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Heimilt er að nota efni þessa 

fréttabréfs, sé heimildar getið. 

F Æ R N I–  O G  H E I L S U M A T  2012  O G  2013  

Árið 2012 gekk í gildi ný reglugerð, nr. 

466/2012, um færni- og heilsumat vegna 

dvalar- og hjúkrunarrýma. Hin nýja reglugerð 

fól meðal annars í sér fækkun færni- og 

heilsumatsnefnda en þær eru nú 7 en voru 14 

áður. 

  

Með nýju reglugerðinni varð sú breyting á að 

ásamt því að meta þörf fólks fyrir varanlega 

búsetu á hjúkrunar- eða dvalarheimili skulu 

nefndirnar einnig meta þörf fólks fyrir svo-

kallaðar hvíldarinnlagnir. Með hvíldarinnlögn er 

átt við tímabundna dvöl í hjúkrunarrými með 

það að markmiði að gera fólki kleift að búa 

lengur heima. Ljóst er að mikil þörf er fyrir slík 

úrræði en sem dæmi má nefna komu tæplega 

1000 beiðnir um hvíldarinnlagnir inn á borð 

færni- og heilsumatsnefndar höfuð-

borgarsvæðisins árið 2013. 

 

Árið 2012 voru afgreiddar 1519 umsóknir um 

búsetu á hjúkrunarheimilum á landinu öllu og 

var ríflega helmingur umsókna frá 

höfuðborgarsvæðinu. Þá var úthlutað alls 834 

hjúkrunarrýmum á árinu og 102 dvalarrýmum. 

 

Nokkru fleiri umsóknir um búsetu á 

hjúkrunarheimilum voru afgreiddar árið 2013 

heldur en árið áður. Þá voru afgreiddar 1680 

umsóknir á landinu öllu, þar af 880 á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá var á árinu 2013 

úthlutað alls 978 hjúkrunarrýmum og 93 

dvalarrýmum. 

 

Embætti landlæknis hefur faglegt eftirlit með 

því að reglum um færni- og heilsumat sé fylgt. 

Þá hefur embættið umsjón með rekstri, 

viðhaldi og þróun rafrænnar færni- og 

heilsumatsskrár og hvíldarinnlagnarskrár. 

 

Sigríður Egilsdóttir 
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Tæplega 1.000 

beiðnir um 

hvíldarinnlagnir 

komu inn á borð 

færni– og 

heilsumatsnefndar 

höfuðborgar-

svæðisins árið 2013 


