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Svar 

 
Viðtakandi: Velferðarráð 

 
Sendandi: Regína Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri 

 

Efni:  

 

Þann 3. júní 2020 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram í velferðarráði svohljóðandi 

fyrirspurn um lista yfir úrræði fyrir eldri borgara í Covid: 

 

Flokkur fólksins óskar eftir að fá lista yfir þau úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu 

í Covid aðstæðunum? Ástæða fyrirspurnarinnar eru m.a. sú að í  miðjum Covid faraldri 

bárust tíðindi m.a. frá Félagi eldri borgara um að eldri borgarar í Reykjavík hefðu 

orðið útundan þegar kom að hjálparúrræðum m.a. fjárhagslegum á meðan faraldurinn 

gekk yfir og í kjölfar þess að náðist utan um hann. Margir eldri borgarar búa einir og 

voru fyrir þessar aðstæður þá þegar einmana og einangraðir og jafnvel fjárþurfi. 

 

Svar: 

Þann 1. janúar 2020 voru Reykvíkingar sem eru 67 ára og eldri alls 15.668 talsins.  

Á velferðarsviði hefur alls 2639 eldri borgurum verið veitt þjónusta í heimahús á meðan 

Covid-19 samkomubannið stóð yfir. Í marsmánuði fengu 2018 einstaklingar félagslega 

heimaþjónustu, 914 fengu heimahjúkrun. 302 fengu heimsendan mat, 266 fengu 

akstursþjónustu, 96 voru í dagþjónustu, auk þess sem 57 eldri borgarar fengu 

fjárhagsaðstoð. Mörgum var veitt fleiri en ein tegund þjónustu. 

 

Matarþjónustu í félagsmiðstöðvum var lokað þegar samkomubannið var sett á. Þá var 

eldri borgurum sem höfðu nýtt sér aðstöðu í félagsmiðstöðvum til að borða og öðrum 

sem óskuðu eftir að fá heimsendan mat, gert kleift að sækja um mat með einu símtali 

og var fyrirkomulagið auglýst víða m.a. í útvarpi. 

 

Á meðan félagsmiðstöðvar voru lokaðar var eldri borgurum boðið upp á ýmsa rafræna 

viðburði eins og samsöng, leikfimi og skák. 

 

Þá stóð velferðarsvið fyrir úthringingum til allra reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, 

búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið var samstarfsverkefni sviðsins,  



Landssambands eldri borgara og Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis ásamt 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins var að draga úr félagslegri 

einangrun eldri borgara á meðan samskipti og nánd voru skert vegna útbreiðslu Covid-

19 faraldursins. Með verkefninu var veittur félagslegur og sálrænn stuðning á tímum 

þegar sérstök hætta var á félagslegri einangrun meðal eldri borgara. Verkefninu var ekki 

ætlað að koma í stað heimaþjónustu, heimahjúkrunar eða annarar þjónustu. Hringt var 

í 734 einstaklinga og þeim boðnir símavinir í framhaldinu. Alls þáðu 160 einstaklingar 

að fá áframhaldandi hringingar frá símavinum en 61 sjálfboðaliði tók þátt í verkefninu. 

Hringt var í hvern og einn u.þ.b. 1 – 4 sinnum í viku eða eftir þörfum, en heildarfjöldi 

símtala á viku var u.þ.b. 250. Auk þess var starfsfólk á félagsmiðstöðvum í reglulegu 

símasambandi við eldri borgara í hverfunum sem áður höfðu tengst félagsstarfinu. 

 

Fjöldi námsmanna hefur verið ráðinn til þess að auka þjónustu við eldri borgara. Um er 

að ræða störf á hjúkrunarheimilum, dagdeildum, þjónustuíbúðum, í heimaþjónustu og 

á félagsmiðstöðvum. Einnig verða ráðnir námsmenn til þess að efla  tæknilæsi meðal 

eldri borgara, í leiklistarhóp, hreyfingu og heilsueflingu og önnur skapandi störf. 

Áætlað er að ráða í alls 63 stöðugildi námsmanna vegna eldri borgara en 

ráðningatímabilið eru 2 mánuðir.  

 

Velferðarsvið fékk einnig styrk, 25 mkr frá félagsmálaráðuneytinu til að auka starfsemi 

og þjónustu í félagsstarfi fullorðinna sumarið 2020, umfram hefðbundið sumarstarf, 

vegna Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


