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Hlutverk félagsliða í þjónustu 
borgarinnar.

Lóa Birna Birgisdóttir mannauðsstjóri
Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

15.Nóvember 2013

Velferðarsvið

• Fjölþætt þjónusta fyrir einstaklinga og fjölskyldur í sex     
þjónustumiðstöðvum borgarinnar.

•Þverfagleg/heildstæð ráðgjöf við einstaklinga og fjölskyldur.

•Fjárhagsaðstoð, húsnæðisúrræði.

•Félagsstarf eldri borgara, heimaþjónusta, stuðningsþjónusta.

•Námskeiðshald, félagsauðsverkefni og forvarnarstarf.

•Eftirlit með starfsemi dagforeldra, stuðningur við leik- og grunnskóla í hverfum 
borgarinnar.

• Barnavernd Reykjavíkur.

•Heimaþjónusta Reykjavíkur

• Hjúkrunarheimil fyrir aldraða.

• Sérhæfð heimili fyrir börn og fullorðna

Þjónustuþættir og störf 
félagsliða

• Þjónusta við fatlaða

• Heimaþjónusta

• Hjúkrunarheimili

• Stuðningsþjónusta

• Félagsstarf

• Félagsliði í 
búsetuþjónustu

• Félagsliði á sambýli
• Starfsmaður 

þjónustukjarna
• Hópstjóri
• Félagsliði í 

heimaþjónustu
• Flokkstjóri í 

heimaþjónustu
• Félagsliði í umönnun

Starfsvettvangur félagsliða

– Þjónusta við fatlað fólk og börn
– Þjónusta og umönnun aldraðra
– Aðstoð og umönnun einstaklinga og 

fjölskyldna vegna sjúkdóma eða 
fötlunar

– Þjónusta við börn og unglinga með 
geðraskanir

– Aðstoð og umönnun barna og 
unglinga í félagslegum vanda

Markmið og tilgangur 
starfs

• Veita einstaklingsmiðaðan 
stuðning.

• Veita sveigjanlega þjónustu.
• Halda við eða efla færni, auka 

sjálfstæði.
• Stuðla að jákvæðri sjálfsmynd.
• Styðja við tækifæri til virkrar 

þátttöku í samfélaginu.  
• Auka lífsgæði. 

Starf félagsliða
• Félagsliði ber ábyrgð á að virkja einstaklinga til 

sjálfstæðis.

• Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar og 
félagslegrar virkni.

• Leiðbeinir þjónustunotendum og aðstoðar þá 
við athafnir daglegs lífs og heimilishald eftir því 
sem við á og þörf krefur.
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Starf félagsliða

• Sinnir umönnun og er vakandi yfir andlegri og 
líkamlegri líðan þjónustunotenda.

• Leiðbeinir þjónustunotendum við að nýta sér 
almenna þjónustu og eiga samskipti við 
fyrirtæki og stofnanir, s.s. banka, vinnustaði, 
skóla o.þ.h.

Í samþættri þjónustu
• Aðstoðar við flóknari líkamlega umhirðu þar 

sem það á við og í samræmi við hjúkrunarmat.
• Aðstoðar við böðun íbúa.
• Aðstoð við einfaldar húðmeðferðir að 

undangenginni kennslu og í samræmi við 
hjúkrunarmat.

• Aðstoð við súrefnisvélar og sog að 
undangenginni kennslu og þjálfun.

• Aðstoð við einfaldar lyfjagjafir að 
undangengnu mati.

Hæfni sem krafist er af 
félagsliðum

• Frumkvæði 
• Sjálfstæði í starfi 
• Hæfni til að bregðast við óvæntum 

aðstæðum.
• Vera fyrirmynd

Félagsliðar hjá 
Reykjarvíkurborg

Starfsstaður 2013

Hjúkrunarheimili 28

Heimaþjónusta 82

Þjónustuíbúðir 7

Sambýli 47

Skammtímavistanir/heimili f. börn 7

Búsetukjarnar 17

Félagsmiðstöðvar 4

Dagdeildir 10

Heimili fyrir heimilislausa 8

Alls 210

Fjöldi félagsliða í starfi

Ár Fjöldi

2005 21

2006 34

2007 154

2008 178

2009 145

2010 116

2011 182

2012 213

2013 210

Þróun starfs

• Samþætt þjónusta
• Einstaklingsmiðuð nálgun
• Notendasamráð
• Valdefling

• Hjálp til sjálfshjálpar
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Væntingar fyrir framtíðina

• Aukin sérhæfing
• Fjölbreytni í verkefnum
• Fólk býr lengur heima
• NPA

Félagsliðar

• Mikilvægir í velferðarþjónustu 
Reykjavíkurborgar

• Verðmæt auðlind

Takk fyrir


