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Sumarið byrjar vel með dásamlegum sólríkum morgnum og björtum
sumarnóttum. Það er næstum því ekki hægt að fara að sofa. 17. júní
nýafstaðinn og garðarnir í Hlíð og Lögmannshlíð komnir í sumarbúning
með tilheyrandi gróðri, lykt og líﬁ. Hænurnar dafna, heimalingarnir í
Lögmannshlíð orðnir þurftarfrekari og senn líður að því að þeir fari í
sveitina. Kanínur og kettir lifa í sátt við okkur mannfólkið.
Meðalaldurinn á heimilunum hefur lækkað talsvert síðustu vikurnar með
komu sumaraﬂeysingastarfsfólks. Yngsti hópurinn eru vinnuskólanemar
og er þeirra hlutverk félagsleg samvera með íbúum, t.d. að aðstoða íbúa
við ástundun tómstundaiðju, útiveru og gönguferða.
Starfsfólk iðju- og félagsstarfs í Hlíð og Lögmannshlíð fer í sumarfrí í júlí
og mætir aftur til starfa 2. ágúst. Þrátt fyrir arveru starfsfólksins verður
opið í hug- og handverksstofunni í Hlíð á milli kl. 9 og 12. Þar verður heitt
á könnunni og hægt að kíkja í dagblöð og nýta það sem til er þar.
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Halldórspistill

Byrja - ekki bíða

Í upphaﬁ þessa árs hlaut samstarfsverkefni á vegum velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar, búsetudeildar Akureyrarkaupstaðar og Öldrunarheimila Akureyrar þriggja milljóna króna styrk til nýsköpunar og tækni í
velferðarþjónustu. Verkefnið skiptist í stefnumörkun og samstarf,
innleiðingu og prófun á búnaði og að vinna úttektir og mat.
Í stefnu um nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu er áherslan á að auka
þekkingu og styrkja samstöðu, þróa nýjar lausnir með tækni, þekkingu,
aðferðum eða breytingum á skipulagi og styrkja rannsóknir og þróunarstarf.
Það mikilvæga við verkefnið er að þessir aðilar ætli að vinna saman. Velferðarþjónustan hjá Akureyrarbæ og Reykjavíkurborg eru leiðandi á landsvísu og til þeirra er gjarnan sóttar fyrirmyndir af því hvernig önnur sveitarfélög byggja upp sína velferðarþjónustu.
Hluti af verkefninu er samstarf við Nýsköpunarmiðstöð Íslands, og felst í
að gera úttekt á stöðu ÖA, búsetudeildar og velferðarsviðs Reykjavíkur á
sviði nýsköpunar.
Meginverkefnin verða að vinna að innleiðingu og prófunum á velferðartækni. Verkefnin eru 1) ra núin salerni með skol og þurrkbúnaði,
2) eLea ferlivöktunarkerﬁ, 3) Curron heimaþjónustukerﬁ. Áherslan er að
koma verkefnum af stað og sýna notendum og almenningi hvernig
tæknileg úrræði geta styrkt þjónustuna og aukið sjálfstæði og lífsgæði
notenda. Fram til þessa hefur umræðan verið um að setja upp tæknilegan
búnað, en strandað á að byrja.
Í austurhlíðum og dagþjálfun í Hlíð verða sett upp ra núin salerni með
skol og þurkbúnaði. Á norðurlöndunum er slíkur búnaður staðalbúnaður á
nýjum hjúkrunarheimilum og eitt af hjálpartækjum sem hægt er að setja
upp hjá þeim sem búa heima.
Verkefnið snýst þess vegna um að stíga markviss skref og nýta velferðartæknina. Sem sagt – byrja, en ekki bíða og nota það sem til er.
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Alþjóðleg ráðstefna: Þjónandi leiðsögn
Þann 13.-15. september næstkomandi munu Öldrunarheimili Akureyrar og
Búsetudeild Akureyrar standa að alþjóðlegri ráðstefnu um þjónandi leiðsögn (Gentle Teaching). Ráðstefnan verður haldin í Hoﬁ.
Reiknað er með að um 80—100 erlendir gestir mæti á ráðstefnuna og
annað eins af innlendum gestum.
Búsetudeildin og Öldrunarheimilin eru frumkvöðlar í innleiðingu þessarar
hugmyndarfræði á Íslandi, en Öldrunarheimilin hafa verið að innleiða
hugmyndarfræðina frá september 2014.
Hægt er að skoða heimasíðu ráðstefnunnar á http://gti2016.com og á
facebook http://www.facebook.com/gti2016. Við viljum hvetja alla til þess
að kynna sér þetta nánar. Hægt er að skrá sig á ráðstefnuna á
http://gti2016.com/register

Bjóðum nýja íbúa velkomna

Arngrímur F. Kristjánsson
Brynhildur Larsen
Dýrleif Jónsdóttir
Árni Jóhannesson
Guðﬁnna A. Sigurbjörnsdóttir
Gunnlaugur Búi Sveinsson
Hulda Þórarinsdóttir
Signa Hallbera Hallsdóttir
Sóley Kristjánsdóttir
Stefán Sigurðsson
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Denver heimsókn kokkanna Kalla og Magga
Vi Living

Það var á haustdögum, nánar til tekið 24. september sem við Karl
ﬂugum yﬁr Atlantshaﬁð í þeim tilgangi að skoða öldrunarheimili í
Denver, borg sem kúrir í um það bil
Denver
miðju Colorado fylki í Bandaríkjunum. Skoða átti þrjú heimili en
það hafðist ekki svo á endanum
urðu þau bara tvö. Það voru
heimilin Vi Living staðsett í Highland Ranch, og Balfour staðsett í
Louisville. Ferðin hófst á því að við
elduðum í veislu fyrir vinabæjarnefnd Akureyrar í Denver, sem gekk með
eindæmum vel. Þar voru ásamt vinabæjarDenver
nefndinni nokkrir gestir, þar á meðal hluti af
bæjarstjórn Denver. Hráefnið í þá matargerð ﬂuttum við með okkur frá Akureyri,
þorsk frá Hnýﬂi, lambakjöt frá Kjarnafæði
og skyr frá mjólkursamsölunni.
Við skoðuðum svo
þessi tvö einkareknu
öldrunarheimili en
þegar það kom að
því að fá að skoða
ríkisrekna heimilið
sem var á dagskrá
hjá okkur þá gekk
það ekki upp.

Denver
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Heimsókn frá Denver
Það var síðan í byrjun
apríl að vinabæjarnefndin kom ásamt fríðu
föruneyti og heimsótti
okkur. Var ákveðið að slá
upp smá matarboði
handa þeim og var öllum
hópnum ásamt bæjarstóra vorum og ﬂeirum
úr bæjarstjórn boðið í mat hér í Hlíð.
Á boðstólunum var þetta týpíska sem maður býður útlendingum uppá,
það er að segja hákarl og
harðﬁskur, en svo vorum
við að sjálfsögðu með
aðrar kræsingar. Lambakjöt og folald var á
seðlinum ásamt svartfugli
og löngu, lax bæði graﬁnn
og sítrusmarineraður.
Á meðan fólk smakkaði á
því sem var í boðu hófust að sjálfsögðu miklar umræður bæði um matinn
og svo um áframhaldandi samstarf hópsins.
Það var saddur og sæll hópur sem kvaddi okkur seint um kvöldið og hvarf
út í náttmyrkrið. Daginn eftir hélt það svo skoðunarferð sinni áfram um
landið.

Vi Living
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Gleðidagar á Hlíð
Dagana 9-10 júní voru haldnir Gleðidagar á Hlíð. Margt spennandi var í
boði svo sem, gleðibingó, Kaﬃ Sól, fyrirlestrar í salnum, kynning á Sólskinsklúbbnum, sölubásar og kynning á Motiview hjólinu. Allur ágóði af
bingóinu og Kaﬃ Sól þessa dagana rann upp í kaup á hjóli fyrir heimilið.
Það var margt um manninn og fengum við hóp góðra gesta frá Dalbæ í
heimsókn á föstudeginum. Gleðidögunum var svo lokið með tónleikum
hjá Hinsegin kórnum á föstudagskvöldinu.
Hægt er að leggja söfnuninni lið með því að leggja inn á
reikning 565-26-580213 og kennitölu 580213-1540.

Vinningshafa í Gleðibingói

Motiview hjólið prófað

Kaﬃ Sól starfsstúlkur
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Gleðidagar á Hlíð

Finnbogi úr dagþjálfun með sölubás

Sólskinsklúbba dömur

Dagþjálfun með söluborð

Óli sjál oðaliði með sölubás

Gamlir vinir hittast

Hinseginkórinn syngur
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Eden vottun 2016
Öldrunarheimilin hafa unnið samkvæmt Eden hugmyndafræðinni frá
árinu 2009 og fengu alþjóðlega viðurkenningu sem Eden heimili 2014.
Endurnýja þarf viðurkenninguna á
tveggja ára fresti. Í viðurkenningu Eden
felst gæðastimpill á starfsemi og stöðu
heimilanna og þarf heimilið að standast
ítarlega úttekt á ýmsum þáttum
starfseminnar til að halda henni. Meðal
annars er gerð könnun á meðal íbúa,
aðstandenda og starfsmanna sem var
fyrst lögð fyrir í nóvember 2013 og í
annað skipti mars síðastliðinn.
Könnuninni er ætlað að gefa góða
mynd af því andrúmslofti sem ríkir á
heimilinu, hvernig íbúum, gestum og
Heildarniðurstaða 2016
starfsfólki líður .
Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um hvar heimilið er statt á sínu Eden
ferðalagi, hvað er gott og hvað má gera betur. Þær eru ﬂokkaðar eftir
sex þemum og eru settar fram í kökuriti.
Í starfsáætlun fyrir árin 2014-2016 var m.a. unnið með niðurstöður
könnunarinnar frá 2013. Helstu verkefnin voru: fræðsla til starfsmanna,
íbúa og aðstandenda, aukin upplýsingamiðlun í gegnum fréttablaðið
okkar Hrafninn og í gegnum
netið, eﬂa starfsmenn og íbúa/
notendur til þátttöku í
ákvörðunartöku og kynning á
vellíðunarlyklum Eden
hugmyndafræðinnar.
Starfsáætlun næstu tveggja ára
munu m.a. taka mið af niðurstöðu könnunarinnar 2016.
Halldór og Jakob taka við viðukenningum
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Sólskinsklúbburinn
Í sól og blíðu var Sólskinsklúbburinn haldinn í Hallargarðinum 22. júní.
Mikið var sungið og maulað á ﬂodeboller, súkkulaði og safa.
Á heimleiðinni var kíkt á líﬁð í Hænsnahöllinni.

Gætt sér á gotterýi í sólinni

Villi kíkir á hænurnar

Ánægður hópur eftir góða stund
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Dýrin í Lögmannshlíð
Um mánaðarmótin maí/júní komu 4 hænur í Lögmannshlíð. Þær höfðu
verið í vetrardvöl í Giljaskóla. Hænurnar komu ásamt fríðu föruneyti frá
skólanum, en tveir kennarar og tveir nemendur fylgdu þeim til okkar. Það
varð talsvert aðrafok þegar þær voru
teknar úr kassanum og settar í sumarbústaðinn sinn. Nemendur og kennarar
lögðu íbúum og starfsfólki lífsreglurnar
um hvernig ætti að hugsa um hænurnar.
Þær eru spakar og góðar en eru nískar á
að gefa okkur egg.
Í byrjun júní komu tveir litlir lambhrútar . Þeir eru heimalingar frá Hólsgerði í Eyja arðarsveit. Búið er að
nefna þá Sóm og Gorm. Sá síðarnefndi hefur sennilega fengið nafn
sitt vegna þess hve óstýrlátur hann er
og var ekki alveg kominn upp á lag
með að drekka úr pelanum þegar
hann kom til okkar. Sómi ber nafn með rentu, en hann er stilltur og ﬁnnst
fátt betra en að láta klóra sér og kjassa.
Kanínurnar okkar heita Snati, Dúlli og
Perla. Þau voru í búri í Samkomugerði
um tíma í vetur, en voru ósátt með það
og létu stundum ófriðlega. Þau voru
mjög fegin að fara út í hænsnahús í vetur
þótt húsið færi á kaf í snjó. Í vor fengu
þau smá frelsi og eru núna í girðingu
með lömbunum. Það var mjög gaman að fylgjast með þegar þau voru að
kynnast og sambúðin gengur vel.
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Myndir úr Lögmannshlíð
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Viðtal við Friðrik Júlíus Jónsson
Friðrik vill alltaf hafa eitthvað
fyrir stafni og er duglegur að
ﬁnna sér verkefni. Hann vill
hafa snyrtilegt í kringum sig
og ﬁnnst mikilvægt að gengið
sé vel um umhverﬁð. Hann
segist hafa ákaﬂega gaman
að því að dunda í garðvinnu
og gera snyrtilegt. Það sé
virkilega gott að geta stokkið
í ýmiskonar verkefni þegar hann kemur á Hlíð og gaman sé að vera þátttakandi. Heima fyrir dundar hann
sér við að spila á rafmagnsorgel
eftir útvarpinu og sjónvarpi.
Fylgist vel með fréttum og er
duglegur að mæta á viðburði í
bænum. Friðrik hefur verið í
dagþjálfun og einnig í hvíldarinnlögn og segist vera duglegur að
mæta og taka þátt í því sem í boði
er hér á Hlíð. Hann segist aldrei
sleppa leikﬁmi, ﬁnnst gaman að
hlusta á upplestur á sögum og ef það er tækifæri á að stíga dans þá er
hann fyrstur á svæðið.

,,Það er gaman hvað fólk er duglegt að koma og
spila fyrir fólkið hér, það er svo gaman að hlusta á
söng og spil.“
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Sjómannadagurinn í Hlíð

Hljómsveitin fær smá þákklætisvott fyrir veturinn
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Að gleðja er okkar markmið
Á Hlíð og Lögmannshlíð er lögð rík áhersla á að umhverﬁð bæði innan og
utandyra sé bæði fallegt og hlýlegt. Í blíðunni undanfarna daga hafa
íbúar, starfsfólk, gestir notið þess að vera úti í garðinum við Hlíð og
eigum við þeim Báru og Ástu mikið að þakka fyrir að gera hann snyrtilegan. Við nutum einnig aðstoðar þeirra síðasta sumar og fóru þær ófáar
ferðir með stútfullar kerrur af rusli. Þær stefna á að ljúka snyrtingu
garðsins um miðjan júlí.

,,markmiðið er að gleðja þá sem búa hér með fallegum og
vel hirtum garði“

Dagþjálfunin nýtur þess að sitja úti í sólinni
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Nýjir íbúar í Lögmannshlíð Gulli Búi og Signa
Signa fæddist í Reykjavík og ﬂuttist til Akureyrar 6 ára gömul og Gulli Búi
er fæddur og uppalin á Akureyri ,,ég er Akureyringur í húð og hár, eitt af
þessum heimsku heimaöldu börnum“.
Leiðir þeirra Gulla Búa og Signu lágu fyrst saman 6 og 7 ára gömul við
gamla iðnskólann á eyrinni, síðan aftur um 10 ára aldur og í þriðja og
síðasta skiptið eftir grunnskólaball. Þá voru Signa og vinkona hennar að
ganga heim og Gulli stekkur á milli þeirra og gengur með þeim áleiðis
,, og síðan sit ég uppi með hana“. Þau hafa verið par frá 16-17 ára aldri og
eiga 3 börn, 7 barnabörn og 15
barnabarnabörn og segjast vera
mjög rík. Þau hafa búið öll sín
búskaparár á Akureyri. Þau eru
að koma sér fyrir, eiga eftir að
setja upp myndir og ﬂeira en
dótakassinn fyrir barnabörn og
barnabarnabörn er á sínum stað.
Þegar spurð eru hvernig gangi
að aðlagast líﬁnu í Lögmannshlíð segja þau það ganga ágætlega og
Gulla Búa ﬁnnst gott að komist í Smiðjuna í Hlíð sem hann gerir vikulega.
Signa virðist taka öllu með jafnaðargeði og jákvæðni. ,,Krakkarnir segja
að ég taki öllu með bros á vör“ en það sé óhjákvæmilegt að sakna
ýmissa hluta. það er eitt sem Gulla Búa ﬁnnst vanta í Lögmannshlíð og
það er herbergi fyrir handverk ,, Þar sem má sóða í kring um sig...þó
maður taki til á eftir“. Signa segir það gott fyrir Gulla að hafa eithvað að
brasa, enda verið mikið að smíða í gegnum árin. Hún segist fá einskonar
fráhvörf því að hún sjái ekki um eldamennskuna lengur eins og hún var
vön. Um leið og matmálstíminn er búin er Signa sprottin upp að taka
diskana, en segist ekki vera komið með próf á uppþvottvélina ennþá.
Það er líka nýjung að búa allt í einu með átta öðrum einstaklingum en að
þetta sé allt gott fólk og það tekur tíma að venjast nýjum aðstæðum.

,,og síðan sit ég uppi með hana“.
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Tilkynningar

Lokað í iðju– og félagsstarfi í júlí
Kaffi Sól verður áfram opið alla miðvikudaga.
Hug- og handverksstofan verður opin milli 9-12
alla virka daga. Engin starfmaður verður en öllum
velkomið að nýta það sem til er
Sumarkveðjur
Ásta, Dísa, Elísa, Ester, Halla og Magga

Lokað í sjúkraþjálfun í Hlíð
Lokað verðir frá 11. júlí og verður opnað
aftur 15. ágúst

Sumarkveðjur
Ásta, Heiðdís og Rósa

Ritstjórn:
Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir, Elva Dögg Pálsdóttir, Friðný B. Sigurðardóttir og Helga G. Erlingsdóttir
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