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SKRIFSTOFA ÖLDRUNAR- OG 
HÚSNÆÐISMÁLA

• Deild húsnæðis og búsetu
• Jóna Guðný Eyjólfsdóttir og Helga Sigurjónsdóttir

• Deild heimaþjónustu  
• Þórhildur Egilsdóttir

• Velferðartæknismiðja
• Arnar G. Ólason og Sigþrúður Guðnadóttir

• Heimahjúkrun
• Þórdís Magnúsdóttir og Sigríður Pálsdóttir gæðastjóri

• Hjúkrunarheimilið Droplaugastaðir 
• Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen

• Hjúkrunarheimilið Seljahlíð
• Margrét Á. Ósvaldsdóttir



MJÚK 
• úthlutunarteymi í félagslegt húsnæði

• sérstakur húsnæðisstuðningur hér 

• reglur um félagslegt húsnæði hér

• uppbyggingaráætlun í húsnæðismálum

• stofnframlög hér

• leigusamningar og leiguverð hér

• samráð við Félagsbústaði

• blöndunarskilyrði

• húsnæðisstefna Rvk hér 

• lóðir fyrir nýjar byggingar 

• útvega húsnæði fyrir ýmsa starfssemi

• opna ný úrræði

• neyðarhúsnæðisáætlanir

• smáhýsi og annað húsnæði fyrir 
heimilslausa/ Víðines

• samráð við SEA

• samráð við USK

HÖRÐ

DEILD HÚSNÆÐI OG BÚSETU/ JGE,  HS

https://reykjavik.is/thjonusta/serstakur-husnaedisstudningur
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/tillaga_asamt_fylgigognum_1.pdf
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/velferdarraduneyti/nr/0555-2016
http://felagsbustadir.is/leiguverd/
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/husnaedisaaetlun_0.pdf


DEILD HEIMAÞJÓNUSTU /ÞE

• félagsleg heimaþjónusta hér

• félagstarf fullorðna hér

• matarþjónusta hér

• þjónustuíbúðir

• dagdvalir hér

• reglur um félagslega heimaþjónustu hér og hér

• endurhæfing í heimahúsi hér og hér

• aldursvænar borgir hér

• velferðartækni og samstarf við erlenda aðila 

• stefna í þjónustu við eldri borgara,  eftirfylgd aðgerðaráætlunar hér

https://reykjavik.is/thjonusta/felagsleg-heimathjonusta
https://reykjavik.is/thjonusta/felagsstarf-fullordinna-hja-velferdarsvidi
https://reykjavik.is/thjonusta/eldri-borgarar
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/thjonustavideldriborgara_vef_0.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/svid_skjol/VEL/reglurumf_lagsleg_heima_j_nusta_sam_18_ma_06.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html
https://reykjavik.is/sites/default/files/vel_hugmyndafraedi_endurhaefing.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/Frettir_skjol/li_ur_8_endurhaefing-vid-athafnir-daglegs-lifs_j_l_2015.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/samantekt_a_nidurstodum_rasfundar_yfirfarid_2.feb_.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/velferdarsvid_210x210_stefna_thjonustueldriborgara.pdf


VELFERÐARTÆKNISMIÐJA AGÓ,SG

• koma á fót velferðartæknimiðju 

• framþróun velferðartæknismiðju

• gera úttektir, þróa og fylgja eftir þróunaráætlunum um velferðartækni

• vera leiðandi í notkun þarfagreininga á velferðarsviði eftir aðferðum 
nýsköpunarfræða

• halda utan um prófanir og þróun á nýrri velferðartækni

• móta skýrt verklag í innleiðingu á velferðartækni

• tryggja góð samskipti og þátttöku starfsmanna í innleiðingu og sjá til þess að 
nýtt vinnulag festist

• vera leiðandi í samstarfi frumkvöðla, fyrirtækja og háskólastofnana, jafnt 
hérlendis sem erlendis og taka þátt í norrænu samstarfi og þróun á sviði 
velferðartæknismiðja ( Living Lab) 

• stefna velferðarsviðs í velferðartækni hér

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/velferdarsvid_210x210_stefna_velferdartaekni.pdf


HEIMAHJÚKRUN OG HJÚKRUNARHEIMILI 
ÞM,SP,MÁÓ,JÓFJ

• ábyrgð á samningi við ríkið um rekstur heimahjúkrunar

• uppbygging á hjúkrunarheimilum í Reykjavík

• samningar við ríkið vegna reksturs dagdvala 

• samstarf við LSH vegna þróunarverkefna

• innleiðing á RAI-HC mælitæki

• Droplaugarstaðir og Foldabær

• Seljahlíð með 20 hjúkruarrýmum og þjónustuíbúðum

• kröfulýsing með heimahjúkrun hér



HELSTU SAMSTARFSAÐILAR

• Félag eldri borgara í Rvk og Landsamband eldri borgara

• Öldungaráð Reykjavíkurborgar

• Félagsbústaðir

• Brynja hússjóður, Þroskahjálp, Barka, Samhjálp,

• Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar 

• Embætti Landlæknis

• Sjúkratryggingar Íslands

• Heilbrigðisráðuneytið

• Landspítali Háskólasjúkrahús



LÝSING Á STARFSSEMI

umönnun

hraði

uppbygging

nýsköpun

gleði



ÁSKORANIR OG NÆSTU SKREF

• Breytur hópur umsækjanda fíkni og geðrænn vandi algengari en áður var. Kallar á 
nýjar lausnir og aukinn stuðning í húsnæðismálum.  Jaðarhópar ólíkir og húsnæði er 
ekki nægjanleg lausn

• nýjar leiðir til húsnæðiskaupa fyrir lágtekjuhópa

• nýjar leiðir í öflun félagslegs húsnæðis t.d. leigufélög

• Skortur á  heilbrigðisstarfsfólki og vöntun á fjármagni í samningi við ríkið um 
heimahjúkrun

• Aðkoma heilbrigðisyfirvalda að þjónustu t.d. Gunnarsholt, utangarðs, þjónustuíbúðir

• Að fá stuðning við langtímamarkmið t.d. húsnæðismál, velferðartækni
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