
Grunnreglurnar í Eden 
 

1. Vandinn: Einmanaleiki,  leiði og 
vanmáttarkennd  eru megin 
ástæður vanlíðunar hjá öldruðum 
sem búa á hjúkrunarheimilum  

2. Lausnin:  Að skapa heimili þar 
sem lífið snýst um náin og stöðug 
samskipti.  

3. Að vinna bug á einmanna-
leikanum. 

4. Að vinna bug á vanmáttarkennd.  
5. Að vinna bug á leiða. 
6. Tilgangslaus iðja hefur neikvæð 

áhrif á andlega líðan.  
7. Læknisfræðileg meðferð er 

nauðsynleg en ætti aldrei að vera 
miðpunktur daglegs lífs.  

8. Heimilisfólk fær tækifæri til að 
taka sem flestar ákvarðanir  sjálft 
sem varða daglegt líf þess  eða 
þeir sem standa því næst. 

9. Val um nýjan hugsunarhátt og 
leiðir, stöðugt þróunarferli.  

10. Áhugasamir og úrræðagóðir 
stjórnendur eru hvatinn. 

 

 

 

 

Fræðslu- 
áætlun  

haust 2018 

 

 

Athugið áætlunin er birt með fyrirvara um 

breytingar.  

 

 

Allar óskir um fræðslu eru vel þegnar, þeim er 

hægt  að koma á framfæri til hjúkrunar-

forstjóra. 



Netfræðsla  

Í vor var stigið nýtt skref í fræðslumálum 
ÖA. Netfræðsla var í fyrsta skipti á ÖA fyrir 
nýtt starfsfólk og lyfjafræðsla fyrir 
lyfjavaktir.  Fræðslupakkinn fyrir nýtt 
starfsfólk inniheldur átta fyrirlestra sem 
eru 5-30 mín., í sumar tóku 60 manns þátt 
í þessari fræðslu.  

Netfræðslan er í þróun og verður haldið 
áfram að vinna með þetta fræðsluform í 
vetur og einnig í upptöku og streymi fyrir-
lestra. 

Netfræðsla: 
 

Fræðsla fyrir nýtt starfsfólk: Hlutverk og 
framtíðarsýn ÖA, Eden hugmyndafræðin. 
Þjónandi leiðsögn, Heilabilun og samskipti, 
Grundvallarsmitgát, Rafræn sjúkraskrá, 
Þagnarskylda og persónuvernd, Verklag við  
lyfjagjafir. 
 
Lyfjafræðsla fyrir lyfjavaktir 

 
 

September 
 

6. september                                   
Dementia– the person behind the disease -  
Rayan Stebel og Carol Ende 
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 9-15:30 
 
                                     Október  
 
Líkamsbeiting og hjálpartæki 
Kennsla inni á heimilum 
Staður og stund auglýst síðar 
 
 
 
 

9 október                                                  
Fyrsta hjálp á hjúkrunarheimili  
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. auglýst síðar 
 
30. október                                    

Hugmyndafræði ÖA -framhald - Eden 
hugmyndafræðin og Þjónandi leiðsögn                          
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 11-15:30  

                            Nóvember  
 
Eldvarnir - verklegar æfingar                                                          
Staður og stund auglýst síðar 
 
13.11 nóvember                                                
Náms– og kynnisferðir starfsmanna til 
Berlínar, Toronto og Danmerkur 
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-14 
 
 
27. nóvember                                                           
Að takast á við ofbeldisfullan einstakling                                              
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-14 
 
 

                               


