
Enginn dagur eins

Árdís Hulda Eiríksdóttir 
veitir stærsta öldrunar-
heimili landsins, Hrafnistu 

í Hafnarfirði, forstöðu. Heimilið 
er einn fjölmennasti vinnustaður 
bæjarins og stærsti kvennavinnu-
staðurinn.

„Hjá Hrafnistu í Hafnarfirði 
starfa hátt í 350 manns sem þýðir 
að Hrafnista er einn af fimm 
stærstu vinnustöðum bæjarins 
og einn stærsti kvennavinnu-
staðurinn,“ segir Árdís sem hóf 
f fyrst störf hjá Hrafnistu fyrir 
þrjátíu árum og þá sem unglingur 
í sumarvinnu. Hún lauk námi í 
hjúkrunarfræði og hóf síðan aftur 
störf á Hrafnistu árið 1998 og vann 
þar um tíma en sneri sér þá að 
öðru. „Hrafnista togar alltaf í mig 
og ég tók við starfi gæðastjóra allra 
heimilanna árið 2008. Fyrir fimm 
árum tók ég við starfi forstöðu-
manns,“ segir Árdís.

Stærsta öldrunarheimili 
landsins 
„Um helmingur íbúanna eru 
Hafnfirðingar en margir koma frá 
höfuðborgarsvæðinu og einn-
ig utan af landi. Hafnarfjörður 
minnir marga á landsbyggðina, 
hér eru mikil tengsl á milli fólks og 
nábýlið mikið. Ég held að stað-
setningin, sem er alveg dásamleg, 
heilli marga. Hér sjáum við bátana 

sigla inn og út fjörðinn og við 
erum í hraunjaðrinum. Þeir sem 
hafa búið úti á landi og þekkja 
sjóinn eru afskaplega ánægðir hjá 
okkur,“ segir Árdís.

Stærsta hlutverk Hrafnistu er að 
sinna hjúkrun og einnig líknandi 
meðferð, að sögn Árdísar. „Svo 
sinnum við líka dagdvöl. Hún 
er fyrir fólk sem býr heima og 
kemur til okkar virka daga. Þannig 
hjálpum við fólki að búa lengur 
á eigin heimili. Síðan þjónustum 
við okkar næstu nágranna en 
þeir koma til okkar og taka þátt í 
félagsstarfi og íþróttum og fleira. 
Það eru líf og fjör hjá okkur,“ segir 
Árdís.

Dagdvöl og hvíldarinnlögn 
„Íbúar Hrafnistu eru 204 talsins, 
um 70-80 manns sækja dagdvölina 

til okkar og 150-200 manns hafa 
aðgang að okkar þjónustu og geta 
einnig fengið heimsendan mat. 
Þá erum við hverju sinni með 
10-15 hvíldargesti til að létta álagi 
af aðstandendum og fólki sjálfu. 
Fólk getur komið til okkar í allt 
að átta vikur á ári og er að mínu 
gott úrræði til auðvelda því að búa 

áfram heima hjá sér,“ segir Árdís 
og bætir við að í krafti stærðar-
innar geti Hrafnista boðið upp á 
margs konar þjónustu.

„Við lítum líka svo á að við séum 
ekki aðeins að þjónusta íbúa 
heldur alla fjölskylduna. Okkar 
hlutverk er ekki síður að halda 
utan um aðstandendur. Heimilið 

stendur þeim alltaf opið.“
Árdís hefur í nógu að snúast í 

annasömu starfi. „Starfið er fjöl-
breytt og það er enginn dagur 
eins. Það gerir þetta starf líka svo 
skemmtilegt. Lykilatriði er að hafa 
gott fólk í liði með sér og þess 
vegna gengur eins vel hjá okkur og 
raun ber vitni.“

Gott skipulag og útsjónarsemi í fyrirrúmi

Harpa Gunnarsdóttir er fjár-
málastjóri og framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs Hrafn-

istuheimilanna og staðgengill 
forstjóra. Hún segir gott skipulag 
og útsjónarsemi mikilvæga þætti í 
starfinu.

„Starfið felst í að hafa yfirsýn 
yfir rekstur heimilanna og styðja 
við starfsemina á heimilunum 
varðandi fjármál, mannauðsmál, 
innkaup, rekstur eldhúsa, bók-
hald og launavinnslu. Skipulag 
Hrafnistu er með þeim hætti að 
hvert Hrafnistuheimili er sérstök 
rekstrareining og síðan eru tvö 
stoðsvið; rekstrarsvið og heilbrigð-
issvið sem þjónusta öll heimilin 
sameiginlega. Þetta skipulag gerir 
okkur kleift að nýta hagkvæmni 
stærðarinnar sem best þar sem við 
getum tekið ákveðin sameiginleg 
verkefni fyrir allar rekstrar-
einingarnar og sinnt þeim utan 
heimilanna sjálfra. Í stað þess að 
vera með t.d. launavinnslu á hverju 
heimili fyrir 

sig eru sérfræðingar í launavinnslu 
sem sjá um þann þátt fyrir öll 
heimilin sameiginlega. Við erum 
40 sem störfum saman á rekstrar-
sviðinu, í góðri samvinnu við 
starfsmenn heildbrigðissviðs og 
heimilanna sex,“ segir Harpa.

Reksturinn er áætlaður um 7,5 
milljarðar á árinu 2018 og tekj-
urnar eru að langstærstum hluta 
daggjöld sem greidd eru frá ríkinu 
miðað við nýtingu þeirra rýma 
sem heimilin hafa til ráðstöfunar.

„Rúmlega 80% af tekjum fer í 
launagreiðslur og um 20% höfum 
við til að ráðstafa í annan rekstrar-
kostnað s.s. lyf, hjúkrunarvörur, 
mat, rekstur húsnæðis og fleira. 
Það þarf því að halda vel utan um 
budduna til að endar nái saman. 
Mikilvægur hluti af starfsemi 
rekstrarsviðs er því kostnaðareftir-
lit og samanburður á rauntölum 
við áætlun á hverjum tíma,“ segir 
Harpa.

Þjónusta allan sólarhringinn
Hjá Hrafnistuheimilunum 

starfa alls um 1.250 manns 
í um 650 stöðugildum. Á 

sumrin fjölgar um 250 
manns vegna sumaraf-

leysinga. Þjónusta er 
veitt allan sólar-

hringinn, alla daga 
ársins og því heil-
mikið skipulag og 
útsjónarsemi sem 
þarf til að halda 
starfseminni 
gangandi, að 

sögn Hörpu. „Hjá 
Hrafnistu starfar 

öflugur og fjöl-
breyttur hópur fólks 

sem hefur metnað til 
að sinna þjónustu við 

aldraða sem allra best.

Ný hugmyndafræði í öldrunarþjónustu

Hrafnista tók við rekstri hjúkr-
unarheimilisins Ísafoldar 
í Garðabæ fyrir ári. Hrönn 

Ljótsdóttir forstöðumaður segir 
markmiðið að sameina það besta 
frá sjálfstæðri búsetu og öryggi 
hjúkrunarheimilis.

Heimilið er rekið eftir hug-
myndafræði í öldrunarþjónustu 
þar sem lögð er áhersla á sjálfs-
ákvörðunarrétt og þátttöku íbúa.

„Á Hrafnistu Garðabæ Ísafold 
búa 10 heimilismenn á hverri 
einingu en þær eru sex talsins. Þar 
starfa hjúkrunarfræðingar, læknar, 
sjúkraliðar, félagsliðar og starfsfólk 
við umönnun allan sólarhringinn,“ 
segir Hrönn sem hefur unnið hjá 
Hrafnistu í hartnær þrjátíu ár. Hún 
var áður forstöðumaður Hrafnistu 
í Reykjanesbæ og þar áður á Hrafn-
istu í Kópavogi. Hrönn hefur því 
öðlast mikla reynslu af breytinga-
stjórnun. „Ég er lærður sjúkraliði og 

félagsráðgjafi og lauk einnig námi í 
opinberri stjórnsýslu,“ segir hún.

Eins og meðalstórt fyrirtæki
Mikil samvinna er á milli Hrafnistu 
og Garðabæjar sem rekur dagdvöl 
í húsinu, auk annarrar þjónustu. 
„Starfsmenn hjá okkur eru í 
kringum hundrað talsins, þar af 
eru sumir í hlutastarfi. Segja má 
að heimilið sé eins og meðalstórt, 
íslenskt fyrirtæki hvað varðar 
stærð. Við rekum líka sjúkraþjálfun 
og iðjuþjálfun og annað sem fylgir 
rekstrinum. Við segjum oft að 
við eigum stóra systur í Hrafnistu 
Reykjavík en þar eru reknar stoð-
deildir á borð við eldhús, bókhald 
og mannauðssvið. Allur matur er 
t.d. eldaður í Reykjavík. Á Hrafnistu 
í Garðabæ er fullbúið eldhús á 
hverri einingu eins og tíðkast á 
nýjum hjúkrunarheimilunum og 
það er líka mikið notað. Á hverjum 

morgni eldar starfsfólk hafragraut 
fyrir íbúana og smyr brauð fyrir 
þá sem vilja. Í tilefni af eins árs 
afmælin ætlum við að elda hrygg 
upp á gamla mátann í hádeginu í 
dag. Eldhúsið og borðstofan eru í 
björtu, opnu rými líkt og á nýtísku-
heimili og þar er góð aðstaða fyrir 
gesti,“ segir Hrönn.

Samfélag án aðgreiningar
Hrafnista leggur mikið upp úr 
heimilislegri nálgun og liður í því er 
að starfsmenn eru ekki í sérstökum 
einkennisfatnaði heldur sínum 
eigin fötum, að sögn Hrannar. Hún 
segir þetta skapa heimilislegt and-
rúmsloft. „Hér erum við með sam-
félag án aðgreiningar og liður í því 
er að vera ekki með lokaðar deildir 
fyrir þá sem þjást af heilabilun. Það 
hefur gefist mjög vel og er gott fyrir 
íbúa, aðstandendur og starfsfólk,“ 
segir Hrönn.
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Hrönn  
Ljóts dóttir hefur 
komið að breyt-
ingastjórnun hjá 
Hrafnistu.  
MYND/EYÞÓR

Harpa Gunnarsdóttir. 

fjölbreytt starf á Hrafnistu
Hrafnista er með fjölmennari vinnustöðum landsins með starfsemi á sex stöðum í fimm sveitar-
félögum. Íbúar heimilanna eru um 600 og 60 ár eru frá því að fyrsta heimilið var opnað. Að auki 
njóta 300-400 aldraðir þjónustu Hrafnistu á degi hverjum. Markmiðið er að auka lífsgæði aldraðra 
í samræmi við getu, þarfir og vilja hvers og eins. Starfsfólk Hrafnistu gegnir þar lykilhlutverki.

Staðsetningin er 
dásamleg og heillar 

marga. Hér sjáum við 
bátana sigla inn og út 
fjörðinn. Þeir sem hafa 
búið úti á landi og þekkja 
sjóinn eru afskaplega 
ánægðir hjá okkur.

Árdís Hulda Eiríksdóttir byrjaði að vinna hjá Hrafnistu á unglingsárunum. MYND/EYÞÓR



Kaffihúsið er 
skemmtileg við-

bót og gefur fólki tæki-
færi til að njóta saman 
góðrar stundar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Einstaklingurinn í fyrirrúmi

Heilbrigðissvið Hrafnistu 
heldur utan um faglegt starf 
auk gæða- og öryggismál 

heimilanna og er faglegu þróun 
stöðugt er í gangi. María Fjóla 
Harðardóttir er framkvæmda-
stjóri sviðsins.

Starfsemi Hrafnistu gengur út 
á að auka lífsgæði aldraðra í sam-
ræmi við getu, þarfir og vilja hvers 
og eins. „Okkar mikilvægasta 
verkefni er að íbúum Hrafnistu 
líði vel og við séum alltaf að horfa 
á einstaklinginn en ekki hópinn. 
Hrafnista rekur sex heimili í fimm 
sveitarfélögum, íbúar eru samtals 
um 600 og starfsemin hefur varað 
í 60 ár. Hvert heimili er í raun eins 
og lítið samfélag og heilbrigðis-
sviðið þjónustar hvert og eitt 
þeirra og er þeim til stuðnings. 
Við erum með ákveðnar verk-
lagsreglur sem eru þungamiðjan 
í starfseminni en um leið hefur 
hvert heimili sína sérstöðu sem er 
mikilvægt. Inni á hverju heimili 
er öflug og frjó starfsemi, bæði hjá 
fagfólki og öðru starfsfólki og við 
erum stöðugt að leita leiða til að 
bæta þjónustuna um leið og fagleg 
þróun er sífellt í gangi,“ segir 
María.

Samræma starfsemi  
heimilanna
Starfsfólk heilbrigðissviðs fer á 
milli Hrafnistuheimilanna í þeim 
tilgangi að vera í beinum tengslum 
við heimilin, fylgja eftir verkferlum 
og samræma starfsemina eftir því 
sem kostur er. „Við leitumst við að 
finna það besta á hverjum stað og 
koma því í gang á öðrum stöðum. 
Þannig lærum við hvert af öðru og 
græðum á því að vera svona mörg. 
Starfsfólk Hrafnistu er virkjað í 
þeim breytingum sem fara af stað 
í þeim tilgangi að breyta til gagns. 
Það eru 11 gæðateymi og eru þau 
skipuð fulltrúum starfsfólks. Jafn-
framt eru 10-15 umbótahópar í 
gangi hverju sinni. Heilbrigðissvið 
fer einnig yfir öll atvik og vinnu-
slys og skoðar leiðir til úrbóta. 
Heilbrigðissvið sér einnig um 
sýkingavarnir og forvarnastarf og 
er í góðu samstarfi við Embætti 
landlæknis. „Þar er handþvottur 
lykilatriði,“ segir María og bætir 
við: „Gæði í þjónustu er ekki aðeins 
hagur í bættri þjónustu við íbúa 
okkar og bættu starfsumhverfi fyrir 
starfsfólk heldur líka hagur í rekstri 
til lengri tíma. Viðhorf Hrafnistu 
gagnvart gæðamálum setur Hrafn-
istu í fararbrodd á sínu sviði.“

Heimilisbragur mikilvægur

Þuríður Ingibjörg Elísdóttir er 
forstöðumaður Hrafnistu-
heimilanna tveggja í Reykja-

nesbæ. Hún segir starfsemina fjöl-
þætta og mikið lagt upp úr notalegu 
og heimilislegu umhverfi.

„Við leggjum mikið upp úr því að 
Hrafnista er heimili en ekki stofn-
un. Miklu máli skiptir að fólk eigi 
kost á þeim gæðum sem lífið hefur 
upp á að bjóða, sama á hvaða aldri 
það er. Bara það að vera án verkja er 
mikilvægt og eykur lífsgæði. Svo er 
notalegt að finna matarilm og heyra 
í þvottavélinni, svo dæmi sé tekið,“ 
segir Þuríður. Hún tók við starfi 
forstöðumanns fyrir ári síðan og er 
menntuð í hjúkrun. 

Heimilslegt umhverfi
Hrafnista rekur tvö heimili í 
Reykjanesbæ. Nesvellir er heimili 
sem var tekið í notkun árið 2014. 
Það er með rými fyrir 60 íbúa en 
Hlévangur er eldra heimili með 30 
íbúum. Á annað hundrað manns 
starfa hjá Hrafnistu í Reykjanesbæ 
svo um er að ræða stóran vinnu-
stað í bæjarfélaginu. Að sögn 
Þuríðar er mikil áhersla lögð á góð 
tengsl við aðstandendur íbúa. „Dyr 
Hrafnistu standa fjölskyldum íbúa 
að sjálfsögðu alltaf opnar. Lífsgæði 
eins hafa áhrif á lífsgæði annarra 
og í raun erum við með samþætta 
þjónustu við íbúa og fjölskyldur 

þeirra, t.d. hvað varðar upplýsinga-
gjöf,“ segir Þuríður.

fjölbreyttur  
starfsmannahópur
Meirihluti starfsmanna eru konur 
en einnig starfa nokkrir karlmenn 
hjá Hrafnistu í Reykjanesbæ og 
segir Þuríður gott að hafa fjölbreytt-
an hóp starfsmanna. Starfseminni 
er skipt í nokkur svið, svo sem 
hjúkrunarsvið, sjúkraþjálfun, iðju-
þjálfun, ræsting og eldhús. Þuríður 
segir íbúa hvatta til að nýta sér þá 
þjónustu sem er í boði. „Það eykur 
lífsgæðin til muna að hreyfa sig 
eða hafa eitthvað fyrir stafni. Slíkt 
eykur hreyfigetu, dregur úr verkjum 
og hefur góð áhrif á andlega líðan. 
Þeir sem geta ekki beint tekið þátt 
eru hvattir til að fylgjast með, það 
er líka virkni og mikilvæg samveru-
stund.“

Flestir sem starfa hjá Hrafnistu 
búa í Reykjanesbæ en hægt er að 
velja um mismunandi starfshlut-
fall. Margir þeirra hafa unnið við 
umönnun aldraðra um árabil og 
segir Þuríður íbúa njóta góðs af því. 
„Mér finnst skipta svo miklu máli 
að hafa gott starfsfólk því þann-
ig veitum við hjá Hrafnistu betri 
þjónustu. Við leggjum mikið upp úr 
að öllum líði vel hjá okkur, íbúum, 
fjölskyldum þeirra og ekki síður 
starfsfólki.“

Eins og lítið sveitarfélag

Starfsemi Hrafnistu í Reykja-
vík er mjög fjölbreytt en 
ásamt því að vera hjúkrunar-

heimili þá er þar kaffihús, verslun, 
póstþjónusta hárgreiðslustofa og 
fótaaðgerðastofa, að sögn Sigrúnar 
Stefánsdóttur forstöðumanns.

„Hrafnista í Reykjavík er rúmlega 
200 manna hjúkrunarheimili með 
hjúkrunarrými, hvíldarrými og 
dvalarrými. Auk þess erum við með 
dagþjálfun þar sem 30 einstakling-
ar koma til okkar að morgni og fara 
heim í lok dags , þrisvar til fimm 
sinnum í viku í tíu vikur í senn. 
Þjálfunin miðar að því að hjálpa 
fólki að ná sér upp eftir skamm-
vinn veikindi eða sjúkrahúsvist 
og stuðlar að því að það geti búið 
lengur heima hjá sér. Við veitum 
alla hjúkrunar- og læknisþjónustu, 
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og hjá 
okkur er öflugt félagsstarf og virkni, 
svo eitthvað sé nefnt,“ segir Sigrún 
og bætir við að heimilið sé líkast 
litlu sveitafélagi. „Við erum m.a. 
með kaffihús með vínveitingaleyfi, 
verslun, póstþjónustu, hraðbanka, 
hárgreiðslustofu og fótaaðgerða-
stofu og ýmislegt fleira.“

Meira en 60 ára saga
Hrafnista í Reykjavík á sér langa 
og merkilega sögu en heimilið 
var opnað árið 1957. „Sjómanna-
dagsráð byggði húsið fyrir aldraða 
sjómenn og sjómannsekkjur en á 
þeim tíma bjó það fólk við bág kjör. 
Ég tel það hafa verið mikla fram-
sýni hjá sjómannafélögunum að 
ráðast í þessa framkvæmd á sínum 
tíma,“ segir Sigrún.

Með tímanum hefur starfsemin 
breyst í þá átt að Hrafnista er öllum 
opin sem á þurfa að halda. Gerðar 
hafi verið breytingar á húsnæði 
í gegnum árin í takt við nútíma-
kröfur í öldrunarþjónustu sem 
m.a. miða því að einstaklingar búi 
í einbýli.

„Kaffihúsið er sérstaklega 
skemmtileg viðbót við starfsemina. 
Það gefur íbúum og aðstand-
endum tækifæri til að fara út og 
njóta góðrar stundar saman í öðru 
umhverfi, án þess að þurfa að fara 
út í vont veður. Við erum líka með 
vínveitingaleyfi en mér finnst 
eðlilegt að fullorðið fólk geti keypt 
sér vínglasi, hafi það áhuga á því,“ 
segir Sigrún sem hefur unnið hjá 

Hrafnistu frá árinu 2003.
Þegar Sigrún er spurð hvað sé 

skemmtilegast við starfið segir 
hún mannlífið, fjölbreytileikann 
og samskipti við íbúa og starfsfólk 
standa upp úr. „Hér er fólk á breiðu 
aldursbili, en það eru fimmtíu ár á 
milli yngsta og elsta íbúans, og eins 
yngsta og elsta starfsmannsins. Það 
er einstaklega ánægjulegt að sjá 
hvað starfsfólkið er áhugasamt um 
sitt starf og er duglegt að leggja sig 
fram við að stuðla að vellíðan íbúa, 
allir sem ein heild.“
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Sigrún Stefánsdóttir. MYND/vILHELM

Þuríður Ingibjörg Elísdóttir segir gott að hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. 

María fjóla Harðardóttir. MYND/vILHELM


