
 

 

Málþing um nýsköpun í þjónustu við eldri borgara:   
Sjálfstæð búseta með stuðningi 

 
VAL, SJÁLFRÆÐI, ÖRYGGI, STUÐNINGUR, EFTIRLIT 

 
á Grand Hótel Reykjavík, mánudaginn 15. nóvember 2010 kl. 13.30-17. 

 
Í samstarfi Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála HÍ, Rannsóknarstofnunar í 
barna- og fjölskylduvernd HÍ, Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði HÍ, 
Rannsóknarstofu HÍ og LSH í öldrunarfræðum, félags-og tryggingamálaráðuneytisins 
og Landssambands eldri borgara. 
 
Þátttökugjald er kr. 2900,- en 1500,- fyrir lífeyrisþega (kaffi og meðlæti innifalið).  
 
 
Dagskrá:  
 

13.30-13.40  Ásta Möller, forstöðumaður Stofnunar stjórnsýslufræða og  
 stjórnmála:   Nýsköpun í velferðarþjónustu  

13.40-13.50 Berglind Magnúsdóttir, forstöðumaður heimaþjónustu Reykjavíkur.   
Heildræn gæðaþjónusta -markmið Heimaþjónustu Reykjavíkur. 

13.50-14.00 Áslaug Birna Ólafsdóttir, heimahjúkrun í Kópavogi 
Heildræn þjónusta heimahjúkrunar í Kópavogi.  

14.00-14.10 Jórunn Frímannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og  fv. borgarfulltrúi   
Þjónustuklasar í hverfum – frá hugmynd til veruleika.  

14.10-14.20 Helga Hansdóttir, öldrunarlæknir  
Heima er best: Draumsýn öldrunarlæknis. 

14.20-14.30 Ásta Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Sinnum heimaþjónustu.  
Má bjóða þér að velja? 

14.30-14.40 Védís Hervör Árnadóttir, markaðs- og kynningarstjóri Vinunar. 
Frelsi til að lifa með reisn. 

 

Kaffihlé kl. 14.40-15.10 

 
 



 

 

 
 
15.10-15.20 Herdís Storgaard, forstöðumaður Forvarnahússins.  

Framtíðarsýn í slysavörnum aldraðra. 

15.20-15.30 Þórður G Ólafsson, heilsugæslulæknir. 
Forvarnir meðal eldri borgara í Efra- Breiðholti. 

15.30-15.40 Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri heilsugæslunnar á 
Akureyri.   Út fyrir rammann. 

15.40-15.50 Valgerður Gísladóttir, framkvæmdastjóri Ellimálaráðs 
Reykjavíkurprófastsdæma.    Kærleiksþjónusta kirkjunnar. 

15.50-16.00 Elísabet Karlsdóttir, MA félagsráðgjafi, verkefnisstjóri hjá 
Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd.  
Þjónusta við aldraða í heimahúsum. 

16.00-16.10 Kristín Björnsdóttir, prófessor í hjúkrunarfræði. 
Heimaþjónusta á ólíkum tímum.   

16.10-16.20 Vilborg Ingólfsdóttir, skrifstofustjóri velferðarsviðs félags- og 
tryggingamálaráðuneytisins.  Vellíðan aldraðra sem búa heima - Sýn 
félags- og tryggingamálaráðuneytisins. 

16.20-16.30 Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, lektor við stjórnmálafræðideild HÍ  
Heima þegar á reynir: Hvað virkar og hvernig? 

16.30-17.00 Umræður og fyrirspurnir 
 

Stjórnandi málþings:   Jóna Valgerður Kristjánsdóttir fyrrv. alþingismaður og í 
framkvæmdastjórn Landssambands eldri borgara og Gísli Páll Pálsson, 
forstjóri Mörk hjúkrunarheimili.  
 

 

Á málþinginu verður fjallað um þjónustu við aldraðra einstaklinga sem búa sjálfstæðri búsetu 
á eigin heimili en þarfnast stuðnings og aðstoðar aðstandenda og ef til vill einnig opinberra 
eða sjálfstæðra aðila.  Áhersla er lögð á nýjungar, nýbreytni og nýsköpun í stuðningi og 
þjónustu við þennan hóp aldraðra.  Fluttir verða stuttir fyrirlestrar, 10 mín hver, um 
hugmyndafræði, þjónustu, aðferðir, stjórnun og kerfisuppbyggingu sem teljast til nýjunga og 
nýsköpunar í þjónustu við aldraða. Jafnframt er fjallað um þjónustu við aldraða í heimahúsum 
í samhengi við söguna, skipulag þjónustu og stefnumótun til framtíðar.  Horft er til 
hugtakanna: VAL, SJÁLFRÆÐI, ÖRYGGI, STUÐNINGUR, EFTIRLIT í þjónustu við aldraða 
einstaklinga í heimahúsum .  
 

     

 

 

 


