
Öflug þjónusta 
fyrir alls konar fólk

Regína Ásvaldsdóttir
sviðsstjóri velferðarsviðs



Velferðarsvið veitir margþættan stuðning sem gerir 
fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi á eigin heimili.

• Heimaþjónusta
• Endurhæfing í heimahúsi

• Heimahjúkrun
• SELMA

• Íbúðakjarnar
• Þjónustuíbúðir
• Sértækt húsnæði fyrir fatlað fólk
• Húsnæði með stuðningi
• Stuðningur frá kjarna

• Sérhæfð teymi 
• Vettvangsgeðteymi
• VoR-teymi
• Liðsaukinn
• Viðbragðsteymi heimaþjónustu

Sérhæfður stuðningur í heimahús



3.568
fengu heimaþjónustu

árið 2020

2.684
fengu heimahjúkrun

árið 2020

2.368
hafa fengið heimahjúkrun

jan-sept 2021

3.435
hafa fengið heimaþjónustu

jan-sept 2021

Heimaþjónusta og heimahjúkrun

Árið 2020 fengu 
1.626 notendur 

bæði 
heimaþjónustu

og heimahjúkrun.

Samtals fjöldi 
notenda árið 
2020 var því 

4.626



Stuðningur við heimaþjónustu og heimahjúkrun

SELMA

• Verkefnið hófst 16. nóvember 2020 í samstarfi við 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

• Stuðningur í formi matsvitjana eða ráðgjöf gegnum síma

• Studdi heimahjúkrun í 259 málum fyrstu 12 mánuði 
starfseminnar

Endurhæfing í heimahúsi

• 746 notendur voru innritaðir árið 2020

• 526 notendur luku endurhæfingu á árinu 2020

• 88% af þeim sem luku endurhæfingu voru 
alveg sjálfbjarga eða sjálfbjarga að hluta við þjónustulok



365
íbúar í þjónustuíbúðum

í október 2021

355
íbúar í sértæku húsnæði 

fyrir fatlað fólk
í október 2021

Íbúðakjarnar

124
einstaklingar í húsnæði 
með stuðningi eða með 

stuðning frá kjarna
í október 2021

479
fatlaðir einstaklingar fá stuðning til að búa í eigin 

íbúð eða íbúðakjarna á vegum velferðarsviðs 



Sérhæfð teymi
VoR teymi
• Aðstoða fólk í virkri neyslu sem hefur fengið úthlutað íbúð á vegum velferðarsviðs (Housing first) 

• Aðstoðar heimilislaust fólk með vímuefna- og geðvanda

• Einstaklingsmiðuð ráðgjöf og stuðningur á vettvangi

• 120 einstaklingar fengu stuðning teymisins í jan-sept 2021

Vettvangsgeðteymi
• Samstarfsverkefni VEL og LSH

• Veitir íbúum sem búa í geðkjörnum stuðning

• Sinnir handleiðslu og fræðslu fyrir starfsfólk geðkjarna

• 54 íbúar fengu stuðning frá teyminu árið 2020

… að ógleymdu viðbragðsteymi og Liðsaukanum!



Velferðarsvið
Reykjavíkurborgar
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