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Nýjar reglur
Reglur um þjónustu við börn og fjölskyldur
tóku gildi 1.mars 2020, innleiðing í gangi, Keðjan stór 
framkvæmdaraðili 
Reglur um stuðningsþjónustu
Áður félagsleg heimaþjónusta og oftast tengd við þjónustu við 
eldri borgara. 
Reglur um stuð- og stoðþjónustu fyrir fatlað fólk með 
langvarandi stuðningsþarfir 
Áður félagsleg heimaþjónusta, liðveisla og frekari liðveisla.



Undanfarin ár hefur verið unnið í þeim anda sem 
fram kemur í lögunum frá 2018 og í drögum að 
nýjum reglum, þ.e. verulega aukin áhersla á 
samvinnu við notendur og unnið út frá þeim 
markmiðum sem þeir setja sér.
Með nýjum reglum er þetta vinnulag fest í sessi.

Umbreyting



Þjónusta er veitt frá þremur stöðum: 

Heimaþjónustu Efribyggð 

Heimaþjónustu Miðbyggð

Heimaþjónustu Vesturbyggð

Framkvæmd stuðningsþjónustu

Samþætting við 
heimahjúkrun sérhæfing 
og sveigjanleiki

Flestir eru 
aldraðir 

Sérhæfing í 
þjónustu við eldri 
borgara
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Grunnþjónusta
Allir byrja með þjónustu hér

Þjónusta vex í takt við aukna þörf 

Stuðningsþjónusta

Heimahjúkrun

Velferðartækni

Endurhæfing í heimahúsi

Hjúkrunarheimili

Dagdvalir  og þjónustuíbúðir

Sérhæfðari þjónusta heim til 
fólks 

Sértæk úrræði



Var: Boðið upp á þjónustu sem skilgreind var fyrirfram í verkefnum;

„Þú getur fengið afþurkun og þvott á gólfi“

Verður: Mat út frá þörfum, þ.e. hvað fólk telur sig þurfa á að halda; 

„Hvað getur þú ekki lengur gert, hvað skiptir þig máli að geta gert ?“

Hvernig breytist nálgunin ?

Var: Þjónusta bara veitt inn á heimili
Verður: Stuðningur bæði inni á heimilinu, utan heimilis og í netheimum



Hvers konar stuðningur?

• Stuðningur við athafnir daglegs lífs
• Stuðningur við heimilishald
• Félagslegur stuðningur til félagslegrar þátttöku 

svo sem í félagsstarfi.
• Félagslegur stuðningur til að létta álagi af 

heimilinum.
• Heimsending matar 
• Þjálfun endurhæfingarteymis 
• Aðstoð viðbragðsteymis



Hvernig er stuðningurinn veittur?

• Styðja og þjálfa þá sem þurfa á stuðningi að 
halda við heimilishald og athafnir daglegs 
lífs með leiðbeiningum, þjálfun, eftirliti og 
aðstoð.

• Stafrænar og tæknilegar lausnir, 
velferðartækni. 



Hvernig félagslegur stuðningur? 

• Félagslegur stuðningur utan heimilis; 
- til rjúfa félagslega einangrun
- við alvarleg veikindi s.s. heilabilun í eitt til   

tvö skipti í viku  2-3 klst til að létta álagi af 
heimilinu.



Hvenær er stuðningurinn veittur? 

• Á dagvinnutíma á virkum dögum. 

• Um kvöld og helgar við nauðsynlegar 
athafnir dagslegs lífs.

•
• Félagslegur stuðningur vegna alvarlegra 

veikinda s.s. heilabilun getur verið veittur um 
kvöld og helgar í samræmi við þarfir 
heimilisins. 



Fleiri breytingar 

• Einfaldari umsýsla varðandi umsóknir. 

• Aðstæður á heimilum í samræmi við lög um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980 

• Forgangsröðun – athafnir daglegs lífs, 
félagslegur stuðningur og aðstoð við 
heimilishald.



Takk fyrir!
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