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 Íbúar 

Á Edenheimili á fólki að líða eins og heima hjá sér. Íbúar 
heimilisins eru hvattir til að láta starfsmenn vita af óskum sínum 
og taka eins mikla ábyrgð á lífi sínu og þeir treysta sér til. 
Ákvarðanataka á að vera eins mikið og mögulegt er í þeirra 
höndum eða nánustu aðstandenda. Íbúar eiga að hafa tækifæri 
til að taka virkan þátt í daglegu lífi eins lengi og áhugi og geta 
leyfir. Það gefur lífinu gildi og tilgang þrátt fyrir þverrandi heilsu 
og minnkandi getu. 

 

 

Heimilið 
Á Edenheimili ríkir samkennd, hjartahlýja og virðing. Þar er 
lífið innihaldsríkt og gefandi fyrir íbúa og starfsfólk. Umhverfið 
er heimilislegt með persónulegum munum sem geyma góðar 
minningar. Íbúar geta látið mála herbergin í sínum uppáhalds-
lit á eigin kostnað og sett upp eigin gardínur. Þeir eru hvattir 
til að taka með sér persónulega muni og blóm til þess að gera 
umhverfi sitt eins heimilislegt og kostur er. Gæludýr eru 
velkomin að höfðu samráði við aðra á heimilinu.    



Aðstandendur  

Ættingjar og vinir eru sérstaklega mikilvægir í lífi íbúa þegar og 
eftir að flutt er á öldrunarheimili. Þeir eru hjartanlega velkomnir 
hvort sem er í heimsóknir eða til að vera þátttakendur í daglegu 
lífi íbúans á annan hátt. Velkomið er að nýta aðstöðuna  á 
hverju heimili, eldhús og stofur. Fólk  er hvatt til þess að koma, 
nýta aðstöðuna og gera sér glaðan dag með íbúunum.                

 

 

 

 

 

 

Starfsfólk 

Nærvera og samvinna starfsfólks, íbúa, ættingja og vina vinnur 
gegn einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða sem taldar eru 
aðalástæður vanlíðunar meðal fólks sem býr á öldrunar-
heimilum. Starfsfólk aðstoðar íbúa við þátttöku í daglegri iðju 
sem hefur tilgang og veitir ánægju. Tilbreyting og skemmtilegir 
atburðir veita gleði og auka lífsgæði íbúanna. Samvinna 
starfsfólks, íbúa, ættingja og vina stuðlar að því að  skapa 
hlýlegt heimili þar sem lífið er þess virði að lifa því.  



Öldrunarheimili Akureyrar starfa samkvæmt Eden 
hugmyndafræðinni. Höfundur hennar er bandarískur læknir að 
nafni William Thomas. Með rannsóknum sínum komst hann að 
því að einmanaleiki, vanmáttarkennd og leiði eru aðalástæður 
vanlíðunar hjá íbúum öldrunarheimila. Þá vantar innihald í lífið 
— tilgang til að lifa.  
Með Eden hugmyndafræðinni  er unnið gegn þessum þáttum til 
þess að auka lífsgæði íbúanna svo þeir eignist líf sem vert er að 
lifa. 
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