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Forsaga

• K3 tilraunaverkefnið byrjaði haustið 2015

• Undanfari K3 verkefnisins

• Skipulagsbreytingar á þremur íbúðarkjörnum í 
Reykjavík



Meginmarkmið K3 

• Auka fagþekkingu á heimilunum

• Fjölga stjórnendum og dreifa þar með ábyrgð

• Auka vægi þjálfunar og fræðslu til starfsfólks

• Auka skipulag og samhæfingu inni á 
starfstöðunum.  

• Bæta verkferla varðandi alla þætti starfseminnar 
s.s. öryggismál, viðbragðsáætlanir, 
einstaklingsáætlanir, þjónustuáætlanir og fl.

• Nýtt starf búið til; Teymisstjóri



Bakgrunnur teymisstjóra

• Bakgrunnur teymisstjóra er margþættur 

• Menntun

▫ Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á 
sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda

• Reynsla sem nýtist í starfi



Megin verkefni teymisstjóra - Vaktir

• Leiðbeinum íbúum og aðstoðum þá við athafnir 
daglegs lífs

• Höfum umsjón með heimilishaldi og umgengni

• Sjáum til þess að veitt sé sérhæfð og fagleg 
þjónusta

• Berum ábyrgð á verkstjórn á vöktum

• Sjáum um þjálfun nýrra starfsmanna

• Tökum ábyrgð þegar koma upp  alvarleg atvik



Megin verkefni teymisstjóra - Fagvinna

• Vinna sem snýr að íbúunum

• Vinna sem snýr að heimilinu

• Vinna sem snýr að K3 verkefninu



Kostir þess að hafa fleiri stjórnendur

• Dreifð ábyrgð og álag

• Styrkleikar allra fá að 
njóta sín

• Fleiri sjónarmið

• Betra skipulag

• Margar hendur vinna létt 
verk



Hverju höfum við áorkað  á 

Barðastöðum

• Einstaklingsmiðaðri þjónustu

• Aukið sjálfstæði og lífsgæði íbúa

• Betri og markvissari 
heilbrigðisþjónusta með auknu 
samstarfi og góðum teymum

• Mun færri alvarleg atvik

• Betri starfsandi og meiri 
starfsgleði



Viðhorf íbúa og aðstandenda til 

þjónustu í íbúðarkjörnum – K3

• Aukin áhersla á faglegt starf

• Markvissari og einstaklingsmiðaðri þjónusta

• Komin meiri röð og regla á skipulag og verklag

• Samskipti og samvinna

• Aukið öryggi



Framtíðarsýn

• Í grunninn snýst þetta allt um íbúana og velferð 
þeirra

• Okkar sýn eru teymisstjórar á alla íbúðarkjarna 
með þungt þjónustustig.



Takk fyrir okkur


