Febrúar 2015

1. árgangur 3. tölublað

Hrafninn
Umhyggja

Samvinna

Virðing

Gleði

Um góuna
Nú er góa gengin inn
gaf hún þorra meydóm sinn.
Reif hann af henni ræfilinn
ráðalaus var kerlingin
Velkomin sértu góa mín
og gakktu í bæinn.
Vertu ekki úti í vindinum
vor langan daginn
Góa kemur með gæðin sín
gefst þá nógur hitinn.
Fáir sakna þorri þín
þú hefur verið skitinn.
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Í upphafi árs
Með nýjum degi og nýju ári opnast nýir möguleikar og það
veltur á okkur sjálfum hvernig við nýtum eða vinnum úr tækifærunum hverju sinni. Á síðustu árum hefur verið unnið
markvisst að umbóta- og þróunarverkefnum hjá ÖA og þegar
litið er til baka má sjá að verkefnin eru margvísleg. Það eru
nýjar áherslur með Eden hugmyndafræðinni og nú með innleiðingu á Þjónandi leiðsögn. Það eru breytingar, umbætur og
nýbyggingar í húsnæði, sem hafa áhrif á lífsgæði íbúa og
starfsaðstæður okkar sem störfum hjá ÖA. Þá er stöðugt verið
að rýna í innra starf, skipulag og starfshætti með það að
leiðarljósi að viðhalda eða efla gæði þjónustunnar við íbúa og
fjölskyldur þeirra.
Dæmi um breytingar og þróun var stigið með því að færa
dagþjónustuna í Víðilundi undir starfssemi ÖA. Annað dæmi
eru breytingar á húsnæði til að efla klúbbastarf Lífsneistans.
Þriðja var að koma á fót og viðhalda starfsemi Smiðjunnar.
Fleiri dæmi mætti draga úr því sem rakið er hér í blaðinu, s.s.
breytingar á dagskrá iðju og félagsstarfs, heimsókn hóps
starfsfólks Aspar og Beykihlíðar til Dublin og lærdómur og
viðhorfsbreytingar sem leiðir af fræðsluferðum og svo myndræn framsetning skemmtiatriða á þorrablóti Lögmannshlíðar
og nú einnig í Hlíð.
Við hver áramót tekur við gerð ársyfirlits og uppgjöra. Við þá
vinnu sýnir lausleg samantekt að hjá ÖA er hægt að telja til
að minnsta kosti 30-35 umbóta-, þróunar, tilrauna- og
rannsóknarverkefni af ýmsum stærðum og mislangt komin.
Til að rifja upp skal telja nokkur; Saga, Tímían, Vinnustund,
Gæðahandbók og rafræn miðlun hennar, upplýsingaskjákerfi,
upptökur fræðslu, stefna og skorkort ÖA, breytingar á skipuriti, skipulags- og áherslubreytingar við móttöku íbúa og
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Í upphafi árs
þjónustu við fjölskyldur, klúbbastarf Lífsneistans, Víðilundur og
samhæfing milli dagþjónustu úrræða, áfangi tvö í alþjóðlegri
viðurkenningu Eden starfsins, Þjónandi leiðsögn, fjar- og skype
fjölskyldufundir með fjölskyldumeðlimum, rafrænt lyklakerfi og
aðgangsstýringar, samvinnuverkefni með leik-, grunn-, framhalds- og háskólum, samstarfsverkefni með jafnréttisstofu og
með prófastdæmum Eyjafjarðar og Þingeyjar, norrænt verkefni
með búsetudeild um velferðartækni, þráðlaus öryggiskerfi,
endurbætur í Víði- og Furuhlíð og fleira mætti telja til. Loks má
nefna Alfa verkefnið um rafræna lyfjaskráningu sem unnið er að
í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækið Þulu og Lyfjaver.
Hver dagur og tímarnir framundan eru og verða óendanleg uppspretta tækifæra til áframhaldandi umbóta og þróunar í þjónustu
við eldra fólk. Öldrunarheimili Akureyrar hafa markað sér þá
framtíðarsýn að vera leiðandi í hjúkrunar- og öldrunarþjónustu á
Íslandi. Breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar og þar með
notendahópi öldrunarþjónustunnar gera að framundan eru
viðvarandi breytingar og spennandi tímar.
Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÖA

Við bjóðum nýja íbúa hjartanlega velkomna:
Sigmund Magnússon, Magna Kjartansson, Sólveigu
Bjarnadóttir, Valdimar Valdimarsson, Jónatan Klausen,
Hjördísi Kristjánsdóttir, Tryggva Gunnarsson, Gísla
Brynjólfsson, Unni Ebenhartsdóttir, Aðalheiði Gunnarsdóttur, Jóhönnu Jónsdóttir, Ragnheiði Kristjánsdóttir, Sigrún
Hjaltalín og Torfhildi Steingrímsdóttir.
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Framundan í iðju– og félagsstarfi
Framundan í mars og apríl
Klúbbastarf Lífsneistans er nú tekið til starfa að fullum krafti.
Húsnæði Glaðheima hefur fengið heljarinnar yfirhalningu og þar
verða Sólskinsklúbbar fjórum sinnum í viku og verður hvert
heimili með sinn dag.
Örlítil breyting hefur verið gerð á hefðbundinni dagskrá iðju- og
félagsstarf. Vegna mikilla vinsælda er nú spilað Bingó tvisvar í
viku á mánudögum og fimmtudögum klukkan 14:00. Nýverið
var keypt krullusett og verður krulla leikin á þriðjudögum
klukkan 14:00. Kaffi Sól er að sjálfsögðu áfram á miðvikudögum og Söngur og Sherry á föstudögum og svo óvæntar uppákomur í salnum.
Skemmtanir:
Danshópurinn Vefarinn verður með þjóðlega dansa og söngva í
salnum á Hlíð sunnudaginn 1. mars kl. 15 - 16 og í Lögmannshlíð sama dag kl. 16:45
Kynslóðir mætast:
Sjálfboðaverkefni í samstarfi við Menntaskólann á Akureyri í
salnum á Hlíð fimmtudaginn 12. mars
Kráarkvöld:
Í Lögmannshlíð 10. Mars kl. 18:00 og í Hlíð 17. Mars kl. 18:00
Prestþjónusta:
Samverustundir presta verða 9. mars í Lögmannshlíð og
23. mars og 27. apríl í Hlíð.
Guðsþjónustur í Hlíð verða sunnudaginn 8. mars kl. 14:00.
Hátíðarmessa annan í páskum kl. 14:00 og Sumardaginn
fyrsta 23. apríl kl. 14:00.
Í Lögmannshlíð verður guðsþjónusta 22. mars kl. 14:00 og
Hátíðarmessa á páskadag kl. 11:00
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DAGÞJÓNUSTA Í VÍÐILUNDI
Tæpir sex mánuðir eru liðnir síðan dagþjónusta aldraðra í
þjónustumiðstöðinni í Víðilundi sameinaðist þjónustusviði ÖA.
Mikið og náið samstarf hefur verið á milli dagþjónustanna í
Víðilundi og Hlíð í aðdraganda sameiningar og í sjálfu
sameiningarferlinu. Telja má að allir hafi grætt á sameiningunni
en hún hefur einkennst af jákvæðu viðhorfi, virðingu og
samvinnu þar sem starfsfólk hefur miðlað þekkingu og reynslu
sín á milli. Starfsmannahópurinn sem vinnur saman hefur eflst,
aukin góð samlegðaráhrif og efling á faglegu starfi. Starfshópur
um inntökumál í dagþjónusturnar er að störfum ásamt hópi
starfsfólks sem vinnur að mótun sýnar á innra starf.
Um 90 eldri borgarar eru í dagþjónustunum, afar skemmtilegur
og fjölbreyttur hópur. Markmið þjónustunnar er að dagþjónustugestir geti notið persónulegrar þjónustu í notalegu umhverfi þar
sem bæði félagslegum og líkamlegum þörfum þeirra er mætt.

Kynjaverur á Öskudaginn í Víðilundi….
Á þorrablóti skemmti ég mér í
góðra vina hópi í Víðilundi….

Á myndinni er starfsfólk dagþjónustunnar, þær
Björg Jónína deildarstjóri ásamt Guðrúnu, Elvu
Dögg, Sevinj, Hansínu Maríu, Friðnýju og Fanney
ásamt samstarfskonum þeirra í félagsstarfinu. Á
myndina vantar Jóhönnu Brynhildi iðjuþjálfa.
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DUBLINARFERÐ
Þann 23. október 2014 fóru 18 starfsmenn af Aspar- og
Beykihlíð í vinnutengda ferð til Dublin að heimsækja
öldrunarheimili. Ferðin var frábær í alla staði og nú er
hópurinn nánari og vinnur mun betur saman en áður.

Nazareth öldrunarheimilið: var stofnað af Nazareth
systrum árið 1970. Íbúar þar eru 87 manns. Á hverju
heimili er 27 íbúar og 4 - 5 starfsmenn sem aðstoða þá.
Heimilið er mjög hlýlegt þegar komið er inn og andrúmsloftið mjög gott. Herbergin eru lítil og allt mjög þröngt þar
inni. Á heimilinu er mjög stór kapella þar sem haldnar eru
daglegar messur. Heimilið er allt teppalagt og mikið um
hæðarmismun í gólfi sem fólk þarf að ganga um. Það ríkir
mikil temenning þarna og eru matmálstímar mjög frábrugðnir því sem við erum vön hér heima. Allir íbúar á
Nazareth heimilinu fá morgunmat í rúmið, því ekki er
mannskapur á morgnanna til þess að aðstoða fólk á fætur
fyrir morgunmatinn. Í hádeginu fær fólk að velja á milli
tveggja rétta og því fær fólk val um mat. Í kaffitímanum
fær fólk te og kex eða samlokur.
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STARFSFÓLKS ASPAR-OG BEYKIHLÍÐA
Sally Park öldrunarheimilið: er einkar ekið heimili í húsi
sem er frá 17. öld. Þar búa 48 manns og eru íbúar saman 2 til
3 í herbergi. Snyrtingar á herbergjum eru mjög þröngar og
eins er með skol og lín.

Íbúar heimilisins sem eru með heilabilun, Alzheimer eða
hafa tilhneigingu til þess að fara út af heimilinu fá sérstakt
armband sem þeir hafa á sér öllum stundum. Þegar armbandið kemur nálægt útihurðinni, sem er aldrei læst, læsist
hún. Í rúmum íbúa eru aldrei settar upp grindur án leyfis og
samþykki ættingja. Í staðinn eru settar dýnur á gólfið fyrir
neðan rúmið. Sérstaklega athyglisvert var vesti sem
hjúkrunarfræðingar eru í á meðan þau taka til og gefa lyf. Á
vestunum stendur „Medication round in progress, please do not disturb thank you“.
Þetta var virt af íbúum, aðstandendum og
starfsfólki og finnst okkur þetta vera eitthvað sem mætti taka upp hér.
Á báðum heimilum voru íbúar mjög ánægðir
með allan aðbúnað og starfsfólk og tóku það sérstaklega
fram.
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Fræðsla
Þjónandi leiðsögn er hugmyndafr æði sem ver ið er að innleiða
inn á ÖA í samvinnu við Búsetudeild Akureyrar. Fimm starfsmenn ÖA sóttu Mentor námskeið í Þjónandi leiðsögn og stýra
innleiðingarferlinu á ÖA og eru ráðgjafar fyrir starfsmenn. Í
janúar var námskeið þar sem 120 starfsmenn tóku þátt.
Framhaldsnámskeið var nú í febrúar og fyrirhugað er áframhaldandi innleiðing og eftirfylgni í haust.
Þjónandi leiðsögn kemur ekki í staðin fyrir Eden heldur smellpassa hugmyndafræðirnar saman og gefur okkur aukin tækifæri
til að bæta þjónustuna.
Samkvæmt Þjónandi leiðsögn byggja öll samskipti á virðingu og
umhyggju og eiga að snúast um að skapa traust á milli aðila.
Hugmyndafræðin byggir á fjórum grunnstoðum:
Öryggi – Líkamlegt og andlegt öryggi. Að einstaklingur
upplifi sig öruggan í návist starfsmanna og í umhverfinu.
Kærleikur og umhyggja – að sýndur sé kærleikur og umhyggja skilyrðislaust í öllum aðstæðum.
Sýna kærleika og umhyggju– Gefa öðrum tækifæri til að sýna
kærleik og umhyggju
Þátttaka – Þátttaka er andstæða einmanaleika. Þátttaka einstaklinga gefur þeim tækifæri á að gera eitthvað fyrir
sjálfan sig, með öðrum og fyrir aðra.
Hugmyndafræðin leggur fram fjögur verkfæri
Orð og tónn raddar: Tala blíðlega og velja orð af kostgæfni
Augun: Hafa hlýlegan augnsvip
Hendur: Snerta af virðingu og hlýju
Nærvera: Vera til staðar í hverju augnabliki.
Þátttaka okkar í lífi annarra hefur þann megintilgang að kenna,
hlúa að og viðhalda reynslu þeirra og upplifun af tengslum,
vináttu og því að vera hluti af samfélaginu.
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HEIMILSLÍFIÐ
Þann 6.febrúar var haldið þorrablót íbúa, starfsfólks og gesta
ÖA. Að venju var það starfsfólk eldhússins sem sá um matinn.
Hvert og eitt heimili var með sín blót og byrjuðu herlegheitin
með heimsókn sönghópa . Eftir matinn var síðan sameinast í
Samkomusalnum þar sem þorrablótsnefnd Hlíðar frá Eini– og
Grenihlíð bauð uppá heljarinnar skemmtidagskrá. Eftir
skemmtunina var ball í Kaffi Sól þar sem Hlíðin mín fríða lék
fyrir dansi. Stórgott kvöld og almenn ánægja.

Hluti sönghópanna

Maturinn var stórgóður

Tískusýningarfólkið

Stórglæsilega þorrablótsnefndin
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Eden molar
Í síðasta fréttabréfi Hrafnsins fjölluðum við um 3. 4. og 5. grunnreglu Eden hugmyndafræðinnar. Þær grunnreglur innihalda úrræði
til að vinna gegn einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða. Í þessu
fréttabréfi tökum við fyrir 6. 7.og 8. grunnreglu.
Grunnregla 6: Tilgangslaus iðja hefur neikvæð áhrif á
andlega líðan. Það er nauðsynlegt fyrir heilsuna að fá tækifæri til að stunda iðju sem hefur tilgang og veitir ánægju.
Bill Thomas höfundur Eden kemst þannig að orði: ,,Tilgangslaus
iðja tærir upp anda mannsins“. Til að koma í veg fyrir að það
gerist er mikilvægt að íbúar stundi iðju sem hefur tilgang og
veitir þeim ánægju.
Grunnregla 7: Mikilvægt er að í stað þess að gefa lyf til að
draga úr andlegri vanlíðan þá séu fundin önnur úrræði í
nærumhverfi hins aldraða. Lyf ættu að vera „þjónn en ekki
húsbóndi”.
Eden hugmyndafræðin bendir á að meðferð sjúkdóma sé rétt, en
umhyggja fyrir manneskjunni og nærvera ættu alltaf að vera í
fyrsta sæti. Andlegar- og sálfélagslegar þarfir íbúanna eru jafn
mikilvægar og líkamlegar þarfir.
Grunnregla 8: Stjórnendur og starfsfólk öldrunarheimila
eiga að virða hinn aldraða með því að stuðla að því að
ákvörðunartaka sé eins mikið í höndum hans og mögulegt
er eða þeirra sem næst honum standa.
Lögð er áhersla á sjálfræði íbúanna og að þeir séu með í
ákvörðunum sem snúa að lífi þeirra eftir því sem mögulegt er.
Íbúar hafa rétt á að leggja til málanna þar sem þetta er þeirra
heimili.
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ÖSKUDAGUR
Á öskudaginn var heilmikið fjör á ÖA. Við fengum fjölmörg
lið í heimókn og nutum fjölbreytileika í búningum og söng.
Margir starfsmenn tóku þátt í gleðinni og skörtuðu skrautlegum búningum. Á Hlíð og í Lögmannshlíð sá starfsfólk iðju
-og félagsstarf og dagþjónustu um að leiða þau inn á heimilin
til að trygga að allir fengju að njóta heimsóknarinnar. Frábær
dagur.

Helga , Eddi og Birna

Móttökunefndin í anddyrinu

Starfsfólk Aspar og Beykihlíðar

Ingibjörg átti aukanammi

Fjölbreytileikinn í fyrirrúmi
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HEIMILISLÍFIÐ
Óli í Smiðjunni
Ólafur Þórðarson, betur þekktur
sem Óli í Smiðjunni er ættaður
héðan og þaðan, s.s. Húnavatnssýslu, Skaftafellssýslu og Snæfellsnesi. Hann kenndi um árabil
rafiðnir við Verkmenntaskólann á
Akureyri. Hann hefur stutt ötullega við starfsemi Smiðjunnar frá
upphafi hennar. Óli er fjölhæfur
og vílar hann ekki fyrir sér að
setja saman vísur og ljóð.

Allt sem þarf
Ég vild‘ ég ætti orð, sem sefa sorgir,
orð, sem vekja bros á vörum þér,
orð, sem byggja ævintýra borgir,
orð, sem bera þig að brjósti mér.
Orð, sem sætta auðugan og snauðan,
orð sem sætta lífið sjálft við dauðann,
orð, sem allan efa eyðast láta,
orð sem vekja birtu líf og il,
orð, sem láta grjót og sanda gráta
af gleði yfir því að vera til.

Ritnefnd:
Ester Einarsdóttir
Friðný B. Sigurðardóttir
Helga G. Erlingsdóttir
Hrefna B. Gísladóttir
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