
 

  

                                          Umhyggja - Virðing - Samvinna - Gleði 

Upplýsingar til íbúa 
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 Mannlegt viðmót 
 

Þú ert það, sem þú öðrum miðlað getur, 
og allar þínar gjafir lýsa þér 
og ekkert sýnir innri mann þinn betur 
en andblær hugans, sem þitt viðmót ber. 
 
Því líkt og sólin ljós og yl þú gefur 
og lífið daprast, ef hún ekki skín, 
svo viðmót þitt á aðra áhrif hefur 
og undir því er komin gæfa þín. 
     Höf: Árni Grétar Finnsson.  
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Velkomin/nn  

Í þessum bæklingi má finna hagnýtar upplýsingar um Öldrunarheimili 
Akureyrar. 

 

Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) eru heimili fyrir aldraða og aðra þá 
sem hafa mat Færni-og heilsumatsnefndar á þörf fyrir búsetu í dvalar- 
eða hjúkrunarrými.  

Heimilin eru:  Lögmannshlíð við Vestursíðu 9 og Hlíð við Austurbyggð 
17-21.  

Á báðum heimilum er unnið samkvæmt Eden hugmyndafræðinni, sem 
miðar að því að koma í veg fyrir einmanaleika, vanmáttarkennd og 
leiða hjá íbúum. Haft er að leiðarljósi að einstaklingurinn eigi sér líf 
sem hann sjálfur metur gott. Á Edenheimili ríkir samkennd, hjarta- 
hlýja og virðing. Þar er lífið innihaldsríkt og gefandi fyrir íbúa og 
starfsfólk. Umhverfið er heimilislegt og leitast er við að hafa muni sem 
geyma góðar minningar. Á Edenheimili er öll ákvarðanataka eins mikið 
og hægt er í höndum íbúans sjálfs. Íbúar eru hvattir til að taka eins 
mikla ábyrgð á lífi sínu og þeir 
treysta sér til. 

Nýr íbúi fær minniskubb (usb lykill)
sem mælst er til að hann/hún  nýti 
sér til að geyma á t.d. myndir úr lífi 
sínu, ásamt því að gefa stutt 
æviágrip og segja frá óskum sínum 
og þörfum svo mæta megi þeim 
eins og kostur er.  

Til að stuðla að góðri vellíðan og 
öryggi íbúa ÖA er lögð áhersla á 
góða samvinnu milli íbúa, fjölskyldu 
hans, vina og starfsfólks.  
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Fjármál  

ÖA eru rekin samkvæmt lögum um málefni aldraðra og þeim  
reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni. Íbúar taka þátt í greiðslu á 
dvalargjöldum ef tekjur þeirra fara yfir ákveðna upphæð. 
Tryggingastofnun ríkisins reiknar út greiðsluþátttöku hvers og eins út 
frá tekjuáætlun sem síðar er leiðrétt samkvæmt skattframtali.  

Tryggingastofnunin gefur nánari upplýsingar varðandi greiðsluþátt-
tökuna.  

Athugið að íbúar ÖA þurfa að skila skattframtali árlega eins og áður. 
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Nýja heimilið 

Nýjum íbúa er í sjálfsvald sett hvort hann/hún flytur lögheimilið sitt á 
ÖA. Hinsvegar er mikilvægt að breyta póstfangi svo póstur berist á 
réttan stað eftir sem áður. 

Í herbergjum eru rafmagnsrúm og náttborð nema fyrir íbúa í  
dvalarrými þeir koma með eigið rúm og náttborð. 

Lögð er áhersla á vistlegt umhverfi og að íbúar hafi persónulega muni 
með sér svo sem gardínur, rúmteppi og húsgögn svo að nýja heimilið 
verði notalegt og heimilislegt. Gólfteppi og mottur eru óæskilegar 
sökum slysahættu. Við uppröðun húsgagna í herbergi er mikilvægt að 
hafa í huga að skapa ekki þrengsli.  

Tenglar eru fyrir síma og sjónvarp inni á herbergjum ásamt þráðlausri 
nettengingu. Íbúi sér um og greiðir fyrir flutning, afnotagjald og 
annan kostnað af síma og gjaldskyldum sjónvarpsstöðvum í eigin 
herbergi. 

Eignir íbúa eru á þeirra eigin ábyrgð. Vilji íbúi tryggja innbú sitt 
sérstaklega þarf hann sjálfur að kaupa sér viðeigandi tryggingu. 

Í setustofu á öllum heimilum er sameiginlegt sjónvarp, útvarp og tölva 
auk aðgengi að spjaldtölvu ásamt þráðlausri nettengingu.  

 

 

Ýmislegt 

Íbúar þurfa sjálfir að kaupa allar snyrtivörur t.d. andlitskrem, 
hárlagningarvökva, hárlakk, ilmvatn, tannkrem, rakvél og rakspíra svo 
eitthvað sé nefnt.  

Þær aðstæður geta skapast að íbúi þurfi að flytja innanhúss á milli 
herbergja eða heimila og er það ávallt gert í samráði við hann og 
fjölskyldu hans. 
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Fatnaður  

Íbúar og fjölskyldur þeirra sjá um kaup, eftirlit og merkingu á fatnaði.  
Í Hlíð er fatnaður merktur með númeri og í Lögmannshlíð með 
upphafsstöðum.   

 Athugið að setja ekki ómerktan fatnað inn í skáp.   

Í Hlíð er sameiginlegt þvotthús. Í Lögmannshlíð eru þvottavélar á 
hverju heimili. Ef fatnaður týnist þarf strax að hafa samband við 
starfsfólk. Heimilin greiða ekki fyrir fatnað sem skemmist eða týnist   í 
þvotti. 

Þurfi að senda viðkvæman fatnað í efnalaug eða hreinsun ber íbúi 
ábyrgð og kostnað af því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máltíðir 

Hádegisverður kemur tilbúinn úr eldhúsi Hlíðar. Aðrar  máltíðir er 
útbúnar á hverju heimili fyrir sig og eru íbúar hvattir til þáttöku eins 
og þeir treysta sér til. 

Séu sérstakar venjur eða þarfir varðandi fæði er reynt að verða við 
þeim óskum. 

Vilji íbúi bjóða ættingja eða vini í mat er hægt að kaupa máltíð í mat-
sal Hlíðar. 
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Læknisþjónusta  og lyf 

Öldrunarlæknar starfa við ÖA og sjá þeir um alla læknisþjónustu þar 
með talið meðferð, rannsóknir og tilvísun til sérfræðinga.  

Íbúi fær öll lyf ávísuð af lækni án endurgjalds.  

Læknisþjónusta sem íbúi/fjölskylda panta (án tilvísunar frá læknum 
heimilisins) er á kostnað og ábyrgð íbúans t.d. augnlækna- og 
tannlæknisþjónusta ásamt ferðakostnaði henni tengdri. 

Fjölskylda og vinir 

Fjölskylda og vinir íbúa eru hvattir til þess að halda áfram 
samskiptum við ástvin sinn sem og þátttöku í daglegu lífi hans á nýja 
heimilinu. Heimilið er alltaf opið og engir sérstakir heimsóknartímar. 
Sameiginlega aðstöðu svo sem eldhús er hægt að nota vilji íbúi eða/
og gestir hans útbúa mat eða kaffibrauð fyrir eða með íbúa. 

Vinsamlega látið starfsfólk heimilisins vita ef íbúi bregður sér af bæ.  

Óskað er eftir að íbúar og gestir sýni tillitsemi og geymi með sjálfum 
sér það sem þeir sjá og heyra á ÖA. 
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Starfsfólk  

Lögð er áherslu á að ráða hæft starfsfólk sem leggur metnað sinn í að 
framfylgja markmiðum þjónustunnar og vinna í samræmi við Eden 
hugmyndafræðina. Unnið er á þrískiptum vöktum: dagvakt, kvöldvakt 
og næturvakt. Forstöðumenn heimilanna vinna á dagvinnutíma virka 
daga. Áhersla er lögð á gagnkvæma virðingu, einstaklingsmiðaða 
þjónustu og sveigjanleika í öllum samskiptum. 

 Þagnarskylda hvílir á öllu starfsfólki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengill 

Íbúar hafa ákveðinn starfsmann sem er tengill hans.  

Hlutverk tengils er: 

• Að aðstoða og vera tengiliður við aðlögun á nýju heimili. 

• Að vera ráðgefandi varðandi þjónustuna á heimilinu. 

• Að vera tengiliður við fjölskyldu. 

• Að taka þátt í fjölskyldufundum. 

Tengillinn þinn er:  

 

____________________________________________       
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 Iðju- og  félagsstarf 

Boðið upp á þjónustu iðjuþjálfa sem metur og þjálfar fólk við athafnir 
daglegs lífs og stuðlar að virkri þátttöku í tómstundaiðju. Hann út-
vegar hjálpartæki sem auðvelda fólki þátttöku við daglega iðju og 
veitir íbúum, starfsfólki og aðstandendum ráðgjöf eftir þörfum. 
Þjálfunin fer fram með einstaklingum eða hópum inni á heimilunum. 
Einnig er boðið uppá sérhæft meðferðarúrræði fyrir fólk með heila-
bilun sem nefnist Lífsneistinn. 

Í almennu félagsstarfi er boðið upp á fjölbreytta tómstundaiðju svo 
sem handverk, upplestur, leikfimi, spilavist, bingó, keilu, kráarkvöld 
og myndasýningar. Ýmsar skemmtanir og ferðalög tengd árstíðum 
eru einnig í boði.  

Iðju– og félagsstarfið er opið virka daga.  

 

Smiðjan er starfrækt í Hlíð þar er hægt  að vinna að grófara 
handverki. 

Kaffi Sól er kaffihús í Hlíð sem er opið frá kl. 14-15:30 á  
miðvikudögum . Allir eru velkomnir. 

Kaffi Eden er kaffihús í Lögmannshlíð einu sinni í mánuði frá kl. 14-
16. Allir eru velkomnir. 

Bókasafn ÖA er staðsett í Austurhlíðum og eru íbúar hvattir til að 
nýta sér það. Einnig er mikið úrval bóka á hverju heimili. Hægt að fá 
lánaðar bækur frá Amtsbókasafninu. Hljóðbækur geta íbúar pantað  
frá Blindrabókasafninu. 
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Sjúkraþjálfun / heilsurækt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íbúar þurfa alltaf tilvísun frá lækni til að komast í sjúkraþjálfun.   

Þar er boðið upp á markvissa þjálfun og hreyfingu s.s. styrktaræfingar 
í tækjum, jafnvægisæfingar, liðkandi æfingar og göngu- og þolþjálfun 
í umsjón sjúkraþjálfara. Einnig sjá þeir um sértæka einstaklings-
meðferð fyrir þá sem þess þurfa. Sjúkraþjálfarar sjá um að útvega 
íbúum nauðsynleg hjálpartæki.  

Athygli er vakin á því að þegar íbúi flytur á ÖA þarf hann að skila  
hjálpartækjum sem hann hefur haft að  láni frá TR.  

Þetta á ekki við um göngugrindur og hjólastóla.  
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Sálfræðiþjónusta 

Starf sálfræðings á ÖA felur í sér að sinna ráðgjafar- og greiningar-
viðtölum við íbúa. Hann er einnig ráðgefandi og styðjandi fyrir fjöl-
skyldur íbúa og starfsmenn.   

 

Prestsþjónusta 

Sóknarprestar halda guðþjónustu til skiptis í Hlíð og Lögmannshlíð. 
Íbúar geta óskað eftir viðtali við þá. 

 

Samkomur 

Boðið er upp á aðstöðu fyrir veislur og aðrar samkomur í Hlíð. Íbúi 
og fjölskylda hans sjá alfarið um öll veisluföng, dúka, servíettur, 
kerti, blómavasa og þess háttar. Frágangur á sal að lokinni veislu er 
á þeirra ábyrgð.  

Samkomusalur í Hlíð og Kaffi Sól Panta þarf salinn á dagvinnutíma í 
síma 460 9208.  

Samkomusalurinn í Hlíð: Tekur í kringum 60 manns, kaffistell fyrir 60 
manns, flygill, skjávarpi, tölva og hljóðkerfi 

Kaffi Sól: Tekur um 50 manns, skjár. 
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Þjónusta í boði sem íbúar greiða sjálfir  

 

Fótaaðgerða- og snyrtistofa 

Fótaaðgerða– og snyrtistofa er starfrækt í Hlíð sem veitir einnig 
þjónustu  í Lögmannshlíð.  

Pantanir eru í síma 460 9213 og 891 6291 (Birna).   

 Hársnyrtistofan Amber  

Býður upp á alla almenna hársnyrtingu fyrir dömur og herra og veitir 
einnig þjónustu  í Lögmannshlíð.  

Pantanir eru í síma 460 9214 og 854 4041   

 Iðja– og félagsstarf  

Íbúi greiðir sjálfur fyrir efnisnotkun í handverki, þátttöku í ferðalögum 
og þess háttar.  

Verslun og sjálfsali í Hlíð 

Í Hlíð er verslunin Litla Kaupfélagið þar sem hægt er að kaupa t.d. 
rafhlöður í heyrnartæki, snyrtivörur og sælgæti. Einnig eru 
gossjálfsalar í Hlíð. 

 



 

13 

                                          Umhyggja - Virðing - Samvinna - Gleði 

Öryggisatriði  

Athygli er vakin á að kertaljós eru bönnuð á herbergjum vegna slysa- 
hættu. Rafmagnshitateppi eru óæskileg vegna hættu á brunasárum. 

 

Ábyrgð er ekki tekin á verðmætum eða peningum sem 
geymdir eru inni á herbergjum íbúa. Varsla peninga er í 
undantekningartilfellum í höndum starfsfólks.  

Telji íbúi sig hafa þörf á aðstoð við fjármál sín t.d. við 
greiðslu reikninga er bent á greiðsluþjónustu bankanna. 

 

Lögmannshlíð: Útidyr eru læstar en dyrasímar eru við alla 
innganga.  

Hlíð: Útidyrum er  læst kl. 21:00 en dyrasímar eru við ákveðna 
innganga. Vinsamlega kynnið ykkur staðsetningu þeirra. 
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 Símaskrá Lögmannhlíð 

Árgerði    460 9250 argerdi@akureyri.is 

Bandagerði    460 9252 bandagerdi@akureyri.is 

Kollugerði    460 9255 kollugerdi@akureyri.is 

Melgerð    460 9257 melgerdi@akureyri.is 

Sandgerði    460 9259 sandgerdi@akureyri.is 

Samkomugerði          460 9261 

 Forstöðumaður     460 9253 thorasif@akureyri.is 

Símaskrá Hlíð  

Skiptiborð      460 9100  hlid@akureyri.is 

Aspar/Beykihlíð   460 9160  vakt.asparhlid@akureyri.is  

 Forstöðumaður   460 9161  brynjav@akureyri.is 

Birki-og Lerkihlíð   460 9130  vakt.lerkihlid@akureyri.is 

Reyni/Skógarhlíð   460 9120  vakt.reynihlid@akureyri.is 

 Forstöðumaður   460 9131   unnurh@akureyri.is 

Eini– og Grenihlíð   460 9170  vakt.einihlid@akureyri.is 

 Forstöðumaður   460 9171 klara@akureyri.is 

Furuhlíð    460 9156  vakt.vidihlid@akureyri.is 

Víðihlíð    460 9150  vakt.vidihlid@akureyri.is 

 Forstöðumaður   460 9229  bryndisbjorg@akureyri.is 

 

Iðju-og félagsstarf   460 9208 

 Deildarstjóri  460 9206   estere@akureyri.is 

Fótaaðgerðar– og snyrtistofa  4609213    891 6291   

Hársnyrtistofan Amber          460 9214 854 4041   

Þvottahús    460 9197 
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Heimasíða Öldrunarheimila Akureyrar 

Ýmsar upplýsingar eru á síðunni m.a. 
Viðburðadagatal, matseðlar, og fréttir af 

heimilislífinu.   

http://www.akureyri.is/oldrunarheimili  

 
Heimilin eru virkt á  Facebook.com:  

Öldrunarheimili Akureyrar 

Aspar-Beykihlíð  

Eini-Grenihlíð 

Árgerði Lögmannshlíð  

Bandagerði Lögmannshlíð 

Melgerði Lögmannshlíð 

Sandgerði Lögmannshlíð  
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