
 

 

       Hafnarfirði í janúar 2021 

 

 

Umsókn um undanþágu frá verkföllum. 

 

Alzheimersamtökin f.h. Fríðuhúss, sækja hér um undanþágu frá hugsanlegum verkföllum 

Um er að ræða sérhæfða dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilanir sem búa enn heima en geta 

ekki verið þar einir. Þeir sækja þjónustuna á dagvinnutíma á virkum dögum. 

Nauðsynlegt er að ekki komi rof í þjónustu við þennan hóp og leggjum við fram eftirfarandi lista 

starfsmanna sem nauðsynlegt er að séu til staðar til að tryggja lágmarks þjónustu: 

 

Starfsheiti/Menntun Stéttarfélag Starfshlutfall Helstu verkefni 

Forstöðumaður FÍH 100 % Stýrir og ber ábyrgð á starfseminni s.s 
mat á líkamlegu ástandi, lyfjagjöfum og 
þ.h.  

Sjúkraliði Sjúkraliðafélag 
Íslands 

200 % Sérhæfð umönnun, böðun og fleira 

Starfsmaður í 
umönnun 

Efling 100 % Aðstoð við umönnun, mat og afþreyingu 

 

Í Fríðuhús koma að jafnaði 19 einstaklingar á dag og teljum við það algert lágmark að hafa fjóra 

starfsmenn til að sinna hópnum en aðeins er hægt að tryggja lágmarks starfsemi með þeim fjölda 

starfsmanna.  

Berlega kom í ljós við upphaf Covid faraldursins að þeir skjólstæðingar sem þurftu t.d. að fara í 

sóttkví voru í áberandi verra ástandi við komu til baka en þeir sem nutu þjónustu áfram. Því leggjum 

við ríka áherslu á að hægt verði að halda starfsemi áfram komi til verkfalla. 

 

Ef frekari upplýsinga er óskað verða þær fúslega veittar. 

Með vinsemd og virðingu, 

Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimersamtakanna 

 

 



 

 

       Hafnarfirði í janúar 2021 

 

 

Umsókn um undanþágu frá verkföllum. 

 

Alzheimersamtökin f.h. Drafnarhúss ss, sækja hér um undanþágu frá hugsanlegum verkföllum 

Um er að ræða sérhæfða dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilanir sem búa enn heima en geta 

ekki verið þar einir. Þeir sækja þjónustuna á dagvinnutíma á virkum dögum. 

Nauðsynlegt er að ekki komi rof í þjónustu við þennan hóp og leggjum við fram eftirfarandi lista 

starfsmanna sem nauðsynlegt er að séu til staðar til að tryggja lágmarks þjónustu: 

 

Starfsheiti/Menntun Stéttarfélag Starfshlutfall Helstu verkefni 

Forstöðumaður FÍH 100 % Stýrir og ber ábyrgð á starfseminni s.s 
mat á líkamlegu ástandi, lyfjagjöfum og 
þ.h.  

Sjúkraliði Sjúkraliðafélag 
Íslands 

200 % Sérhæfð umönnun, böðun og fleira 

Starfsmaður í 
umönnun 

Efling 100 % Aðstoð við umönnun, mat og afþreyingu 

 

Í Drafnarhús hús koma að jafnaði 23 einstaklingar á dag og teljum við það algert lágmark að hafa 

fjóra starfsmenn til að sinna hópnum en aðeins er hægt að tryggja lágmarks starfsemi með þeim 

fjölda starfsmanna.  

Berlega kom í ljós við upphaf Covid faraldursins að þeir skjólstæðingar sem þurftu t.d. að fara í 

sóttkví voru í áberandi verra ástandi við komu til baka en þeir sem nutu þjónustu áfram. Því leggjum 

við ríka áherslu á að hægt verði að halda starfsemi áfram komi til verkfalla. 

 

Ef frekari upplýsinga er óskað verða þær fúslega veittar. 

Með vinsemd og virðingu, 

Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimersamtakanna 

 

 



 

 

       Hafnarfirði í janúar 2021 

 

 

Umsókn um undanþágu frá verkföllum. 

 

Alzheimersamtökin f.h. Maríuhúss, sækja hér um undanþágu frá hugsanlegum verkföllum 

Um er að ræða sérhæfða dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilanir sem búa enn heima en geta 

ekki verið þar einir. Þeir sækja þjónustuna á dagvinnutíma á virkum dögum. 

Nauðsynlegt er að ekki komi rof í þjónustu við þennan hóp og leggjum við fram eftirfarandi lista 

starfsmanna sem nauðsynlegt er að séu til staðar til að tryggja lágmarks þjónustu: 

 

Starfsheiti/Menntun Stéttarfélag Starfshlutfall Helstu verkefni 

Forstöðumaður FÍH 100 % Stýrir og ber ábyrgð á starfseminni s.s 
mat á líkamlegu ástandi, lyfjagjöfum og 
þ.h.  

Sjúkraliði Sjúkraliðafélag 
Íslands 

200 % Sérhæfð umönnun, böðun og fleira 

Starfsmaður í 
umönnun 

Efling 100 % Aðstoð við umönnun, mat og afþreyingu 

 

Í Maríuhús koma að jafnaði 23 einstaklingar á dag og teljum við það algert lágmark að hafa fjóra 

starfsmenn til að sinna hópnum en aðeins er hægt að tryggja lágmarks starfsemi með þeim fjölda 

starfsmanna.  

Berlega kom í ljós við upphaf Covid faraldursins að þeir skjólstæðingar sem þurftu t.d. að fara í 

sóttkví voru í áberandi verra ástandi við komu til baka en þeir sem nutu þjónustu áfram. Því leggjum 

við ríka áherslu á að hægt verði að halda starfsemi áfram komi til verkfalla. 

 

Ef frekari upplýsinga er óskað verða þær fúslega veittar. 

Með vinsemd og virðingu, 

Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimersamtakanna 

 


