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3. árgangur 1. tölublað

H
Umhyggja

Samvinna

Virðing

Gleði

Haustvísa
Land kólnar. Lind fölnar.
Lund viknar. Grund bliknar.
Svell frjósa. Fjöll lýsast.
Fley brotna. Hey þrotna.
Dug hættir. Dag styttir.
Drótt svengist. Nótt lengist.
Sól þrýtur. Sál þreytist.
Sær rýkur. Snær fýkur.
Páll Óafsson

Fagur himinn að morgni.
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Halldórspistill
Öldrunarheimilin eru nýsköpunarfyrirtæki
Í vor var unnið verkefni um mat á „nýsköpun í opinberum rekstri“
innan ÖA. Verkefnið var unnið af Nýsköpunarmiðstöð Íslands og er
einn þáttur í samstarfsverkefni ÖA og Velferðarráðuneytisins og
Reykjavíkurborgar um nýsköpun og velferðartækni.
Niðurstaða greiningarinnar sem að Nýsköpunarmiðstöð Íslands vann
með ÖA, bendir til þess að hjá okkur á ÖA sé öflugt og uppbyggilegt
þróunarstarf í gangi og að hér sé gróskumikil og hvetjandi starfsemi
sem einkennist af nýsköpun og þróun. Mælist jafnvel með því betra,
þó víðar væri leitað.
Samanburðarhópurinn eru önnur íslensk og evrópsk fyrirtæki, bæði
einka- og opinber fyrirtæki. Þessi jákvæða niðurstaða kom nokkuð á
óvart, því að þó svo að við stöndum okkur vel í ýmsum
þróunarverkefnum, þá er niðurstaðan afar jákvæð og líka hvetjandi.
Annar þáttur í niðurstöðum þessum eru ábendingar um hvað þurfi að
gera betur hjá ÖA, eins og að bæta okkur í að sýna og segja frá öllu
því góða starfi sem hér fer fram.
Í þessum mánuði er að hefjast umræða innan ÖA um lífsgæði og sjö
lykla vellíðunar. Fyrsta umræðuefnið er sjálfsmyndin og á það vel við,
því þó svo að hugmyndir okkar gangi í þá átt að á ÖA fari fram
mikilvæg starfsemi, og að sú starfsemi einkennist af góðum gæðum,
þá er hér líka að eiga sér stað athyglisvert þróunar- og
nýsköpunarstarf. Niðurstaða greiningar Nýsköpunarmiðstöðvar hreyfir
þess vegna við fyrirframgerðum hugmyndum og fordómum um að
hjúkrunarheimili eigi ekki augljósa samleið með einhverju sem kallast
nýsköpun og þróun. Sennilega kom niðurstaðan nokkuð á óvart vegna
eigin fordóma eða jafnvel óskýrra væntinga.
Það fer þess vegna vel á að umræða mánaðarins er um sjálfsmyndina,
af því nú virðist sem tímabært sé að endurskoða sjálfsmynd okkar hjá
ÖA um að við séum meira en „venjulegt hjúkrunarheimili“ og séum í
hópi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi.
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Þjónandi leiðsögn - alþjóðaráðstefnan
Einn af skemmtilegri viðburðum ráðstefnunnar um Þjónandi
leiðsögn sem haldin var í Hofi í september var kráarrölt,
sem hófst á kráarkvöldi í Hlíð. Mikil ánægja var með þessa
heimsókn hjá íbúum og skemmtu þeir sér vel með
ráðstefnugestum sem tóku virkan þátt á dansgólfinu. Að
lokinni sveiflu og nokkrum bjórum héldu gestirnir áfram
röltinu.
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Framundan í fræðslumálum
Í október eru grunnnámskeið fyrir nýtt starfsfólk þ.e.:
hugmyndafræði Eden og Þjónandi leiðsagnar, smitgát, fyrsta
hjálp á hjúkrunarheimili, vinnuvernd og líkamsstellingar og
verklegar æfingar hjá Slökkviliði Akureyrar.
Í nóvember Sam k om usalnum Hlíð:
4.11 Málstofa - kynning á verkefnum í MS námi í
Kl. 13:00-15:00. Verkefnin eru: Lífsgæði aldraðra. Hreyfing
aldraðra. Efling aldraðra til að búa á eigin heimili. Mikilvægi
snertingar.
8.11 kl. 13:00-14:00 . Frásögn starfsfólks þjónustusviðs á náms–
og kynnisferð til Danmerkur í september 2016.

Bjóðum nýja íbúa hjartanlega velkomna

Guðrún Óskarsdóttir
Halldóra Snorradóttir
Iðunn Ágústsdóttir
Kristín Kjartansdóttir
Lissý Sigþórsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir
Rósa Árnadóttir
Sigríður M. Eiríksdóttir
Snæbjörn Pétursson
Svanhildur Friðriksdóttir
Sverrir Pálsson

Anna Sigurjónsdóttir
Áslaug Kristjánsdóttir
Ellen Lísbet Pálsdóttir
Guðný Halldórsdóttir
Guðrún Helga Kjartansdóttir
Halldóra Guðmundsdóttir
Helga Jónsdóttir
Ingólfur Helgi Þorsteinsson
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Vísnahornið

Á ÖA kemur fólk til tímabundinna dvala. Svanfríður
Guðrún Gísladóttir var hér í september og leyfði okkur að
birta þessa vísu sem hún orti.
Á Hlíð er ég komin og alsæl ég er því
hér ríkir kærleiksandi.
Starfsfólkið hérna það brosir svo blítt,
hér verður lífið enginn vandi.
Svanna frá Grund
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Líﬁð á Aspar– og Beykihlíð
Heimilin Asparhlíð og Beykihlíð eru á
annarri hæð í nýbyggingunni í Hlíð. Á
hvoru heimili búa 15 íbúar eða 30 íbúar
alls. Hver íbúi hefur herbergi með einka
snyrtingu með sturtu. Á
heimilunum starfa um 45
manns. Kötturinn Lukka býr
einnig á heimilunum.
Á Aspar- og Beykihlíð er
ýmislegt um að vera. Meðal
annars höfum við reynt að
rækta grænmeti og jarðaber
á sumrin með misgóðum
árangri. Í sumar fengum við
mjög góð jarðaber og allir
ánægðir með uppskeruna. Á
sumrin erum við líka dugleg
að sitja úti og sóla okkur.
Síðasta vetur var helsta
verkefnið
okkar að sjá
um
þorrablótið.
Við sýndum
vel hvað í okkur býr og stóðum fyrir fínni
skemmtidagskrá þar sem starfsfólk, íbúar og
aðstandendur lögðu hönd á plóginn.
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Líﬁð á Aspar– og Beykihlíð
Í vor kom starfsmaður í Asparhlíð með
lítið lamb með sér í vinnuna við mikinn
fögnuð allra nema einna síst hennar
Lukku.
Við erum svo heppin að hann Bangsi er
rauðakross vinur okkar.
Hann er hundur sem
kemur til okkar einu
sinni í viku.
Eitt af því sem íbúar
hafa verið að nýta sér er
heitipotturinn í
sjúkraþjálfuninni og er
þá ekki amalegt að vera í
góðum félagsskap.

Við tökum vel á móti
leikskólabörnum sem koma til
okkar yfir veturinn og höfum
við verið í samstarfi við
Hólmasól en einnig hafa börn
frá Hlíðarbóli komið í
heimsókn.
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Náms- og kynnisferðir

Hluti starfsfólks á þjónustusviði ÖA í upphaﬁ ferðar

Stór hluti starfsfólks þjónustusviðs ÖA, eða 24 einstaklingar
fóru í náms- og kynnisferð til Kaupmannahafnar 27. september
til 2. október.
Þjónustusviðið samanstendur af iðju- og félagsstarfi í Hlíð og
Lögmannshlíð, dagþjálfun, þvottahúsi, sjúkraþjálfun,
sálfræðiþjónustu, snyrti- og fótaaðgerðastofu og hársnyrtistofu.
Þetta er dreifður hópur sem vinnur mismunandi störf á ÖA.
Hluti hópsins er nýr á þjónustusviðinu, þ.e. starfsfólkið sem
fluttist með dagþjónustunni í Víðilundi í Hlíð um síðustu áramót
og starfsfólk þvottahúss sem fluttist af rekstrarsviði yfir á
þjónustusvið ásamt saumakonu ÖA, einnig um síðustu áramót.
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Náms- og kynnisferðir
Því má segja að Danmerkurferðin hafi verið liður í að styrkja og
efla samstarf hópsins óháð hvar á ÖA er starfað. Í ferðum sem
þessum öðlast starfsfólk dýrmæta þekkingu sem skilar sér í
störfum þeirra.
Annar ávinningur var að fræðast um hvernig Danir skipuleggja
og inna af hendi þjónustu við aldraða.
Sveitarfélög bera ábyrgð á öldrunarþjónustu. Algengt er að s.k.
húseignarfélög (boligselskaber) eigi húsnæði öldrunarheimila í
Danmörku (svipað og Búseti). Þjónustuþörf aldraðra er metin
og þegar viðkomandi fær úthlutað rými á öldrunarheimili þá
heldur viðkomandi fjárræði sínu. Greidd er húsaleiga og gerður
er samningur um þjónustuna.
Viðkomandi heldur sínum heimilislækni og fær lyf eins og áður,
þ.e. greiðir sjálfur fyrir þau. Það getur verið flókið að eiga
samskipti við marga heimilislækna og á einu heimilanna sem
við heimsóttum búa 150 íbúar og er starfsfólkið í samskiptum
við 35 lækna. Á sama heimili sem var byggt 1979 eru flestar
íbúðirnar 24 fermetrar, með lyftubrautum í lofti og alveg ágæt
aðstaða að okkar mati en þetta er ekki samkvæmt núgildandi
lögum og reglum í Danmörku. Því á að endurbyggja heimilið
svo vistarverur íbúa verði 42 fermetrar, tvö herbergi, snyrting
og lítið te-eldhús. Okkur varð hugsað til íbúa í Reyni- og
Skógarhlíð sem búa í um 9 fermetra herbergjum og deila
snyrtingu með öðrum. Við sáum ýmsar nýjungar t.d.: rúm sem
hægt er að breyta í n.k. stól, rafdrifin snúningslök, lyftutækni,
róandi tækni o.fl.. Margt sem hópurinn hefur aldrei séð og ekki
dreymt um að væri til.
Ítarlegri ferðasaga verður í næsta Hrafni.
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Vetrarstarﬁð í iðju– og félagsstarﬁ í Hlíð
Hefðbundið iðju- og félagsstarf verður starfrækt í haust auk þess
sem starfsmenn taka í auknum mæli þátt í hópastarfi á heimilum
og í Sólskinsklúbbum.
Smiðjan: Er alltaf opin öllum, starfsmaður iðju- og félagsstarfs
verður til staðar á þriðjudögum og föstudögum milli kl. 10:0012:00. Fyrir markaðstorgið ætlum við að búa til fallega engla.
Verkefnastund: Verður áfram á fimmtudagsmorgnum þar sem
við ætlum að gera söluvarning fyrir markaðstorgið, svo sem kort,
merkispjöld og grjónapúða. Við eigum von á fjölbreyttu efni til
kortagerðar, fjárfest hefur verið í kortagerðarvél, með
dagþjálfuninni, svo hægt verður að skera út falleg munstur.
Spilavist: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið tekin upp
spilavist aftur. Verður hún á þriðjudögum í vetur kl. 14:00.
Sherrýstund og bíó: Verður áfram á sínum stað kl 13:15 á
föstudögum. Endilega komið með hugmyndir af myndum til að
sýna.
Akureyrarakademían; Verður með fjögur erindi á Hlíð í vetur.
Tvö fyrir áramót og tvö eftir áramót. Ákveðið verður í samráði
við íbúa hvaða erindi
verða fyrir valinu.
Samvera og þjónusta
presta: Messa verður
einn sunnudag í
mánuði og samvera
einn mánudag í
mánuði.
Kráarkvöld: Er einu
sinni í mánuði og
Kaffi Sól: verður áfram
á miðvikudögum.
Kiddi Gunn: Spilar
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einu sinni í mánuði.

Vetrarstarﬁð í iðju- og félgasstarﬁ í Lögmannshlíð
Fyrir hádegi alla virka daga er húslestur, þessa dagana er verið
að lesa Híbýli vindanna og Lífsins Tré eftir Böðvar
Guðmundsson. Strax í
kjölfarið eru vísnagátur,
spurningar eða sprellsögur.
Stefnt er á að bæta við léttri
hreyfingu. Dagskráin eftir
hádegi er mismunandi milli
daga, bingó, söngur og
spilamennska svo eitthvað sé
nefnt. Í handverksstund koma
íbúar með eigið handverk eða
fá verkefni hjá okkur. Nú er
unnið að gerð bútasaumsteppis
sem öllum er velkomnið að
taka þátt í.
Fyrir utan hefðbundna dagskrá
í iðju- og félagsstarfi hafa ýmsir boðað komu sína.
Kráarkvöld er einu sinni í mánuði kl. 19:00. Edenkaffi er haldið
síðasta föstudag hvers mánaðar.
Lögmannshlíð er í samstarfi við leikskólann Hulduheima og við
munum taka á móti krökkunum þrisvar fram að jólum ásamt því
að fara í eina heimsókn til þeirra í leikskólann.
Kristján Gunnarsson kemur og spilar dægurlög öðru hvoru.
Kristján úr Gilhaga kíkir líka reglulega við með nikkuna og
stundum vísnagátur ef við erum heppin.
Sunnudagsmessa verður einn sunnudag í mánuði og samvera
með presti einn mánudag í mánuði.
Þá nýtum við hvert tækifæri til að gera okkur glaðan dag.
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Líﬁð í Árgerði
Hér hjá okkur í Árgerði
byrjar dagurinn rólega.
Fyrstu íbúarnir vakna
um áttaleytið og flestir
eru komnir á fætur um
ellefu. Tvisvar í viku er
sjúkraþjálfun hjá
sjúkraþjálfara, þess á
milli geta íbúar nýtt sér
aðstöðuna til æfinga.
Alla virka daga kl.10.30
hefst lestur í
Samkomugerði í boði
félagsstarfsins, í
framhaldi af lestrinum er setið og spjallað um hin ýmsu
málefni. Um tólf-leytið er hádegismatur og fáum við alltaf
góðan mat frá eldhúsinu í Hlíð. Eftir matinn er rólegur tími hjá
okkur til 13:30,
en þá hefst
dagskrá í
félagsstarfinu.
Þar er í boði
keila, bingó,
handverk,
söngur og
ýmislegt fleira
áhugavert.
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Líﬁð í Árgerði
Að loknu félagsstarfi eftir hádegi, er kaffitíminn hér í
Árgerði þar sem við gæðum okkur á heimabökuðu

Seinnipart dags er rólegur tími, þá koma vinir og ættingjar mikið
í heimsókn. Um kl.18 er
kvöldmatur og að honum
loknum fara sumir íbúar
inn í stofu að horfa á
fréttirnar meðan aðrir
kjósa að horfa á þær inni
hjá sér. Að lokinni
kvöldhressingu fara
flestir íbúar að tínast inn
til sín í háttinn og hlaða
batteríin fyrir næsta dag.
13

Að eiga sér líf sem maður sjálfu metur gott
Hver er ég?
Að kynnast og tengjast fólki er ekki alltaf auðvelt. Að flytja á
hjúkrunarheimili eru þung spor að stíga. Flutningarnir byggja á
þörf þeirra sem flytja, þar sem viðkomandi geta ekki verið
lengur í sjálfstæðri búsetu.
Ekki er val um með hverjum maður býr, fjöldi íbúa á hverju
heimili er frá 9 til 16 manns. Þá eru aðstæður ærið misjafnar á
ÖA, þar er allt frá litlum þröngum herbergjum þar sem
viðkomandi deila þremur salernum með 10 öðrum að rúmgóðum
herbergjum með sér baðherbergjum.
Erfitt getur verið
að koma inn í
þessar aðstæður.
Þess vegna skiptir
máli að taka vel á
móti nýjum íbúa
og leggja grunn
að góðum
tengslum og
samskiptum, sem skapa traust og virðingu. Reynt er að byggja
upp samkennd og nánd þannig að viðkomandi upplifi sig
öruggan í nýju umhverfi.
Í vetur verður unnið með vellíðunarlyklana sem hafa verið settir
upp í þarfapíramída svipað og Þarfapýramída Maslow.
Lyklarnir eru notaðir sem þemu og fjallað verður um einn lykil í
mánuði. Unnið verður með sjálfsmyndina í október. Vakin er
athygli á henni með ýmsum hætti til að mynda með
veggspjöldum, bleikum borðmottum með upplýsingum um efnið
og spilum sem ætluð eru til að vera minningakveikjur sem eiga
að auðvelda íbúum og starfsfólki að ræða saman og kynnast.
Markmiðið er að eiga sér líf sem maður sjálfur metur gott
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Uppskriftarhornið

Að þessu sinni er það Harpa
Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur í
Víði– og Furuhlíð sem gefur okkur
gómsæta uppskrift.

Fljótlegur Föstudagskjúlli
Þessi réttur er vinsæll á mínu heimili
á föstudögum, hann er auðveldur í
framkvæmd og bragðast vel.
Innihald
3-4 kjúklingabringur skornar smátt
1 flaska Chili Heinz tómatsósa
2,5 dl. rjómi
1 msk Tandoori India Spice krydd
(má setja meira ef vill)
1 tsk Karrý
Aðferð:
Steikið bringur þar til fulleldaðar í
gegn. Hrærið saman með skeið Chili Heinz tómatsósu og rjóma.
Setjið síðan kryddin útí og hrærið. Þegar búið er að elda
kjúklinginn er hann settur í eldfast mót og sósunni hellt yfir,
hrært saman og sett inn í ofn. Gott að hafa inni í ofninum í 2025 mín.
Með réttinum er gott að hafa hrísgrjón, salat eða brauð.
Verði ykkur að góðu.
Ég skora á samstarfskonu mína og matgæðinginn hana
Guðlaugu Lindu hjúkrunarfræðing að senda inn næstu uppskrift.
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Framundan í iðju– og félagsstarﬁ
Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju– og félagsstarfi hafa ýmsir
boðað komu sína og alltaf bætist eitthvað nýtt við.
Hlíð
Samvera og þjónusta presta
Messa:
Sunnudaginn 16. október kl. 14.00. Prestur frá Glerárkirkju
Sunnudaginn 27. nóvember kl 14.00. Prestur frá
Akureyrarkirkju
Samvera: Mánudagana 17. október og 14. nóvember kl.14.00
Kráarkvöld: 15. nóvember með íslensku þema
Vika íslenskrar tungu: 14. – 18. nóvember
Markaðsdagur: 19. nóvember

Lögmannshlíð
Edenkaffi verða 28. október og 25. nóvember
Kráarkvöld 8. nóvember Hlíðin mín fríða sér um fjörið
Samvera og þjónusta presta
Messa:
Sunnudaginn 13. nóvember kl 14.00. Prestur frá
Akureyrarkirkju
Samvera: 24. október með presti frá Akureyrarkirkju og 28.
nóvember. Prestur frá Glerárkirkju
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