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Þátttaka 

• Viðhorfskönnunin fór fram í janúar/febrúar 2018 

• Alls tóku 69 þátt (XXíbúar og xx ættingjar + 13 
rafrænt, trúlega ættingjar) 

• Bæði var hægt að taka þátt: 
–  13 með rafrænum hætti (aðeins eitt svar mögulegt frá 

hverri ip-tölvu) 

– 56 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? 

2018 2017 



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

2018 2017 



Færð þú þær upplýsingar sem þú 
hefur þörf fyrir? 

2017 2018 



Mætir þú virðingu frá starfsfólkinu?  
2017 2018 



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

2017 2018 



Finnst þér að þér sé hjúkrað á 
öruggan máta? 

2017 2018 



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

2017 2018 



Er tekið tillit til einstaklingsbundinna 
þarfa þinna? 

2017 2018 



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

2017 2018 



Finnur þú fyrir umhyggju fyrir þér frá 
starfsfólkinu? 

2017 
2018 



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

2017 2018 



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? 
2018 2017 



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

eða öðru? 
2017 2018 



Verður þú fyrir ónæði vegna hávaða 
frá starfsmönnum? 

2017 2018 



Verður þú fyrir ónæði vegna  
annarra íbúa? 

2017 
2018 



Er umhverfið vistlegt ? 

2017 2018 



Hvernig er aðkoman á 
hjúkrunarheimilinu? 

2017 2018 



Finnst þér umhverfið öruggt miðað 
við þínar þarfir?  

2017 2018 



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

tækifæri gefst? 
2018 2017 



Viðhorf mitt til læknisþjónustunnar er 
að hún sé? 

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu 
sjúkraþjálfunar er að hún sé ? 
2017 

2018 



Viðhorf mitt til þjónustu djákna er  
að hún sé ? 

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu eldhúss er  
að hún sé?  

2017 2018 



Maturinn í Sóltúni er ?  
2017 

2018 



Viðhorf mitt til þjónustu ræstingar er 
að hún sé ? 

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu iðjuþjálfunar 
er að hún sé ? 

2017 2018 



Félagsstarfið er ? 
2017 

2018 



Viðhorf mitt til þjónustu nuddara er 
að hún sé?  

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu 
hárgreiðslustofunnar er að hún sé ? 

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu 
snyrtifræðinga er að hún sé ? 

2017 2018 



Viðhorf mitt til þjónustu 
fótaaðgerðarstofu er að hún sé? 

2017 
2018 



Er eitthvað sem þig langar til að gera 
eða þarfnast? 

• Væri gott að fá tækifæri oftar til að breyta um 
umhverfi innanhúss. Gera mér kleift að gera 
morgunleikfimi daglega, hætta að krydda og ekki 
sykra kartöflumúsina 

• Sundþjálfun, tölvuþjálfun  
• Sjónin er léleg. Finnst gaman að vera með í föndri 
• Fara út ef veður leyfir  
• Allt gott og starfsfólkið yndislegt 



Er eitthvað sem þig langar til að gera 
eða þarfnast? 

• Flott að fá rúm fyrir maka svo hann geti gist 

• Fara oftar út undir bert loft í göngutúr  

• Mundi gjarnan vilja koma fram sem virkur 
þátttakandi í félagslífi. Á margra ára reynslu í því.  

• Er mjög félagslyndur og til í flesta þá afþreyingu 
sem hann hefur hæfni til. Hann hefur mjög 
gaman af því að fara út í göngutúr eða bíltúr. 

• Ósk okkar ættingja hans er að honum og þörfum 
hans sé mætt af skilningi, hlýju og virðingu.   

 



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

• Að vera eins og þið hafið verið þennan 
mánuðinn.  

• Ganga aftur. 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Gott fólk 

• Viðmót starfsfólks einstaklega gott  

• Eigið herbergi og eigið klósett 

• Morgunverðurinn  

• Viðhorf fólks og herbergið mitt 

• Einstaklega gott starfsfólk 

• Vingjarnleg framkoma 

• Er ánægð með starfsfólkið  

 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

•  Ýmislegt 

• Allan aðbúnað, alla framkomu starfsfólks 

• Starfsfólkið vingjarnlegt  

•  Allt til mikillar fyrirmyndar  

•  Starfsfólk á deild er yndislegt 

• Húsið og starfsemin hér er til fyrirmyndar  

• Viðmót starfsfólks , húsakynni og alla þjónustu 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
ánægður með? 

• Hvað allir virðast góðir og hlýjir við pabba  

• Okkur finnst allt viðhorf starfsmanna og öll 
Þónusta alveg til fyrirmyndar og engu yfir að 
kvarta. Takk fyrir ykkar góða starf.  

•  Lipur þjónusta og hlýlegt viðmót 

 



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
óánægður með? 

• Kvöldmatur er ófullnægjandi  

• Augndropa vantar stundum 

• Að fá ekki hjálp við að fara í sturtu nema einu 
sinni í viku 

• Við erum ánægð og þakklát fyrir flest en 
stundum þyrfti að raka hann oftar og passa að 
hann líti vel út, annars mjög gott  



Er eitthvað sem þú er sérstaklega 
óánægður með? 

•  Ónæði stundum 

• Að það sé bað 1 x í viku, þarf að fara eftir 
þörfum hvers og eins, en 1x í viku er að okkar 
mati ótækt  

 



Ert þú með tilögur til úrbóta? 

• Fá einhvern til að lesa úr dagblöðum  

• Improve the weather  

• Laga klósettið, seta ónýt og stíflast gjarnan, 
vantar geymslu fyrir sængur og kodda  

• Sjónvarpið er til skammar fyrir Sóltún 

• Heimalagaður matur á kvöldin 

•  Þrif í herbergi, lítið þurrkað af og ekki farið 
undir stóla  



Ert þú með tillögur til úrbóta? 

• Vantar fleira starfsfólk 

• Mætti laga ljósin við göngustíga 

• Já í okkar tilfelli finnst okkur að huga megi að 
umhverfinu t.d. að skipta á /vökva blóm, 
einnig að sprittdælur séu við hvert herbergi. 
Viljum að nöfn starfsfólks séu sýnileg.  

 


