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Snjórinn er farinn í bænum og bjart er orðið því sem næst
allan sólarhringinn. Sólríkir dagar framundan og gróðurinn
lifnar við. Farfuglarnir eru komnir og vorboðinn Eurovision
einnig, allt vekur þetta gleði okkar. Til að fagna sumarkomu
ætlum við að endurtaka Gleðidagana frá síðasta ári með opnu
húsi dagana 9. og 10. júní á milli kl. 13 og 16 á starfssvæði iðjuog félagsstarfs Hlíðar í svokallaða „almenningi“ á
jarðhæðinni. Íbúar og starfsfólk munu taka á móti gestum og
sýna og segja frá líﬁ og leik á heimilum ÖA. Vöﬄukaﬃð verður
á sínum stað báða dagana.

Komum saman og höfum gaman saman!

Mjallhvít í heimsókn
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Halldórspistill
Í erli dagsins er auðvelt að gleyma sér og drífa sig, jafnvel að verða upptekin af
því sem næst er á dagskrá. Þannig myndast álag eða kvíði og okkur yﬁrsést að
njóta augnabliksins, sem er þó það eina sem við eigum og höfum. Það er
mikilvægt að njóta lífsins og það er líka mikilvægt að láta gott af sér leiða. Í
dagsins önn er hættara við að horfa á það neikvæða og það sem að er, en það
sem vel gengur hjá okkur. Það er samt þannig að það sem vel gengur styrkir og
veitir vellíðan.
Á liðnum vetri hafa tveir bandarískir fræðimenn heimsótt ÖA og ﬂutt hér erindi.
Öldrunarlæknirinn dr. G. Allen Power kom í haust til Akureyrar og ﬂutti
fræðsluerindi um „lykla vellíðunar“sem byggir á rannsóknum hans og bók um
áherslur Eden hugmyndafræðinnar. Um áramótin kom sálfræðingurinn dr.
Anthony M. McCrocitz og fræddi starfsfólk ÖA og búsetudeildar Akureyrarbæjar
um aðferðir og áherslur þjónandi leiðsagnar. Áherslur beggja þessara
fræðimanna sem báðir eru reynslumiklir hvor á sínu sviði, eru samhljóma um
mikilvægi þess að setja sig inn í aðstæður augnabliksins, vera til staðar og reyna
að skilja og upplifa, og umfram annað að vera jákvæður, njóta samverunnar og
gleðinnar.
Reynslusögur, breytingar, jákvæðni og núvitund voru til umræðu á starfsdegi
stjórnenda hjá Akureyrarbæ í byrjun apríl sl. og fór fram í samkomusalnum í Hlíð.
Fyrirlesarar voru allir stjórnendur hjá sveitarfélaginu og sem lýstu ýmsum
áskorunum sínum í starﬁ og aðferðum sem höfðu gagnast þeim. Þar kom skýrt
fram mikilvægi þess að vera til staðar, ígrundun um eigin viðhorf og gerðir og
almennt að nálgast viðfangsefni sín af jákvæðni og gleði. Á þennan hátt var verið
að deila gagnlegum aðferðum, jákvæðni og reynslu.
Í Hrafninum er núna og hefur að undanförnu verið leitast við að miðla
upplýsingum um „sjö lykla vellíðunar“. Markmiðið er viðhalda og skerpa á ígrundun um afar mikilvæga þætti í líﬁ okkar og starﬁ og hvernig þessir þættir hafa áhrif
á vellíðan íbúa, Iölskyldna og okkar allra. Hver þáttur getur haft misjafnt vægi á
hverjum tíma hjá hverju okkar fyrir sig. Mikilvægt er að hafa í huga að efst á
„píramída vellíðunar“ er gleðin, sem nú á vordögum er líka viðfangsefni okkar og
vaknar líka með náttúrunni og vaxandi hlýleika í veðrinu og minnir um leið á að
allt í tilveru okkar tengist á einn eða annan hátt.
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Breytingar á tímabundinni dvöl
Undanfarið hefur verið unnið að breyttum áherslum í tímabundinni dvöl.
Tekið er mið af því að styrkja og eﬂa gestina á meðan dvöl stendur og
lögð er áhersla á þjálfun en ekki þjónustu. Í tímabundinni dvöl er
einstaklingsmiðuð þjónusta leiðarljós starfseminnar.

Markmið dvalarinnar er að gesturinn:
•
•
•

Fái stuðning til sjálfstæðrar búsetu.
Viðhaldi eigin getu og eﬂist við dvölina.
Að þjónusta sem er í boði sé samþætt þ.e.
dagþjálfun, heimahjúkrun og heimilisaðstoð.

Starfsemin er sniðin að þörfum dvalargesta og er
einstaklingsmiðuð. Hvatning og stuðningur til
sjálfshjálpar er höfð að leiðarljósi.
Á meðan dvöl stendur eru dvalargestir hvattir til að:
•
Nýta tímann vel á meðan dvöl stendur, setja sér markmið með
dvölinni og skipuleggja eigin dagskrá með aðstoð starfsmanna.
•
Bera ábyrgð á sjálfum sér, halda sjálfstæði sínu og vera virkir. Ein
leið til þess að vera virkur er t.d. að búa um rúmið sitt, aðstoð í
eldhúsi og ﬂeira í þeim dúr, allt eftir eigin getu.
•
Taka þátt í leikﬁmi í iðju– og félagsstarﬁ ásamt því að nýta gangana
innanhús og stígana í kringum húsið til gönguferða. Hreyﬁng er
öllum mikilvæg til að viðhalda þrótti, eﬂast, styrkjast og bæta líðan.
Tekið er mið af getu hvers og eins, að allir fái að njóta sín, ﬁnni fyrir
öryggi og vellíðan í sínum aðstæðum.
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Framundan í fræðslumálum
Maí
Þann 24. maí verður fræðsludagur fyrir nýja starfsmenn (eldri
starfsmenn velkomnir). Þar verður Iallað um Eden hugmyndafræðina,
þjónandi leiðsögn, sóttvarnir, eldvarnir, fyrstu hjálp á hjúkrunarheimili
og kennd verður líkamsbeiting.
Júní
Þann 7. Júní verður fræðsludagurinn endurtekinn.
Eldri starfsmenn eru velkomnir á þau erindi sem þeir telja sig hafa þörf
fyrir, sérstaklega er mælt er með að starfsmenn viðhaldi þekkingu sinni í
fyrstu hjálp með því að fara á námskeið annað eða þriðja hvert ár einnig
eru eldvarnir mikilvægar.

Bjóðum nýja íbúa hjartanlega velkomna
Aðalgeir Guðmundsson
Anna Kristín Zophaníasdóttir
Anna Marý Gísladóttir
Árni Jóhannesson
Cecilia Steingrímsdóttir
B. Bragi Pálmason
Haraldur Magnússon
Jóhann Sigvaldason
Margrét Gísladóttir
María Hólm Jóelsdóttir
Ólöf Sveinsdóttir
Þóra Gunnarsdóttir
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Hænurnar
Það mun heldur betur færast líf í Hænsnahöllina um mánaðarmótin maí júní þegar hænurnar okkar Iórtán koma til baka úr vetrardvöl. Þær hafa
lifað í vellystingum í Giljaskóla í vetur og hafa verið miklir gleðigjafar þar á
bæ. Í Hlíð hafa margir saknað þeirra og eggjanna sem þykja afar góð.
Gleðilegt hænsna-sumar gott fólk! ☺
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Kynning á Eini-Grenihlíð
Heimilið Eini- og Grenihlíð er staðsett á
þriðju hæð nýbyggingarinnar á Hlíð. Á
hvoru heimili búa 15 íbúar eða 30 íbúar
alls. Hver íbúi hefur herbergi með
samliggjandi baðherbegi með sturtu. Á
heimilunum starfa rúmlega 40 manns.
Einnig býr þar kötturinn Askur.

Við á Eini- og Grenihlíð leggjum áherslu
á virkni og eﬂingu íbúanna og bjóðum
við upp á ýmsa viðburði s.s. bingó á
þriðjudögum, íslenskar bíómyndir á
ﬁmmtudögum o.s.frv. Eins hefur starfsmaður farið með nokkrum íbúum í sund
í Glerárlaug auk þess sem heiti
potturinn á Hlíð hefur verið prófaður.

Fyrir jólin stöndum við fyrir
kökukeppni þar sem við höfum átt
skemmtilega stund öll saman. Starsmenn bjóða upp á smákökur og
dómnefnd gefur einkunn. Veitt eru
verðlaun fyrir mest framúrskarandi
smákökurnar. Þar hafa verið
skemmtilegar uppákomur s.s.
tónlistaratriði frá börnum og íbúum
Hlíðar.
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Kynning á Eini-Grenihlíð
Íbúar kusu um að hafa svokallaðan íbúasjóð þar sem þeir leggja í púkk svo
hægt sé að bjóða upp á tilbreytingar eftir þeirra óskum. Góður ís og
snakk er alltaf vinsælt en eitt sinn var óskað eftir kjötsúpu með beini og
kom Marína dóttir Hjördísar og eldaði súpu fyrir allan mannskapinn. Það
sló heldur betur gegn ☺
Við erum í samstarﬁ við Leikskólann Hólmasól og vill svo skemmtilega til
að eitt barnanna hitti ömmu sína hana Aðalheiði.
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Motiview hjólaverkefni
Öldrunarheimili Akureyrar – Hlíð hefur undanfarna
tvo mánuði verið með hjól og hugbúnað með
myndefni úr nærumhverﬁnu til prufu á Eini- og
Grenihlíð. Um var að ræða hjólaverkefni þar sem
nokkrir íbúar hjóluðu 3 x í viku í 2 mánuði fyrir
framan stóran sjónvarpsskjá og horfðu á
myndbönd frá Akureyri og gátu hlustað á tónlist á
meðan. Einnig var hægt að velja myndbönd frá
öðrum stöðum eins og Reykjavík, Noregi,
Danmörku og víðar. Íbúarnir gátu því farið í ýmis
ferðalög á meðan hjólað var, bæði í nánasta
umhverﬁ og lengra í burtu. Valdir voru 8
einstaklingar í þetta verkefni og ýmsar mælingar verða gerðar fyrir og
eftir þjálfunina til að sjá hvort einhverjar breytingar myndu verða. Fimm
einstaklingar af þessum átta kláruðu verkefnið. Niðurstöður úr þessum
prófum voru þær að hjá þessum ﬁmm einstaklingum bættu allir sig miðað
við fyrstu próf, mismikið en allir eitthvað. Próﬁn reyndu á göngugetu,
jafnvægi og styrk í neðri útlimum. Flestir voru mjög ánægðir með þetta
og sögðust myndu halda áfram að hjóla ef hjólin yrðu áfram til staðar.
Einnig var starfsfólk spurt út í þeirra upplifun og voru margir ánægðir en
sumum fannst
þetta auka álag
og stundum
truﬂandi fyrir
aðra sem voru í
setustofunni en
eﬂaust er hægt
að ﬁnna lausn á
því, t.d. með
annari
staðsetningu.
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Motiview hjólaverkefni
Þetta er mjög
áhugahvetjandi fyrir íbúa til
að hreyfa sig. Sérstaklega þá
sem geta lítið hreyft sig og
farið út, eins til að koma
saman, skoða skemmtilegar
hjólaleiðir og spjalla.
Það má segja að Motiview sé hugbúnaður sem hvetur aldraða og
einstaklinga með elliglöp til aukinnar líkamlegrar virkni. En rannsóknir
benda til að með aukinni hreyﬁngu/þjálfun megi bæta margt, t.d.
vöðvastyrk, jafnvægi, stoðkerﬁsvandamál og meltingarvandamál,
hreyﬁng dregur einnig úr þunglyndi og svefnvandamálum og er talin
fyrirbyggjandi gegn hjarta- og æðasjúkdómum og sumum tegundum
krabbameins.
Motiview hugbúnaðurinn kemur frá fyrirtæki sem heitir Motitech og er í
Bergen í Noregi. Hann hefur verið mjög vinsæll í Noregi og verið er að
innleiða hann í Danmörku. Þetta er fyrsta hjúkrunarheimilið hér á landi
sem prófar þennan hugbúnað ásamt tveimur hjúkrunarheimilum á
höfuðborgarsvæðinu.
Eins og er þá er búið að
taka upp myndbönd frá
Akureyri og Reykjavík en
ef vel gengur að koma
þessu á markað þá
stendur til að taka upp
víðar.

9

Kynslóðir mætast
Árlega MA verkefnið - Kynslóðir mætast, fór fram á Hlíð þann 20. apríl
síðastliðinn. Verkefnið er hluti af lífsleikniáfanga 3. bekkjar, þar sem
nemendur eiga að vinna að samfélagsverkefni í sjál]oðavinnu. Þátttaka
ÖA felst í að bjóða íbúum að hitta nemendur til að vinna að ákveðnu
verkefni. Einnig var boðið upp á rjómapönnukökur og kleinur.
Í ljósi komandi forsetakosninga var verkefni dagsins breytingartillögur á
stjórnarskránni og vangaveltur um forsetaembættið. Heilmiklar umræður
sköpuðust í hópnum og ljóst að bæði nemendur og íbúar hafa sterkar
skoðanir á málefninu.
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Myndir

Góðvinadagur Síðuskóla, nemendur komu í
Lögmannshlíð og gripu í spil með íbúum.

Ferð á Minjasafnið á sýningu á fötum Vigdísar

Leikskólaheimsókn frá Hlíðabóli í Hlíð.
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Kráarkvöld í Lögmannshlíð
Síðasta kráarkvöld vetrarins var haldið í Lögmannshlíð þriðjudaginn 10.
maí. Hlíðin mín fríða spilaði undir dansi og var dansgólﬁð vel nýtt ☺
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Pokamálun
Stelpurnar í félagsstarﬁnu hafa undanfarnar vikur, ásamt íbúum,
verið að mála á taupoka fyrir alþjóðlega ráðstefnu Gentle teaching
(Þjónandi leiðsögn). Ráðstefnan verður haldin á Akureyri í haust. Í
heildina verða málaðir 200 pokar með merki ÖA, merki Gentle
teaching og svo frjálsri mynd sem hver og einn ákveður. Verkefnið er
komið vel af stað og pokarnir hver öðrum glæsilegri. Íbúar eru hvattir
til að taka þátt í að mála á poka.

Alþjóðleg Eden viðurkenning
Á alþjóðaráðstefnu Eden Alternative samtakanna
sem haldin var í Little Rock, Arkansas 3.-5. maí fékk
Jakob Kárason viðurkenningu sem aðstandandi
ársins 2016.
Umsagnir um Jakob:
„hefur verið mikill gleðigjaﬁ, hann var duglegur að
fara á ýmsa viðburði innanhúss og utan með konu
sinni sem var íbúi á ÖA."
"Þegar hann kom í heimsókn var það ekki bara
konan hans sem fékk að njóta hans, aðrir íbúar og
starfsmenn fengu einnig að njóta hans."
"Jakob er duglegur að viðhalda og mynda tengsl.“
ÖA óskaði Jakobi til hamingju og færði honum gjafakörfu í
tilefni útnefningarinnar.
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Vellíðunarlyklar
Gleði í daglegu líﬁ.
Gleði er að ﬁnna fyrir og upplifa
hamingjutilﬁnningu, að njóta og vera ánægður.
Hamingja, sæla eða lukka er tilﬁnning fyrir gleði,
ánægju og velferð. Hamingja er ﬂókin tilﬁnning
sem erﬁtt er að festa hendur á.
Þegar vellíðunarlyklunum er fullnægt er
grundvöllur fyrir gleði.
Þarfapíramídi Allans Power
Sjálfsmynd: að þekkja viðkomandi vel, vita hvað
veitir honum gleði og ánægju hjálpar okkur til að
hafa persónulega nálgun að leiðarljósi og skipuleggja iðju á
einstaklingsgrunni.
Tengsl: að rækta náin tengsl, veitir gleði í því að eiga vin sem hægt er að
treysta. Að minnast fortíðar getur einnig veitt mikla gleði og hamingju.
Öryggi: kunnugleiki og traust byggir öryggi, sem gerir manneskjuna
óttalausa og opna fyrir gleði. Finndu réttu blönduna af óvæntum
uppákomum og reglulegum athöfnum það skapar undrun og gleði.
Sjálfstæði: að hafa val og geta stjórnað aðstæðum gefur meiri möguleika á
að fullnægja þörfum, möguleikum og vera í sínum eigin takti. Hindranir og
takmarkanir koma í veg fyrir gleði.
Tilgangur: að taka þátt í iðju sem byggir á reynslu og/eða sögu einstaklingsins
og hans gildum veitir gleði og fullnægju.
Þroski: það er gleði í að ná árangri og uppgötva og raun gera sjálfan sig, að
tengjast umhverﬁnu, samfélaginu og vera meira maður á hverjum degi.
Leiðir til að skapa gleði:
Að hlæja losar um hormónið endorﬁn, en við það að hlæja losnar um spennu
og tilﬁnngar.
Starfsmenn og íbúar haldi uppá litla sem stóra atburði saman.
Upplifun í gegnum skynfærin lykt, bragð, sjón, hljóð og snertingu, er hægt að
nýta til að vekja upp gleðilegar minningar og veita hamingju og gleði.
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Uppskriftarhornið
Jóhanna Berglind á Eini og Grenihlíð deilir með okkur uppskri af kjúkling
með mangóchutney
4-5 kjúklingabringur
3-4 hvítlauksgeirar
Salt
Pipar
Olía
1/2 rauð paprika
Lí+l dós niðurskorin ananas
Vænn s+lkur brokkolí
1 dós baby mais stönglar
250 ml rjómi
3-4 msk mangóchutney
4 tsk karrý
Riﬁn ostur
Kjúklingurinn er steiktur í gegn á pönnu með smá olíu og hvítlauk.
Kryddaður með sal+ og pipar.
Grænme+nu ásamt ananasinum bæ7 við og lé7 steikt á pönnunni.
Rjómanum bæ7 við ásamt mango chutney og karrý. Hrært saman og ley
að malla í nokkrar mínútur.
Se7 í eldfast mót og os+num drei yﬁr.
Se7 í 200c heitan ofn í 5-10 mínútur eða þar +l osturinn verður
gullinbrúnn.
Berist fram með sni7ubrauði og brakandi fersku sala+. Ekki verra að baka
sætar kartöﬂur +l að hafa með.
Um að gera að nota það grænme+ sem er í uppáhaldi hjá hverjum og
einum. Hlu=öllin eru ekkert heilög.... Mér ﬁnnst alltaf lang best að fylgja
+lﬁnningunni frekar en uppskri um
Eins er gaman að nota góðan ﬁsk í stað kjúklings.
Jóhanna skorar á Hörpu hjúkrunarfræðing á Víði og Furuhlíð að koma með
uppskri í næsta blaði ☺
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Framundan í iðju– og félagsstarﬁ
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju– og félagsstarﬁnu hafa ýmsir boðað
komu sýna og alltaf er eitthvað nýtt að bætast við.
Einhverjir þættir í dagskrá iðju– og félagsstarfs munu riðlast í maí.

Lokað verður í iðju– og félagsstarﬁ í júlí
Samvera og þjónusta presta
Messur á Hlíð: Hvítasunnudag 15. maí kl 15, séra Svavar messar.
12. júní messa með presti og kór frá Glerárkirkju.
Messur í Lögmannshlíð: Sunnudaginn 15. maí kl 16 séra Svavar messar.
12. júní messa með presti og kór frá Glerárkirkju.
Aðrir viðburðir
Kráarkvöld á Hlíð verður 17. maí.
Sjómannadagsgleði verður haldin 5. júní á Hlíð.
Gleðidagar verða 9. og 10. júní í Hlíð
Marína Ósk og Mikael verða með tónleika föstudaginn 24. júní í
Lögmannshlíð kl 13:30 og kl 15:00 í Hlíð
Kaﬃ Sól verður opið ALLA miðvikudaga í sumar.

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