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Það haustar og ná úran skartar sínu fegursta. Litadýrðin er
engu lík, nýfallinn snjór á toppi Hlíðar alls og Súlna undirstrikar fegurðina við örðinn. Við
höfum á góða daga með fallegu
haustveðri, nokkurskonar sumarauka, en einnig hafa haustlægðir
með snörpum vindi og rigningu
lá(ð á sér kræla. Fjölbrey og
skemm(legt, það er ekki skrí(ð að
okkur verði .ðræ um veðrið, þvílík ölbreytni.
Veturinn nálgast óðﬂuga og þá
kemur önnur .ð.
Fyrs( vetrardagur
er 24. október en
þá hefst fyrs(
vetrarmánuðurinn,
Gormánuður, samkvæmt gamla norræna
.matalinu, en nafnið vísar (l slátur.ðar.
Árs.ðirnar eru ólíkar, en hver hefur sinn
sjarma og er um að gera að njóta þeirra.
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Í sumar birtust sex greinar um málefni eldra fólks þar sem allað var
um þörﬁna fyrir ölbrey(leika í þjónustu og áskoranir sem því
tengjast, sem Pálmi V Jónsson og Svana H. Björnsdó:r rituðu. Benda
þau á hindranir sem liggja í ötrum for.ðarinnar þar sem einstakar
stofnanir eða faghópar eigi eða ætli að leysa allan vanda, á meðan
ﬂestum er ljóst að enginn einn hópur eða stofnun ræður við að veita
eldra fólki og veiku fólki heildstæða þjónustu. Áskoranir liggi í ölbrey(leikanum og samhæﬁngunni, en ekki í endurteknum yﬁrlýsingum
um að byggja ﬂeiri hjúkrunarrými. Heildstæð og samþæ þjónusta
sem byggir á einstaklingsbundnum þörfum, sé það sem samfélagið
þurﬁ að leggja enn meiri áherslu á. Inn í slíka nálgun og vinnulag þurﬁ
einnig að nýta nýjustu tækni við að auðvelda og gera eldra fólki klei<
að búa heima eins lengi og kostur er.
Akureyrarmódelið, sem gengur út á einstaklingsbundna þjónustu og
samhæﬁngu innan kerﬁsins sem vei(r þjónustuna, hefur margsannað
gildi si og fyrrgreind um öllun er í tak( við það. Það hefur hins vegar
farið minna fyrir útreikningum á hagkvæmni Akureyrarmódelsins og á
þessu ári hefur heilsugæslan og heimahjúkrunin, ein af undirstöðum
módelsins verið tekin út fyrir sviga. Með rökum er hægt að halda því
fram að ávinningur íslensks samfélags af Akureyrarmódelinu í þjónustu
við eldra fólk, reiknist á um 800 milljónir króna á ári. Þessi ávinningur
er (l kominn vegna samþæ:ngu þjónustu og einstaklingsmiðun í
framkvæmd hennar sem hefur haldið a<ur af þörf fyrir byggingar og
ölgun hjúkrunarrýma. Er þá ótalinn ávinningur í annarri þjónustu eða
aukningu lífsgæða hjá notendum.
Á næstu einu (l tveimur árum verður aukin áhersla á nýsköpun í velferðarþjónustunni. Í þjónustu við eldra fólk má gera ráð fyrir að sú nýsköpun muni beinast að ölbreytni og samhæﬁngu þjónustu við þá
sem vilja og geta búið heima.
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Í sumar var boðið upp á
vikulegar ferðir í
Lys(garðinn frá Eini– og
Grenihlíð. Íbúar, starfmenn
og aðstandendur fóru
saman og skoðuðu fallega
garðinn. Þeir sem vildu
fengu sér kaﬃ og með því á
Kaﬃ Laut.
Ferðirnar vöktu mikla lukku og var o< ká á hjalla. Vonandi
verður hægt að halda þessu
áfram í haust og næsta
sumar, og jafnvel að ﬂeiri
heimili ge( tekið
þá í ferðunum með
þeim.
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Í október er grunnnámskeið fyrir nýja starfsmenn, en eldri starfsmenn eru einnig hva:r (l að mæta sérstaklega á fyrstu hjálp á
hjúkrunarheimili og eldvarnir. Þá kemur sjúkraþjálfari inn á hvert
heimili og leiðbeinir í líkamsbei(ngu.
Í nóvember verður haldið áfram að innleiða þjónandi leiðsögn, en
grunnnámskeiðið verður haldið þann 19. nóvember.
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Anna Hallgrímsdó:r

G

Áslaug Guðlaugsdó:r
Baldur Arngrímsson
Einar Magnússon

Eiður Stefánsson

Guðrún Guðmundsdó:r
Halldór Árnason

Helga Aðalsteinsdó:r

Hulda Magnúsdó:r
Kristján Larsen

Guðrún Stefánsdó:r

Jónína Þórðardó:r

Lucinda Gígja Möller

Málmfríður Sigurðardó:r
Ósk Óskarsdó:r
Reynir Jónsson
Rósa Guðmundsdó:r

,

Sigrún Stefánsdó:r
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Nú á dögunum hæ u 3 starfsmenn hjá okkur á Víði– og Furuhlíð
vegna aldurs. Við þökkum þeim kærlega fyrir vel unnin störf.

Ragnheiður Sigfúsdó:r e<ir 18 ára starf.

Sigrún Ingólfsdó:r e<ir 9 ára starf.

Snjólaug Gestsdó:r e<ir 15 ára starf.
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Þann 26 september síðast liðinn á: Lögmannshlíð þriggja ára afmæli. Því var ákveðið að slá tvær ﬂugur í einu höggi og halda afmælisveislu samhliða EDEN kaﬃnu sem haldið er alla jafna einu
sinni í mánuði.
Sú hefð er á að hvert heimili leggur (l kökur og annað góðgæ( á
sameiginlegt veisluborð í Samkomugerði, salnum í Lögmannshlíð,
þegar haldin eru EDEN kaﬃ. Til viðbótar þessu tóku íbúar og starfsmenn félagsstarfsins sig saman og smurðu ﬂatbrauð með hangikjö(
í (lefni þriggja ára afmælisins.
Pálmi Stefánsson og félagar hafa hingað (l alltaf séð um að halda
uppi öri á EDEN kaﬃdögum og nú var engin brey(ng þar á.
Dagurinn heppnaðist mjög vel með dýrindis kaﬃhlaðborði, dillandi
tónlist og mikilli gleði.
Við óskum íbúum og starfsfólki Lögmannshlíðar innilega (l hamingju
með afmælið :)
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María Jóhannesdó:r, betur þekkt sem
María Franklín, hélt upp á 101 árs afmælið si 25. september síðastliðinn.
Hún er fædd og uppalin á Engimýri í
Öxnadal. Eiginmaður hennar var Jóhann
Franklín bakari. Saman eignuðust þau 5
börn, 4 dætur og 1 son. Í dag er
hópurinn af barnabörnum og barnabarnabörnum orðinn veglegur. María
og Jóhann byggðu sér hús í Holtagötu
10 á Akureyri og bjuggu þar alla .ð.
María sagði að spenningurinn fyrir ﬂutningnum haﬁ verið svo mikill
að ekki var nein ú(dyrahurð fyrstu nó:na þeirra þar. María byrjaði
snemma að sauma föt á dúkkurnar sínar og var saumaskapur alla
.ð hennar áhugamál og einnig vinna. Hún saumaði mikið fyrir Akureyringa og nærsveitamenn og er það henni minnisstæ hversu
vandasamt það var að sauma peysuföt, sérstaklega stokkinn á
peysuna. Hún segist vera ánægð með sig að hafa saumað þrenn
peysuföt um ævina og telur hún sig
hafa verið vandvirka saumakonu.
María ﬂu: á Víðihlíð í mars 2014 og
segist hún taka þá í hinum ýmsu
viðburðum hér. Hún er dugleg að
hreyfa sig, fer í göngutúr ﬂesta daga,
reglulega í stólaleikﬁmi og svo
sjúkraþjálfun tvisvar í viku. Hún tekur þá í hópastarﬁ og hefur yndi
af því að mæta í söng og á kráarkvöld, enda fá skemm(legra en að
dansa.
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Eﬂing sjúkraþjálfun hefur séð um rekstur sjúkraþjálfunar á Hlíð
síðan 1991. Nú starfa þar Ásta og Rósa sjúkraþjálfarar og Heiðdís
sjúkraliði. Rósa hóf störf hér nú í haust, en bæði Ásta og Heiðdís
hafa langan starfsaldur, Ásta í 16 ár og Heiðdís í 17 ár. Þess má geta
að Heiðdís hafði áður unnið á heimilinu í 4 ár.
Um 35 - 40 heimilismenn koma í sjúkraþjálfun á hverjum degi auk
þess 6 -10 einstaklingar utan úr bæ. Nýjasta þjálfunartækið er traktorinn sem keyptur var árið 2006 og svo árið 2015 kom nýr nuddbekkur

Ásta og Heiðdís

Birna á traktornum

Tækjasalurinn

Ásta að nudda
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Það sem er ósýnilegt er líka mikilvægt fyrir vellíðan okkar.

-Jeane e Winterson

Vellíðan er hugtak sem er erﬁ að skilgreina og ekkert ei orð
getur lýst því. Undanfarin 20 ár hafa Eden Alterna(ve samtökin
unnið að vellíðan þeirra sem búa á hjúkrunarheimili og þeirra sem
þar starfa. Þau hafa skilgreint sjö vellíðunarlykla sem eru:
Sjálfsmynd, þroski, öryggi, sjálfstæði, tengsl, (lgangur og gleði. Dr.
Allen Power hefur se þessa lykla upp
í þarfapíramída þar sem neðst er
sjálfsmynd og tengsl, næst er öryggi
og sjálfstæði, þá kemur (lgangur og
þroski og að lokum kemur gleðin efst.
Sjálfsmynd -hver er ég?
Hver og einn er einstök persóna með
sína sögu og það brey(st ekki þó að
erﬁðleikar og veikindi banki uppá. Að
Þarfapíramídi Allans Power
starfsmaðurinn þekki og skilji lífssögu
íbúans þannig að hann uppliﬁ að aðrir þekki sig er mikilvægt og að
hlutverk og verkefni hans á heimilinu séu kunn. Góð sjálfsmynd
einkennist af gagnkvæmu traus(, skilningi, trúnaði, heiðarleika og
væntumþykju.
Tengsl- að kynnast vel
Að upplifa, að vera í tengslum við aðra, að vera á líﬁ, að vera þá takandi, að upplifa tengsl við for.ð, nú.ð og fram.ð, tengsl í
gegnum persónulega hlu(, umhverﬁð og ná úruna. Þekkir íbúinn
starfsmanninn? Tengist íbúinn heimilinu? Gæ(r starfsmaðurinn
þess að aðstoða íbúann við að viðhalda tengslum sínum við fólk,
dýr og annað sem skip(r hann máli?
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Það er umtalað á heimilinu hvað brauðin og kökurnar, sem María
í eldhúsinu bakar, eru góð. Okkur fannst því (lvalið að fá hana (l
að koma með fyrstu uppskri<ina í uppskri<arhornið okkar.
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*

550 gr
550 gr

Hvei(
Haframjöl

500 gr

Sykur

7 1/2 dl

Mjólk

1 1/2 tsk

Negull

1

2 /2 tsk
3 tsk
3 tsk

Engifer
Kanill
Natron

Allt se í skál og hrært. Bakað í formi við 175° í u.þ.b. 30 mínútur
María skorar á Köllu (l að koma með uppskri< í næsta blaði
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FRAMUNDAN Í IÐJU– OG FÉLAGSSTARFI
Framundan í haust:
Hefðbundið iðju– og félagsstarf verður starfrækt í haust auk þess sem starfsmenn taka í auknum mæli þá í hópastarﬁ inn á heimilum og sólskinsklúbbum.
Verkefnastund:
Á ﬁmmtudagsmorgnum er svokölluð verkefnastund í hug– og handverksstofu. Þar verður unnið að sameiginlegum verkefnum sem við höfum hug á
að selja í okkar nafni.
Söngur og sherry:
Vegna mikillar þá töku hefur söng og sherry stund á föstudögum verið
færð yﬁr í samkomusalinn.
Upplestur:
Á föstudagsmorgnum kl. 10:45 er verið að lesa úr bókinni Kaﬃ og rán, sem
er bráðskemm(legur kósíkrimmi um eldri borgara sem dragast inn í kostulega atburðarás.
Bíó sýningar:
Í samkomusalnum beint e<ir söng og sherry. Nú er verið að sýna þæ:na
Fas(r liðir eins og venjulega. Þe a eru sex þæ:r þannig að síðas( þá urinn
verður föstudaginn 13.nóvember.
Á þriðjudögum klukkan 15:00 ætlum við að sýna þæ:na Okkar fólk sem eru
á dagskrá á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Þar er sjónum beint að því
hvernig er að eldast á Íslandi. Umsjónarmaður þá anna er Helgi Pétursson.
Rauði Krossinn:
Áfram er unnið að verkefnum sem tengjast söfnun í fatapakka (l hjálparstarfa erlendis. Eru það aðallega teppi, ve lingar og sokkar.
Prestþjónusta:
Í Hlíð verður guðsþjónusta 8. nóvember kl. 14:00.
Samverustundir verða 19. október og 23. nóvember kl. 1400
Í Lögmannshlíð verða guðsþjónustur 25.október og 29. nóvember kl. 14:00.
Samverustund verður 9. nóvember kl. 14:00
Markaðstorg:
Ritstjórn:
Hið árlega markaðstorg í Hlíð verður haldið
Ásta Júlía Aðalsteinsdó:r
laugardaginn 14. nóvember.
Elva Dögg Pálsdó:r
Ester Einarsdó:r
Friðný B. Sigurðardó:r
Helga G. Erlingsdó:r
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