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Þátttaka 

• Viðhorfskönnunin fór fram í janúar/febrúar 2019 

• Alls tóku 61 þátt (40 íbúar og 20 ættingjar, 1 ? ) 

• Bæði var hægt að taka þátt: 

–  11 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? 

2019 2018 

50 = mjög vel 
10 = vel 

60 
svör 



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

2019 2018 

41= full  ljós 
2= ljós 
12= nokkuð ljós 
4 = óljós 
1= annað 

59 svör 



Færð þú þær upplýsingar sem þú 
hefur þörf fyrir? 

2018 2019 

28= allar 
25= flestar 
4= einhverjar 
3= annað 

55 
svör 



Mætir þú virðingu frá starfsfólkinu?  
2018 2019 

57= oftast 
1 = oft 
2 = annað 

60 
svör 



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

2018 2019 

50= oftast/ætíð 
8= oft 
1= stundum 
1= sjaldan 

60 svör 



Finnst þér að þér sé hjúkrað á 
öruggan máta? 

2018 2019 

58= já 
1 = nei 

59 
svör 



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

2018 2019 

31= oftast 
12= oft 
5= stundum 
3= sjaldan 
3= annað 

54 svör 



Er tekið tillit til einstaklingsbundinna 
þarfa þinna? 

2018 2019 

43= oftast/ætíð 
13= oft 
3= stundum 

59 svör 



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

2018 2019 

46= já 
10= nei 

56 svör 



Finnur þú fyrir umhyggju fyrir þér frá 
starfsfólkinu? 

2018 
2019 

56= oftast/ætíð 
3 = oft  

59 svör 



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

2018 2019 

39= oftast 
8= oft 
3= stundum 
2= sjaldan 
6= annað 

58 svör 



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? 
2017 2018 

29= oftast/ætíð 
15= oft 
4= stundum 
4= sjaldan 
4= annað 

56 svör 



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

eða öðru? 
2018 2019 

51= aldrei 
4= stundum 
1= stöðugt 
2= annað 

58 svör 



Verður þú fyrir ónæði vegna hávaða 
frá starfsmönnum? 

2018 2019 

52= aldrei 
5= stundum 

57 
svör 



Verður þú fyrir ónæði vegna  
annarra íbúa? 

2018 
2019 

37= aldrei 
16= stundum 
1= stöðugt 
4= annað 

58 svör 



Er umhverfið vistlegt ? 

2018 2019 

57= já 
57 
svör 



Hvernig er aðkoman á 
hjúkrunarheimilinu? 

2018 2019 

54= mjög góð 
4= góð 
2= sæmileg 

60 svör 



Finnst þér umhverfið öruggt miðað 
við þínar þarfir?  

2018 2019 

55= oftast/ætíð 
5= oft 



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

tækifæri gefst? 
2019 2018 

16= oftast /ætíð 
13= oft 
13= stundum 
9= sjaldan 
5= annað 

56 svör 



Viðhorf mitt til læknisþjónustunnar er 
að hún sé? 

2018 2019 

18= mjög góð 
23= góð 
10= sæmileg 
5= annað 

56 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu 
sjúkraþjálfunar er að hún sé ? 
2018 

2019 

26= mjög góð 
13= góð 
6= sæmileg 
10= annað 

55 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu djákna er  
að hún sé ? 

2018 2019 

26= mjög góð 
13= góð 
1= mjög léleg 
26=annað 

56 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu eldhúss er  
að hún sé?  

2018 2019 

36= mjög góð 
15= góð 
3= sæmileg 
3= annað 

57 svör 



Maturinn í Sóltúni er ?  
2018 

2019 

26= mjög góður 
19= góður 
7= sæmilegur 
1= lélegur 
5=annað 

58 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu ræstingar er 
að hún sé ? 

2018 2019 

31= mjög góð 
19= góð 
7= sæmileg 
1= léleg 

58 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu iðjuþjálfunar 
er að hún sé ? 

2018 2019 

24= mjög góð 
9= góð 
18= annað 

51 svör 



Félagsstarfið er ? 
2018 

2019 

21= mjög gott 
22= gott 
3=sæmilegt 
1= mjög lélegt 
6= annað 

53 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu nuddara er 
að hún sé?  

2018 2019 

7= mjög góð 
4= góð 
2= léleg 
28=annað 

41 svar 



Viðhorf mitt til þjónustu 
hárgreiðslustofunnar er að hún sé ? 

2018 2019 

32= mjög góð 
17= góð 
4=sæmileg 
3=annað 

56 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu 
snyrtifræðinga er að hún sé ? 

2018 2019 

17= Mjög góð 
6= góð 
2= sæmileg 
1= mjög léleg 
19= annað 

45 svör 



Viðhorf mitt til þjónustu 
fótaaðgerðarstofu er að hún sé? 

2018 
2019 

34= mjög góð 
14= góð 
1= sæmileg 
1= mjög léleg 
5= annað 

55 svör 


