissi ekki að það væri í boði 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Hef stundum komið og ættingi minn í rúminu þegar eitthvað er um að vera t.d. 

söngur, fundist það leitt. Finnst að ættingi eigi að fá að njóta þess, þó ekki geti tjáð 
sig. 

• Nei 
• Nei 
• Nei 
 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 

• Nei, ekkert sérstakt 
• Vantar að hreinsa stæði 
• Fjölga sjónvarpsrásum 
• Mætti laga matinn 
• Mætti vera oftar farið í göngutúra 
• Mætti vera meira t.d. útivist, gönguferðir 
• Myndi vilja fara oftar í sturtu 

 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 
• Vera meira úti Fá meira kvöldsnarl. 
• Fer ein út þegar ég treysti mér. Væri gott ef starfsfólk hefði tök á að 

fara út í göngutúr með heimilisfólkinu   
• Væri gaman að gera gagn. T.d. brjóta saman handklæði og 

viskustykki 
• Mætti þrífa betur gólf svo sem undir húsgögnum og þurrka betur af 
• Ættingi minn er mjög illa farinn og þarf hjálp við allt. Fjölskyldan er 

ákaflega þakklát fyrir þá einstöku aðhlynningu sem hann fær á 
Sóltúni. 

• Maturinn í Sóltúni. Upp og niður eins og gengur. aldrei hægt að gera 
öllum til geðs, enda smekkur svo misjafn. 

• Tveir ættu að vera með sjúklingi til aðstoðar. Sumir vilja vera einir og 
eru vel færir um það. Kvöldvaktin mætti vera betur mönnuð. 

• Sandborið úti í hálku. 
 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 

• Betri mat! Of mikið maukaður og hakkaður 
• Nei 
• Sandbera mætti bílastæði fyrr og betur og moka 

klaka og snjó betur af bílastæði 
• Kurlaður matur til hagræðis 
• Nei 
• Vantar að hreinsa ísingu eða salta fyrir utan 
• Hárgreiðslustofan. Þyrfti að vera opið á 

mánudögum, frekar að loka á miðvikudögum. Vil 
fá hámarksnýtingu á takmarkaðri þjónustu 
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