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Gleði

Vorið er yndislegur tími þegar allur gróður vaknar til lífsins á ný. Túlípanar og Krókusar eru
farnir að potast upp úr moldinni og gleðja augað. Daginn er farið að lengja og lundin léttist
með hækkandi sól og hitastigi. Landinn er farinn að leggja kuldagallanum og tína til
sumarjakkann og garðverkfærin.
Það er oft léttir og meiri gleði yfir fólki þegar vorið mætir og sólin lætur sjá sig meira.
Veturinn á landinu okkar góða er oft langur, dimmur og kaldur, því er varmi sólarinnar
kærkominn og fólk fer í meira mæli að bardúsa úti við.
Sauðburðurinn er hafinn í sveitum landsins og fjótlega fara að sjást lömb skottast um móa og
haga.
Fólkið í Lögmannshlíð tekur yfirleitt á hverju vori lömb í fóstur og vonandi verður það eins í
ár. Hænurnar okkar hafa verið í Giljaskóla í vetur og eru væntanlegar á næstu vikum aftur í
Hlíð og Lögmannshlíð.
Gleðidagar verða 8. júní og vonandi mun veðrið leika við okkur svo grillpartý og skottsala
verði möguleg.
Já, það er margt framundan og mikið að hlakka til með komu sumars. Það þarf oft ekki mikið
til að gera sér glaðan dag og dásamlegt getur verið að setjast út á svalir eða pall með
kaffibollann og anda að sér ilmi sumarsins. Njótum þess að brjóta upp daginn og eiga
gleðilegar stundir saman.
Bráðum fæðast lítil lömb
leika sér og hoppa.
Með lítinn munn og litla vömb
lambagrasið kroppa.
Við skulum koma og klappa þeim
kvölds og bjartar nætur,
reka þau í húsin heim
hvít með gula fætur.
Jóhannes úr Kötlum
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Krunkið
Samfélagið á ÖA hefur þróast á undanförnum áratugum og þjónustan tekið breytingum með
nýjum notendum og nýju starfsfólki. Breytingarnar kristallast í stefnu stjórnvalda og lögum
um málaflokk aldraðra á þann hátt að hjúkrunarheimili eiga að einkennast af heimilisbrag og
að unnið sé að því að styðja og styrkja sjálfsmynd og sjálfræði íbúa með því að leggja áherslu
á lífsgæði. Ýmsar leiðir eru farnar til að ná þessum markmiðum og er ein leiðin Eden
hugmyndafræðin sem starfað er eftir á ÖA. Kjarninn í hugmyndafræðinni eru lífsgæði sem
eru skilgreind með hugtökunum: sjálfsmynd, tengsl, öryggi, sjálfræði, tilgangur, þroski og
gleði.
Það getur enginn neitað því að það að hafa góða sjálfsmynd styrkir okkur í daglegu lífi á
hvaða aldri sem við erum. Reynslan mótar skoðanir okkar á sjálfum okkur og hefur áhrif á
tengsl okkar við samferðafólkið. Ef þessir þættir eru sterkir í okkar lífi þá erum við örugg í
daglegu lífi og upplifum frelsi og að við séum skipstjórar í eigin lífi. Með því aukast líkurnar
á að við upplifum tilgang og séum að þroskast og læra að takast á við nýjar áskoranir allt lífið.
Með styrkingu allra þessara þátta sem lífsgæði okkar samanstanda af, erum við að auka gleði
okkar í daglegu lífi og gera lífið þess virði að lifa því.
Undirrituð hefur innt marga eftir því hvort að það séu til aðstæður í lífi okkar þar sem lífsgæði
eru ekki mikilvæg og hef ég aldrei fengið þau svör að svo sé ekki. Því er það trú mín að Eden
hugmyndafræðin eigi alstaðar við í okkar störfum.
Gleðilegt sumar öll
Friðný B. Sigurðardóttir
Forstöðumaður stoðþjónustu ÖA
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Nýir íbúar
Ari Friðfinnssson
Ásta Ebenharðsdóttir
Ásta S. Þórðardóttir
Gísli Eyland
Guðrún I. Björnsdóttir

Hanna Gréta Halldórsdóttir
Heiðdís Norðfjörð
Jóna Kjartansdóttir
Kristján Þórðarson
Pétur Eggert Stefánsson
Sonja Sveinsdóttir
Svandís Hannesdóttir
Þórdís Tryggvadóttir
Þrúður Gunnarsdóttir
Þuríður Benediktsdóttir
Ægir Þorvaldsson

Fræðsla
Maí og júní
Fræðsla fyrir nýtt starfsfólk er 22. maí og 5. júní. Eldr a star fsfólk er hvatt til að sækja
þá fræðslu sem þau þurfa til að viðhalda þekkingu sinni og færni eins og Fyrsta hjálp á
hjúkrunarheimili – sem mælt er með að fara á á tveggja ára fresti. Einnig Eldvarnir – sem
þarf að rifja upp reglulega þannig að viðbrögðin séu rétt ef eldur kviknar.
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Páskaeggjaleit

Þegar skólarnir fara í frí fyllist heimilið oft af börnum og því tilvalið að skella í
páskaeggjaleit. Ingi Þór forstöðumaður í Austurhlíðum sá um fjörið eins og í fyrra. Það var
flottur hópur af krökkum, íbúum, starfsfólki og aðstandendum sem þeyttust um allt húsið í leit
að eggjum.
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Páskabingó
Páskabingó var haldið
þriðjudaginn
fyrir
páska í Hlíð. Vel var
mætt og vinningshafar
ánægðir með að taka
forskot á sæluna og
smakka á páskaeggjum.
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Nýi fótaaðgerðafræðingurinn á ÖA
Berglind Jónsdóttir hefur tekið við fótaaðgerðaþjónustu á ÖA.
Mun hún þjónusta íbúa í Hlíð og Lögmannshlíð og notendur
dagþjálfunar. Að auki geta aðrir pantað þjónustu hjá henni.
Hún útskrifaðist sem fótaaðgerðafræðingur 2014.
Berglind ólst upp á Svalbarðsströnd og er okkur ekki alls
ókunn því hún starfaði á Aspar- og Beykihlíð á árunum 2009
til 2013.
Hægt er að panta tíma í síma 854 1101 eða senda tölvupóst á
fotaadgerd@akureyri.is
Við bjóðum hana velkomna til starfa.
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Þórður 100 ára
Þórður Árni Björgúlfsson, fyrrum rennismiður og vélvirki
frá 16 ára aldri, verður 100 ára 2. maí 2018. Hann kemur í
Grænuhlíð fjóra daga vikunnar. Í tilefni þessa merka áfanga
segist hann halda veislu en kemur sjálfur hvergi nærri
undirbúningi, börnin sjá alfarið um það. Hann bjóst ekki við
að ná þessum aldri en lykilinn að þessu langlífi segir hann
vera hreysti. Hann hefur verið hraustur alla sína tíð og hefur
aðeins einu sinni á ævinni lent á sjúkrahúsi. Hann fékk þá
blóðeitrun en var aðeins 16 daga að jafna sig og varð þá
aftur stálsleginn.
Hann er fæddur frostaveturinn mikla á Eskifirði. Tíminn á
Eskifirði er honum hugleikinn því þar brölluðu hann og
vinir hans ýmslegt niður við bryggjuna. Hann flutti til
Akureyrar 17. júní 1930. Ferðin hefur verið honum
eftirminnileg alla tíð. Fjölskyldan sigldi með norsku skipi
sem hét Nova frá Eskifirði. Hann minnist þess að hafa siglt á
spegilsléttum sjó alla leið frá Gjögri til Akureyrar. Honum finnst Eyjafjörður hafa tekið vel á
móti sér. Fjölskyldan flutti í Strandgötu 45 í gamla Kristjánsbakarí.
Hann segist búa miðsvæðis og á þá við að ætt hans teygir sig úr austri til vesturs. Föðurættin
frá Breiðdal og norður í Stakkahlíð í Loðmundarfirði – móðurættin frá Kálfarstungu og út á
Snæfellsnes.
Eftir flutninginn í bæinn okkar fagra eignaðist hann yndislega vini og kunningja og hefur sá
vinskapur haldist alla tíð. Hann man þó eftir sér grenjandi úr leiðindum því þá langaði hann
austur aftur til vina sinna þar.
Hann hafði ákaflega gaman af íþróttum, var mikið á skíðum, gönguskíðum og fór mikið í
fjallgöngur.
Hann er einkabarn og lofaði pabba sínum, sem var mikið í burtu, að fara ekki á sjóinn og ekki
út á ísinn, hann fór því í fjallgönguna.
Þórður giftist yndislegri konu og átti með henni þrjú börn. Hann sér mikið eftir því hvað hann
vann mikið og var lítið heima, því hafi hann misst af skemmtilegasta tímanum í uppvexti
barnanna. Hann segir þó að þegar tími gafst til hafi vinskapur við börnin verið þeim mun betri.
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Þórður 100 ára
Á þessum 100 árum sem Þórður hefur lifað
hafa orðið hvað mestu breytingar á
samfélaginu. Þórður man helst eftir
sjósókninni og fylgdist vel með henni á
bryggjunni. Man vel eftir því þegar hann sá
fyrsta stóra tækið sem var rauður veghefill
sem kom hingað til Akureyrar. Breytingar
uðu hvað mestar við komu hersins. Þó var
farið að örla á ýmsu tæknilegu með vaxandi
vinnu og góðærum. Vinnan var svo krefjandi
og uppbyggingin var svo mikil að oft voru
klukkustundir sólarhringsins ekki nógu
margar. Síðar meir hófst þessi mikla
uppbygging, til dæmis hefði Slippstöðin
aldrei orðið til nema vegna dugnaðar Skafta Áskelssonar. Sjálfur hóf Þórður vinnuferil sinn á
Odda vélsmiðjunni og var þar í 25 ár. Hann stofnaði þá fyrirtæki með félögum sínum og höfðu
þeir svo mikið að gera að þeir sprengdu húsnæðið utan af sér og þurftu að byggja. Þá voru þeir
keyptir yfir í Slippinn og vildi Þórður að það kæmi fram hversu gott hefði verið að vinna hjá
Skafta.
Þeir sem þekkja Þórð vita að hann notar
snjallsíma sinn mikið. Hann segir þó að hann
hafi verið að verða 90 ára þegar hann öðlaðist
trú á tölvum og keypti sér þá þrjú stykki.
Áður hafði honum fundist það hin argasta
tímaeyðsla að sitja við tölvu og vildi miklu
heldur vera á ferðinni.

Að lokum segir Þórður að lífið hafi vissulega
stundum verið erfitt en að það sé hægt að
yfirvinna allt með jákvæðninni. Margt sem
hefur gerst og maður gleymt en maður
gleymir ekki vinunum.
Inntur eftir ráðum til unga fólksins segir
hann: „Vertu jákvæður, það er fyrir öllu.
Horfðu alltaf á björtu hliðarnar, það hefur
verið mitt lán bæði í vinnu og einkalífi.
9

Unnið með leir í Smiðjunni
Á fimmtudögum í vetur hefur komið saman hópur
kátra kvenna úr Grænuhlíð inn í Smiðjunni og
leirað saman bolla og skálar. Alltaf er spjallað
mikið og hlegið, gert grín af handverkinu og spáð
í það hvernig hlutirnir muni nú enda. Útkoman
eru dýrindis bollar, skálar og vasar sem konurnar
geta verið stoltar af. Verkefnið heldur áfram og
eru allir velkomnir í Smiðjuna þriðjudaga og
föstudaga milli klukkan 10-12 eða fimmtudaga
milli klukkan 13-15.
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Unnið með leir í Smiðjunni
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Iðju– og félagsstarf á Hlíð
Framundan í iðju- og félagsstarfi
LOKAÐ VERÐUR VEGNA SUMARLEYFA 16. JÚLÍ – 13. ÁGÚST
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sína og alltaf
eitthvað að bætast við. Þess fyrir utan er hvert tækifæri nýtt til að gera sér glaðan dag 
Breytingar frá 1. maí: Elísa fer í ársleyfi, Sigurbjörg Harðar (Sibba) leysir hana af. Bjóðum
Sibbu velkomna til starfa.
Prestþjónusta
Sunnudaginn 6. maí: Guðsþjónusta á Hlíð kl. 14 – Akureyrarkirkja
Sunnudaginn 24. júní: Guðsþjónusta á Hlíð kl. 14
Á Hlíð
Smiðjukaffi er alla mánudaga fr á kl. 13, spjall og skemmtilegar sögur sagðar.
Sherrýstund á föstudögum fr á kl. 13 - 15. Boðið er upp á sherrý og með því.
Smiðjan er opin alla daga og er star fsmaður þar inni á þr iðjudögum og föstudögum milli
kl. 10-12 og fimmtudögum milli kl. 13-15 en þá er boðið upp á leirvinnu.
Kaffikvintettinn er með söng í Salnum annan hvor n miðvikudag kl 15 – 15:45.
Spilavist er alla þr iðjudaga kl 13:30.
Kaffi Sól er á sínum stað alla miðvikudaga kl. 14.
Orðaleikur alla mánudaga og fimmtudaga kl. 10 í Kaffi Sól.
Kráarkvöld ver ður þr iðjudaginn 15. maí kl. 18.
Kór Glerárkirkju ver ður með skemmtun í Salnum fimmtudaginn 10. maí kl. 16:30.

Fataverslunin LOGY mætir til okkar með sölu og skemmtun föstudaginn 11. maí, kl. 1115.
Kiddi Gunn spilar í salnum föstudaginn 25. maí kl 13:30.
Sjómannadagsskemmtun ver ður í Salnum 3. maí kl 14.
Gleðidagur föstudaginn 8. júní kl. 13-18.
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Iðju– og félagsstarf á Lögmannshlíð
Framundan í iðju- og félagsstarfi
LOKAÐ VERÐUR VEGNA SUMARLEYFA 2. JÚLÍ TIL 27. JÚLÍ
Fyrir hádegi alla virka daga er húslestur en þessa dagana er verið að lesa Dalalíf eftir Guðrúnu frá
Lundi. Strax í kjölfarið eru vísnagátur, stjörnuspá og spjall um daginn og veginn. Dagskráin eftir
hádegi er svo mismunandi milli daga. Það er spilað bingó alla mánudaga og fimmtudaga kl. 13:45. Á
þriðjudögum eru ýmist orðaleikur eða söngur á tjaldinu sem var fyrst gert í apríl og vakti mikla
ánægju með íbúa. Á miðvikudögum er fjölbreytt handavinna í boði, svo sem mósaík, lyklakippugerð
og málun. Á föstudögum er söngur og gleði í Samkomugerði kl. 13:45.
Það hafa orðið breytingar hjá okkur í starfsmannahópnum. Heiða Björg iðjuþjálfi er á leið í
fæðingarorlof. Svandís Ebba (Didda) hóf störf í iðju- og félagsstarfinu í mars. Jóhanna Margrét
iðjuþjálfanemi hóf störf í apríl og mun leysa af fram að áramótum. Bjóðum þær velkomnar til starfa.
Það eru lömb á leiðinni til okkar í júní ásamt nokkrum hænum frá Giljaskóla.
Með hækkandi sól förum við einnig að huga að því að setja niður kartöflur, grænmeti og sumarblóm.
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sem og alltaf eitthvað
að bætast við.

Prestþjónusta
Sunnudaginn 29. apríl: Guðsþjónusta í Lögmannshlíð kl. 14. Sr. Gunnlaugur Garðarsson þjónar. Með
honum í för verður kór eldri borgara Í fínu formi, ásamt kórstjóranum og organistanum Petru Björk
Pálsdóttur.
Sunnudaginn 20. maí: Guðsþjónusta í Lögmannshlíð kl. 14 – Akureyrarkirkja.
Sunnudaginn 10. júní: Guðsþjónusta í Lögmannshlíð kl. 15 – Glerárkirkja.
Aðrir viðburðir
Kráarkvöld ver ður þr iðjudaginn 8. maí kl. 18:30. Hljómsveitin Hlíðin m ín fríða sér um fjör ið.
EDEN-kaffi ver ða föstudaginn 27. apr íl kl. 14 og föstudaginn 25. maí kl. 14. Hljóm sveit Pálm a
Stefáns og félaga sér þá um tónlistina á meðan íbúar og gestir gæða sér á tertum, kökum og öðrum
tilheyrandi kræsingum.
Akureyrarakademían: Föstudaginn 4. maí ver ður fyr ir lestur inn V inna k venna í Eyjafirði falin og ófalin - á fyrri helmingi 20. aldar. Erindin með söngvum. Margrét Guðmundsdóttir,
sagnfræðingur og Þórarinn Hjartarson, syngjandi sagnfræðingur.
Kirkjukór Glerárkirkju kemur og syngur 10. maí kl. 15:30 í Samkomugerði.
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Nýr forstöðumaður Eini– og Grenihlíðar
Nýverið var auglýst laust starf forstöðumanns Eini- og
Grenihlíðar í kjölfar þess að fyrrverandi forstöðumaður
Klara Jenný Arnbjörnsdóttir hætti störfum frá 1. febrúar
síðastliðnum. Ein umsókn barst, frá Jóhönnu Berglindi
Bjarnadóttur,
sem
gegnt
hefur
staðgengilsstarfi
forstöðumanns Eini- og Grenihlíðar síðustu tvö ár og
uppfyllti hún menntunarkröfur og kröfu um reynslu af
stjórnun.
Jóhanna Berglind er menntaður hjúkrunarfræðingur frá
Háskólanum á Akureyri og hefur lokið diplómanámi í
stjórnun. Hún hefur starfað hjá ÖA síðan árið 2008, fyrst
sem
hjúkrunarfræðingur
og
síðar
sem
aðstoðarforstöðumaður við Eini- og Grenihlíð. Jóhanna
Berglind hefur mikla reynslu af starfi við öldrunarþjónustu
og hefur í störfum sínum og námi verið leiðandi í stjórnun
og
þróunarverkefnum
innan
heimila
ÖA.
Jóhanna Berglind tekur við starfinu frá 1. maí næstkomandi og er henni óskað til hamingju
með starfið um leið og hún er boðin velkomin til áframhaldandi verkefna innan
stjórnendahóps ÖA.

Jafnréttisviðurkenning ÖA
Öldrunarheimili Akureyrar hlutu á dögunum viðurkenningu
fyrir framlag til jafnréttismála á Akureyri, verðlaunin afhenti
formaður frístundaráðs, Silja Dögg Baldursdóttir.
Á ÖA er lögð mikil áhersla á jafnréttismál og hefur meðal
annars verið fylgst með kynjasamþættingu í félagsstarfi í
Hlíð og unnið að verkefni til að breyta hefðbundnum
kynjaímyndum ásamt því að unnið hefur verið gegn
neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla
undir yfirskriftinni „Rjúfum hefðirnar—förum nýjar leiðir“.
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Sumarstafsfólk
Á næstu vikum fara sumarstarfsmennirnir að hefja störf á Hlíð og í Lögmannshlíð. Sum
andlitin verða væntanlega kunnuleg frá síðasta sumri en önnur munu vera glæný. Hvort sem
um er að ræða starfsfólk sem er að koma aftur í sumar, eða koma til vinnu hér á heimilunum í
fyrsta sinn munu þau vafalaust koma inn með ferskan andvara og við í ritstjórn krossum
fingur um að komu þeirra fylgi einnig betra tíðarfar, enda erum við tilbúin að kveðja veturinn
og taka þess í stað á móti sumarsól og hlýju.

Heiðursvörður Austurhlíða
Starfsfólk Austurhlíða hefur
komið sér upp fallegri hefð. Á
útfarardegi íbúa sem búið
hefur í Austurhlíðum og jarðsunginn er frá Akureyrarkirkju myndar starfsfólkið
heiðursvörð austan við Hlíð
þegar líkfylgdin keyrir suður
Þórunnarstrætið á leið sinni í
kirkjugarðinn.
Hefð þessi hefur verið við
lýði um árabil enda ekki
óalgengt að starfsfólk bindist
íbúum og fjölskyldum þeirra
vinaböndum og finnist við
hæfi að votta hinum látna og
aðstandendum hans virðingu sína. Einnig finnur starfsfólk huggun í þessari hinstu kveðju.
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Hlutverk starfsfólks
Nafn: Sóley Kr istín Önnudóttir
Menntun: Sjúkr aliði
Hversu lengi starfað í Hlíð? Ég hef ver ið ár núna í maí í
Austurhlíðum.
Hvað finnst þér skemmtilegt við starfið? Að tengjast fólkinu
mínu, bæði íbúum og samstarfsfélögum. Deila áhugamálum og
eignast vini og fjölskyldu.
Hvað hefur starfið með öldruðum kennt þér? Ég er búin að
læra helling sem ég vissi ekki áður með spjalli, spilum, bakstri og
fleiru. Lært hvað menningin var öðruvísi þá en hún er núna. Lært
hvað enginn er eins og enginn með sömu söguna. Starfið hefur
kennt mér að sýna ástúð og væntumþykju. Við erum alltaf að
kenna hvert öðru eitthvað.
Hvernig finnst þér þú vera að vinna eftir hugmyndafræði ÖA og hvernig finnst þér hún
hjálpa þér í starfinu? Mér finnst ég mikið vinna með “skynfærunum 6” sem eru að: sjá,
heyra, snerta, lykta, smakka og hreyfa. Við erum að nota tónlist, sjónvarpið, við erum að baka
og elda og við erum að styrkja fólkið með hreyfingu. Mér finnst hugmyndafræðin mikið
hjálpa mér í starfinu að því leyti að ég vinn inni á heimili en ekki stofnunn og ég elska það!
Lífsmottó? Lifi á deginum í dag, ekki gær deginum eða mor gundeginum!

Nafn: Aníta Ósk Stefánsdóttir
Menntun: Félagsliði
Hversu lengi starfað í Hlíð? Ég byr jaði 21. ágúst 2012 í
Grænuhlíð.
Hvað finnst þér skemmtilegt við starfið? Það er svo mar gt, að
geta veitt fólki gleði, hlátur og samveru. Það er enginn dagur eins,
ég vinn með frábæru fólki, og er alltaf að kynnast nýju fólki. Mér
finnst ég læra svo mikið af öllu þessu yndislega fólki og það gefur
mér mikið. Mér finnst alltaf gaman að fara í vinnuna.
Hvað hefur starfið með öldruðum kennt þér? Að lifa lífinu í
dag og njóta. Virða allar manneskjur eins þær eru og mæta hverri
manneskju þar sem hún er stödd á þeim tíma. Taka sig ekki of
hátiðlega og hafa húmor fyrir sjálfum sér. Síðast en alls ekki síst, maður kemst mjög langt á
jákvæðninni.
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Hlutverk starfsfólks
Hvernig finnst þér þú vera að vinna eftir hugmyndafræði ÖA og hvernig finnst þér hún
hjálpa þér í starfinu? Að mínu mati finnst mér við hafa í Gr ænuhlíð stað þar sem fólki
liður vel. Andrúmsloftið er vinalegt, hlýlegt og heimilislegt. Mjög mikilvægt að fólki finnist
það velkomið til okkar. Mikilvægt er að koma fram við alla einstaklinga af virðingu og mæta
þeim á þeim stað sem þeir eru. Að veita hverjum einstaklingi þá samveru, virka hlustun,
traust, hvatningu og umhyggju sem hann þarf. Svo er nauðsynlegt að gleði og hlátur sé með.
Að hafa hugmyndafræði ÖA er mjög jákvætt þá erum við öll að stefna í sömu átt og ég trúiað
það sé rétt átt. Við höfum verkfæri til að aðstoða okkur ef á þarf að halda. Í starfi minu hefur
Eden og Þjónandi leiðsögn hjálpað mér mjög mikið og samstarfsfólkið mitt gerir alla vinnu
léttari.
Lífsmottó? Hver s vegna að ver a stór, þegar maður er hamingjusamur lítill !

Nafn: Stefanía Mar ín Sigfúsdóttir
Menntun: Klár aði gr unndeild matvælatækni, tók 1 ár í
myndlistarbraut og er núna að læra sjúkraliða.
Hversu lengi starfað í Hlíð? Tæp þr jú ár síðan ég byr jaði í
Austurhlíðum.
Hvað finnst þér skemmtilegt við starfið? Það er svo mar gt
sem er skemmtilegt við mitt starf, bæði það að starfið er ekki bara
gefandi heldur veitir það manni nýja innsýn í marga þætti lífsins.
Það eru forréttindi að kynnast öldruðum og kynnast þeirra
lifnaðarháttum í gamla daga. Gaman að vinna inni á heimili
þeirra og geta gert skemmtilega hluti með þeim, bæði baka, elda
og fleira.
Hvað hefur starfið með öldruðum kennt þér? Það hefur kennt mér mar gt. Þar sem ég er
frekar ung og bjóst ekki við að ég myndi vinna við umönnun aldraðra, hefur það til að mynda
komið mér á óvart hvað hlutirnir eru ekki sjálfsagðir, hvað varðar veikindi og lífshamingju.
Ég vinn á Skógarhlíð og þar hef ég lært margt, eins og umönnun á allan hátt, ekki bara
líkamlega heldur andlega líka. Þá hef ég fengið að kynnast aðstæðum þeirra er þar búa.
Hvernig finnst þér að vinna eftir hugmyndafræði ÖA og hvernig finnst þér hún hjálpa
þér í starfinu? Sú hugmyndafr æði sem er unnið er eftir er áhugaver ð og hvetjandi. Hún
hvetur mig til að vinna alltaf að því að auka bæði lífsgæði og vellíðan skjólstæðinga minna.
Lífsmotto: Lifa lífinu hægt og njóta þess. Lífið er of stutt fyr ir vont skap og vondan
mat :)

17

Málstofa í Hlíð
Þriðjudaginn 24. apríl var
haldin
málstofa
í
Samkomusalnum í Hlíð.
Málstofan var opin öllum og
voru efnistök af ýmsum toga.
Fyrst steig á stokk Jóhanna
Berglind, forstöðumaður í
Eini– og Grenihlíð, en hún
ræddi um Benecta verkefnið
og niðurstöður þess. Benecta
verkefnið
snérist
um
samstarf Genís, Háskólans á
Akureyri og ÖA þar sem
kannað var hvort inntaka á
fæðubótarefninu
Benecta
hefði áhrif á lífsgæði. Eftir að Jóhanna lauk sínum fyrirlestri talaði Kristín Sigfúsdóttir um
mat og mataræði, næringarþörf aldraðra auk annarra þátta sem tengjast heilbrigðu mataræði.
Þá fjallaði Þóra Sif, verkefnastjóri ÖA, um Memaxi verkefnið, en það verkefni er eitt af
mörgum nýsköpunarverkefnum sem ÖA hefur tekið þátt í. Memaxi er samskiptaforrit sem er
ætlað að auðvelda skipulag og utanumhald fyrir einstaklinga og bæta þannig lífsgæði þeirra.
Á eftir Þóru tók Sigurbjörg Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur og starfsmaður hjá Þulu–
Lyfjatengdum hugbúnaðarlausnum við og fjallaði um Alfa verkefnið sem snýst um að auka
öryggi, gæði og hagkvæmni í lyfjaumsýslu hjá ÖA.
Halldór, framkvæmdastjóri ÖA, var síðan með fyrirlestur um velferðartækni. Hann fór inná
það sem er í gangi í dag hér á Akureyri og úti í hinum stóra heimi. Auk þess fjallaði hann um
breytingar á samfélaginu í framtíðinni með hækkandi lífaldri og lækkandi fæðingartíðni og
hvernig áherslur í samfélaginu varðandi málefni aldraðra þyrftu að þróast í takt við þær
breytingar.
Að lokum fengu gestir að hlýða á fyrirlestur Huldu Sveinsdóttur, hjúkrunarfræðings og
heilabilunarráðgjafa: „Vinveitt samfélag fyrir einstaklinga með heilabilun. Hvað getur þú
gert?“ Fyrirlestur Huldu var líklega sá sem beðið var eftir með mestri eftirvæntingu. Þar
fjallaði hún um hvernig þekking og fræðsla í samfélaginu getur aðstoðað einstaklinga með
heilabilun við að fóta sig í samfélaginu, hvernig við getum sem samfélag brugðist rétt við
þegar einstaklingur með heilabilun leitar hjálpar hjá okkur og hvernig samfélagið getur staðið
sig betur gagnvart þeim sívaxandi hópi sem einstaklingar með heilabilun eru.
Gestir málstofunnar voru almennt mjög ánægðir með fyrirlestrana og þótti gaman hve
fjölbreytt efnistök málstofunnar voru og hve vel þeim voru gerð skil.
Áhugasamir geta nálgast upptökur frá málstofunni á facebook síðu ÖA.
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Gleðildagur í júní
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Gos og vínveitingar í mötuneyti
Um daginn kom upp umræða á Hlíð um að
gossjálfsalarnir væru hættir og því væri ekki
hægt að kaupa gos. Einn morguninn þegar
undirrituð fór fram að sækja blöðin (eins og
hún gerir alltaf þegar hún mætir í vinnuna)
athugaði hún málið og sá þá að það stóðst, það

var hætt að selja gos. Sjálfsalarnir voru þó
ennþá í í horninu fyrir framan lyftuna upp í
Víði– og Furuhlíð, en á þeim voru hins vegar miðar þar sem stóð að hægt væri að kaupa gos
í "Kaupfélaginu". Undirrituð bætti því við á miðann að einnig væri nú selt gos í mötuneytinu,
en fyrir stuttu var þar hafin sala á gosi frá Ölgerðinni (pepsi, pepsi max, appelsín, sykurlaust
appelsín, mix og seven up í 500 ml plast flöskum og maltöl í 330 ml. glerflöskum) kostar stk.
250.- krónur. Því miður selur mötuneytið ekki gostegundir framleiddar af Vífilfell (til að
mynda Kók).

Við í mötuneytinum minnum þá á að Hlíð er komið með vínveitingaleyfi og nú fást því
áfengar veitingar í mötuneyti. Sala áfengra drykkja hefst þó ekki fyrr en 12 daglega
(landslög) en gosdrykkir eru seldir á opnunartíma mötuneytis, það er á frá kl. 8– 15:45

Við tökum bæði peninga og kort.

Kveðja
Fyrir hönd starfsfólks í mötuneyti, Anna Aðalsteinsdóttir.
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