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Þátttaka 

• Viðhorfskönnunin fór fram í janúar/febrúar 2017 
• Alls tóku 60 þátt (xx íbúar og xx ættingjar + 10 

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

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

– 50 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? 

69 svör 
59= mjög vel 

8= vel 
1= sæmilega 

1= illa 

9,3% 

60 svör 
53= mjög vel 
6= vel 
1= illa 
 

2017 2016 

11,6% 
10% 



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 

59 svör 
38= full ljós 
4= ljós 
9= nokkuð ljós 
7=óljós 
1= á ekki við 

2017 2016 

17,4% 

13% 

15,3% 

11,9% 

6,8% 



Færð þú þær upplýsingar sem þú 
hefur þörf fyrir? 

69 svör 
44= Allar 

20= Flestar 
2= Einhverjar 

1= Engar 
1= Á ekki við 

56 svör 
40= Allar 
13= Flestar 
2= Einhverjar 
1= Á ekki við 

2016 2017 

23,2% 



Mætir þú virðingu frá starfsfólkinu?  

64 svör 
60= Oftast 

3= Oft 
2= Stundum 

1= Sjaldan 
1=Á ekki við 

60 svör 
51= Oftast 
6= Oft 
2= Stundum 
1=Á ekki við 

2016 2017 

10% 



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 

59 svör 
47= Oftast 
10= Oft 
2= Stundum 

2016 2017 

8,7% 16,9% 



Finnst þér að þér sé hjúkrað á 
öruggan máta? 

66 svör 
66= Já 52 svör 

58=já 
1= nei 

2016 2017 



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 

51 svör 
31= Oftast 
8= Oft 
7= Stundum 
3= Sjaldan 
2=Á ekki við 

2015 2017 

18,5% 

20% 

15,7% 

13,7% 



Er tekið tillit til einstaklingsbundinna 
þarfa þinna? 

67 svör 
54= Oftast 

11= Oft 
1= Sjaldan 

1= Á ekki við 

58 svör 
47= Oftast 
11= Oft 
 

2016 
2017 

16,4% 



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

70 svör 
52= Já 

18= Nei 

59 svör 
47= Já 
12= Nei 

2016 2017 

20,3% 



Finnur þú fyrir umhyggju fyrir þér frá 
starfsfólkinu? 

67 svör 
57= Oftast 

7= Oft 
2= Stundum 

1= Sjaldan 
1=Á ekki við 

60 svör 
48= Oftast 
9= Oft 
3= Stundum 

2016 
2017 

15,5% 



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 

44 svör 
31= Oftast 
8= Oft 
4= Stundum 
3= Veit ekki 

23,8% 
17,5% 

2016 2017 

17,4% 

8,7% 



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 

49 svör 
33= Oftast 
8= Oft 
6= Stundum 
3=Sjaldan 
3= Á ekki við 

18,6% 
20,3% 

2017 2016 

15,1% 

11,3% 

5,7% 



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 

53 svör 
43= Aldrei 
6= Stundum 
2= Oft 
2= Á ekki við 

2016 2017 

11,3% 



Verður þú fyrir ónæði vegna hávaða 
frá starfsmönnum? 

40 svör 
38= Aldrei 

1= Stundum 
1= Oft 

34 svör 
28= Aldrei 

3=Stundum 
1_Oft 

2=Stöðugt 

Þessa spurningu 
vantaði í 

pappísrútgáfu fyrir 
íbúa 

7,1% 

2016 2017 

8,8% 



Verður þú fyrir ónæði vegna  
annarra íbúa? 

65 svör 
47= Aldrei 

14= Stundum 
2= Oft 

1= Stöðugt 
1= Á ekki við 

57 svör 
37= Aldrei 
14= Stundum 
4= Stöðugt 
2= Á ekki við 

21,5% 

2015 2017 

27,6% 

7% 



Er umhverfið vistlegt ? 

69 svör 
69= Já 

  

59 svör 
58= Já 
1=Nei 

2016 2017 



Hvernig er aðkoman á 
hjúkrunarheimilinu? 

67 svör 
47= Mjög góð 

18= Góð 
1= Sæmileg 

1= Mjög léleg 
  

58 svör 
48= Mjög góð 
9= Góð 
1= Mjög léleg 

2016 2017 

15,5% 



Finnst þér umhverfið öruggt miðað 
við þínar þarfir?  

67 svör 
59= Oftast 

6= Oft 
1= Stundum 
1= Á ekki við 

58 svör 
53= Oftast 
5= Oft 
1= Stundum 

9% 

2016 2017 



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 

56 svör 
18= Oftast 
6= Oft 
16= Stundum 
14= Sjaldan 
2= Á ekki við 

21,2% 

2016 2017 



Viðhorf mitt til læknisþjónustunnar er 
að hún sé? 

62 svör 
23= Mjög góð 

26= Góð 
7= Sæmileg 
6= Veit ekki 

55 svör 
25= Mjög góð 
19= Góð 
8= Sæmileg 
3= Veit ekki 

2016 2017 

11,3% 9,7% 
14,5% 



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 

46 svör 
21= Mjög góð 
16= Góð 
5= Sæmileg 
1= Mjög léleg 
6= Á ekki við 

2016 2017 

12,2% 



Viðhorf mitt til þjónustu djákna er  
að hún sé ? 

61 svör 
40= Mjög góð 

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

53 svör 
40= Mjög góð 
9= Góð 
2= Sæmileg 
2= Mjög léleg 

14,8% 

2016 2017 



Viðhorf mitt til þjónustu eldhúss er  
að hún sé?  

65  svör 
36= Mjög góð 

25= Góð 
3= Sæmileg 
1= Veit ekki 

60 svör 
30= Mjög góð 
27= Góð 
2= Sæmileg 
1= Veit ekki 

2016 2017 



Maturinn í Sóltúni er ?  

63 svör 
12= Mjög góður 

37= Góður 
10= Sæmilegur 

4=Veit ekki 
 

59 svör 
23= Mjög góður 
24= Góður 
9= Sæmilegur 
2=Lélegur 
1= Veit ekki 

15,9% 

2016 
2017 

16,9% 



Viðhorf mitt til þjónustu ræstingar er 
að hún sé ? 

67 svör 
30= Mjög góð 

22= Góð 
12= Sæmileg 
2=Mjög léleg 

1= Veit ekki 

55 svör 
25= Mjög góð 
18= Góð 
9= Sæmileg 
2=Mjög léleg 
1= Veit ekkki 

17,9% 

2016 2017 

16,4% 



Viðhorf mitt til þjónustu iðjuþjálfunar 
er að hún sé ? 

53 svör 
21= Mjög góð 

20= Góð 
2= Sæmileg 

13=Á ekki við 

44 svör 
20= Mjög góð 
12= Góð 
4= Sæmileg 
1= Mjög léleg 
7=Á ekki við 

23,2% 

2016 2017 

15,9% 
9,1% 



Félagsstarfið er ? 

57 svör 
20= Mjög gott 

28= Gott 
4= Sæmileg 
5=Á ekki við 

44 svör 
23= Mjög gott 
14= Gott 
4= Sæmileg 
1= Mjög lélegt 
2=Á ekki við 

2016 
2017 

9,1% 



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 

21 svör 
7= Mjög góð 
3= Góð 
3= Sæmileg 
3= Mjög lélegt 
5=Á ekki við 

63,6% 

15,9% 

15,9% 

2016 2017 

23,8% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 



Viðhorf mitt til þjónustu 
hárgreiðslustofunnar er að hún sé ? 

62 svör 
30= Mjög góð 

24= Góð 
5= Sæmileg 
3=Veit ekki 

48 svör 
28= Mjög góð 
14= Góð 
3= Sæmileg 
1= Mjög léleg 
2=Veit ekki 

2016 2017 



Viðhorf mitt til þjónustu 
snyrtifræðinga er að hún sé ? 

56 svör 
14= Mjög góð 

16= Góð 
2= Sæmileg 

1=Mjög léleg 
23=Veit ekki 

26 svör 
16= Mjög góð 
3= Góð 
3= Sæmileg 
4=Veit ekki 

41,1% 

2016 2017 

11,5% 

11,5% 15,4% 



Viðhorf mitt til þjónustu 
fótaaðgerðarstofu er að hún sé? 

63 svör 
38= Mjög góð 

18= Góð 
3= Sæmileg 

1= Mjög lélegt 
3=Veit ekki 

50 svör 
36= Mjög góð 
11= Góð 
2= Sæmileg 
1= Mjög lélegt 

2016 
2017 



Er eitthvað sem þig langar til að gera 
eða þarfnast? 

• Ef eitthvað er þá látum við það í ljós 
• Meiri upplestur og spjall 
• Það er viss" ómöguleiki" að framkvæma það. 

Hefur ekki gengið hingað til . Hinir 
sjúklingarnir hafa ekki áhuga. 
Einstaklingsmiðað? 
 



Er eitthvað sem þig langar til að gera 
eða þarfnast? 

• Markmið mitt er að nota þjónustu 
iðjuþjálfunar og sjúkraþjálfunar á þessu ári. 

• Hann lagngar til að vera virkur þegar heilsan 
leyfir 
 



Áttu ósk sem þú telur að við getum 
uppfyllt fyrir þig? 

• Ég hef allt af öllu. 
• Nei 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Að hafa fengið að eiga þess kost að dvelja hér í Sóltúni 
• Umönnun á deild 2 B er til fyrirmyndar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og allt starfsfólkið 
þessarar deildar á skilið okkar bestu þakkir fyrir ættingja 
okkar og okkur gesti sem alltaf eru velkomnir og sem 
starfsfólkið allt sýnir frábæra kurteisi og hlýju. Takk fyrir C 
og B þið eruð til eftirbreytni 

• Nei  
• Heimilið er vistlegt. Góð þjónusta og vinarlegt umhverfi 

 
 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Takkann til að slökkva á sjónvarpinu 
• Framkoma starfsfólks 
• Okkur finnst allt til fyrirmyndar 
• Ég er ánægð með allt. Hef það mjög gott hérna. Herbergið er 

frábært. 
• Nei 
• Hvað allt er fjölskylduvænt og gott  
• Allt annað til mikillar fyrirmyndar s.s. aðbúnaður starfsfólkið o.fl. 
• Framkoma starfsfólks  
• Starfsfólk 

 
 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Hlýlegt og brosmilt starfsfólk 
• Aðbúnaður og umönnun til fyrirmyndar 
• Hlýlegt viðmót starfsfólks 
• Hef það bara ágætt  
• Gott fólk sem er allt af vilja gert  
• Djákninn  
• Vantar meiri daglegar upplýsingar um t.d. 

hægt að uppfæra á A-4 blað inn í skáp  
 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
óánægður með? 

• Nei 
• Nei 
• Já að fá ekki alltaf þjónustu til að komast á 

salerni þegar þörf krefur 
• Maturinn 
 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 

• Nei, hér er allt af öllu 
• Nei 
• Hálkuverja mætti oft á tíðum fyrr bílastæðin 
• Setja takmörkun á notkun farsíma. Það hefur e.t.v. 

verið gert. 
• Setja bjöllu á matarborðið 
• Hreyfing eins og að ganga er öllum holl 
• Að aðstandendur fái samantekt á stöðu með ákveðnu 

millibili t.d. árlega s.s frá lækni, hvernig líðan er o.þ.h. 
Einnig þegar breytingar verða að það sé látið vita. 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 

• Óhófleg símanotkun starfsfólks sérstaklega í  
sumar. Hefur mikið minkað 

• Leiða oftar saman íbúa sem geta spjallað saman.  
• Komið hefur fyrir að hún hafi verið klædd í 

annarra kvenna föt. Útbúa mætti góða merkimiða 
fyrir fötin.  

• Væri örugglega gott ef tveir væru á vakt milli 16-
17 

• Hádegismatur í hádegi á sunnudögum oft misjafn 
og hálf kaldur  
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