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HEIMILISLÍFIÐ

1. árgangur 1. tölublað

Þau sjá um allt okkar lín í Hlíð
Ómælt magn af þvotti fellur til á stóru heimili. Þvotturinn
fer af heimilunum í röndóttum pokum niður í þvottahús og
kemur til baka hreinn, strokinn og samanbrotinn eins og
fyrir einhverja galdra. Í þvottahúsi ÖA starfa nú fimm
manns og um þeirra hendur fer allur þvottur íbúa, rúmföt,
handklæði, þvottastykki, dúkar og gardínur ásamt mörgu
fleiru. Í þvottahúsinu eru fimm vélar og tekur sú stærsta 40
kg. af þvotti og hafa 360 kg. af þvottaefni verið notuð það
sem af er árinu. Við kíktum til fólksins í þvottahúsinu.....

Nafnlaust
Nafnlaus miðill!
Nú lítur dagsins ljós fréttabréf sem dreift verður til
íbúa og fjölskyldna þeirra og starfsfólks ÖA.
Ritstjórnin hefur sett sér það markmið að miðla
ýmsum fróðleik er viðkemur heimilislífinu á ÖA og
er ætlunin að gefa blaðið út fjórum sinnum á ári, í
október, desember, febrúar og maí.

Júlíana og Sigrún Ásdís brjóta saman lín

Afkvæmið hefur ekki hlotið nafn því er leitað eftir
tillögum að nafni til ykkar lesendur góðir. Hægt
er að skila inn hugmyndum að nafni í þar til gerða
kassa sem staðsettir eru í afgreiðslunni í anddyrinu í
Hlíð og í iðju- og félagsstarfinu í Lögmannshlíð.

Hjónin Sava og Neda

Ásta Hrönn
flokkar sængur
og teppi

Ritstjórn:
Ester Einarsdóttir

Hugmyndir verða að berast fyrir lok október
mánaðar.

Friðný B. Sigurðardóttir
Helga G. Erlingsdóttir
Hrefna B. Gísladóttir
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HALLDÓRSPISTILL

Haustlitaferðin þetta
árið var til Siglufjarðar.
Farið var Lágheiðina og
Fljótin vestur og Héðinsfjarðargöngin til baka.
Haustið skartaði sínu
fegursta í bland við
nýfallinn snjóinn.
Leiðsögumaður var
Gott var meðlætið
fljótamaðurinn okkar hann
Haukur Gíslason. Á Siglufirði beið okkar glæsilegt
kaffihlaðborð á Kaffi Rauðku. Almenn ánægja var með
ferðina. Gaman að geta þess að þetta var fyrsta ferðin
sem dagþjónustan í Víðilundi
kemur með okkur í eftir
sameiningu.

Útgáfa frétta- eða upplýsingabréfs innan ÖA hefur verið í
umræðu og undirbúningi um allnokkurt skeið. Tilefnið eru
ábendingar um að bæta upplýsingamiðlun sem hafa komið
fram í könnunum frá íbúum og fjölskyldum þeirra, frá
aðstandendafélaginu og starfsfólki. Í vinnu með Eden
hugmyndafræðina er upplýsingamiðlun líka eitt af
mikilvægum verkefnum.
Margar leiðir eru til upplýsingamiðlunar og allnokkrar
þeirra notaðar innan ÖA. Má nefna auglýsingar og
tilkynningar sem hengdar eru upp, upplýsingaskjáir með
viðburðum og fréttum, heimasíða ÖA, fésbókarsíða ÖA og
einnig einstakra heimila, fundir með íbúum og fjölskyldum,
starfsmannafundir, samráðsfundir með trúnaðarmönnum,
tilkynningar í símakerfi og tölvupóstur. Með útgáfu
fréttabréfs ÖA er enn bætt í flóru upplýsingamiðla.

Leiðsögumaðurinn
Haukur

Hver upplýsingaleið eða miðlunaraðferð, hefur sínar sterku
og veiku hliðar og mismunandi áherslur. Sem dæmi má
nefna að heimasíða ÖA er oftlega með fréttir af því sem
liðið er eða er að gerast og minna um „framtíðarfréttir“.
Tilkynningar og upplýsingaskjáir eru oftast tengdar við
rauntíma – það sem er í gangi og að gerast þann dag.
Umfjöllun á fundum ræðst af tilefni og geta varðað fortíðarnútíðar- og framtíðarmálefni. Með útgáfu fréttabréfsins er
leitast við hæfilega blöndu af öllu þessu auk nánari lýsingar.

Bjóðum nýja íbúa hjartanlega velkomna
Axel Jóhannesson
Guðrún Ólöf Guðmundsdóttir
Hreiðar Kristinn Sigfússon
Kristín Klara Ólafsdóttir
Ragna Iðunn Björnsdóttir
Magnús Jónatanssson
Sigurður Jónsson
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ALZHEIMER KAFFI AKUREYRI

HALLDÓRSPISTILL
Margvíslegar breytingar hafa verið í gangi hjá ÖA á
undanförnum árum. Nýjasta breytingin er að
dagþjónustan í Víðilundi bættist við starfsemi ÖA.
Tilefnið er að starfsemi félagsstarfs í Víðilundi og
dagþjónustu er skipt upp og því vænlegt að samþætta
dagþjónustuúrræðin á vegum Akureyrarbæjar í Hlíð og
Víðilundi. Innan ÖA eru í gangi verkefni sem hafa nú
þegar eða munu hafa í för með sér ýmsar breytingar á
starfseminni. Má þar nefna innleiðingu á Sögu
heilbrigðisskráningarkerfinu, innkaupakerfinu Timian,
Eden verkefnið og hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.
Framundan eru fleiri verkefni og má þar nefna samstarfs
og þróunarverkefni á sviði rafrænnar skráningar og
viðhald- og endurbætur á húsnæði. Framkvæmdasjóður
aldraðra samþykkti nýlega að styrkja endurbætur á
húsnæði Víði- og Furuhlíðar og má gera ráð fyrir að
undirbúningsvinna og hönnun verði unnin á þessu ári og
byrjun þess næsta. Hvenær framkvæmdir hefjast liggur
ekki fyrir enn sem komið er.

Alzheimerkaffi
Akureyri í Kaffi Sól
ÖA er einn af styrktaraðilum Alzheimerkaffi
Akureyri og býður fram
húsnæði Kaffi Sólar
með öllum búnaði án
endurgjalds.
Alzheimerkaffi er ætlað fólki með Alzheimer og skylda
minnissjúkdóma, aðstandendum þeirra, vinum og
áhugafólki um málefnið. Alzheimerkaffi er frábrugðið
öðrum kaffihúsum því auk kaffi og meðlætis er boðið
upp á fróðleik, spjall, hljóðfæraleik og söng þar sem
áhersla er lögð á gleði og samveru. Fjórir starfsmenn ÖA
eru tenglar FAAS á Akureyri og fóru af stað með
Alzheimerkaffi í febrúar s.l.
og var mæting fram úr
björtustu vonum.
Fyrsta kaffisamvera vetrarins
var 30. september sl. og var
gestur að þessu sinni Anna
Breiðfjörð danskennari.
Leiddi hún hópinn í vals og
polka. Eftir dansinn var boðið
uppá kaffi og meðlæti og
síðan slegið upp fjöldasöng
við undirleik Gísla Brynjólfssonar.

Ég vil hvetja íbúa og fjölskyldur þeirra, starfsfólk og
aðra til að koma á framfæri ábendingum að efni og koma
með tillögur að heiti á ritinu. Það er von mín og ritnefndar fréttabréfs ÖA að með útgáfu þessari takist að
auka og styrkja upplýsingamiðlun innan ÖA.
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EDEN MOLAR

FRAMUNDAN Í IÐJU– OG FÉLAGSSTARFI

Grunnregla 1 : Einmanaleiki, vanmáttarkennd og
leiði eru megin ástæður vanlíðunar meðal fólks sem
býr á öldrunarheimilum.

Fyrir utan hefðbundna dagskrá iðju- og félagsstarfs
verður ýmislegt að gerast hjá okkur í október.
Á 50 ára afmæli sínu fékk Hlíð peningagjöf frá ríkinu og
var hluti gjafarinnar ætlaður til eflingar söngstarfi á ÖA.
Ákveðið var að stofna sönghóp fyrir íbúa og starfsfólk
og mun Guðný Erla Guðmundsdóttir tónlistarkennari í
Tónlistarskóla Akureyrar leiða hópinn. Magga Kristín og
Hrefna Brynja ætla að vera henni til aðstoðar og verður
fyrsta æfing þriðjudaginn 7. október kl. 10:30 í Kaffi
Sól. Næstu æfingar ver ða 14., 21. og 28. október en
ætlunin er að hittast einu sinni í viku í vetur. Hvetjum
alla sem hafa yndi af söng að mæta.

Einmanaleiki er vanlíðanin sem við finnum þegar við
óskum eftir því að vera með öðrum, eiga samfélag við
aðra lifandi veru en getum það ekki.
Vanmáttarkennd er vanlíðanin sem við finnum þegar við
þurfun að þiggja af öðrum en fáum ekki tækifæri til að
gefa á móti.
Leiði er vanlíðanin sem við finnum þegar vantar
tilbreytingu og óvæntar uppákomur í hversdaginn.

Guðsþjónustur ver ða sunnudaginn 12. október í Hlíð
í umsjón Glerárkirkju og 26. október í Lögmannshlíð í
umsjón Akureyrarkirkju. Samverustundir á vegum
kirkjunnar verða mánudagana 6. október í Lögmannshlíð
og 20. október í Hlíð.
Kráarkvöld ver ða reglulega og mun húshljómsveitin
Hlíðin mín fríða halda uppi fjör i.
Markaðstorg ver ður laugar daginn 15. nóvember í
Hlíð.

Í næsta fréttabréfi fjöllum við um Grunnreglu 2 sem gefur
ráð og lausnir til að vinna gegn einmanaleika,
vanmáttarkennd og leiða.
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FRÆÐSLA

RANNSÓKN Á VELLÍÐAN ÍBÚA
María Guðnadóttir meistaranemi í lýðheilsuvísindum við
HÍ vann að rannsókn á ÖA í
júní til ágúst 2014. María
útskrifaðist sem stúdent af
náttúrufræðibraut frá MA
vorið 2010 og lauk síðan
grunnnámi í sálfræði við H A
vorið 2013.

Hugmyndafræði Lífsneistans er
sérstaklega sniðin að þörfum fólks með
Alzheimer og aðrar tegundir heilabilunar.
Í nóvember verður
starfsfólki boðið upp á að
taka þátt námskeiði til að
leiða klúbbastarf
Lífsneistans.
Klúbbastarfið hlaut
alþjóðleg verðlaun, The
IAHSA Excellence in
Ageing Services Award,
árið 2009. Lífsneistinn var einróma valinn fyrir vandlega
þróaða meðferð til að auka félagslega, tilfinningalega og
sálræna vellíðan fólks með heilabilun.

Hlýleikakönnun var lögð fyrir
á ÖA á tímabilinu 1. til 15. nóvember 2013. Niðurstöður
hennar sýndu að einmanaleiki og vanmáttarkennd, ásamt
leiða og bölsýni voru talsverð á meðal íbúa. Þegar íbúar
voru beðnir um ábendingar um það sem betur mætti fara
svöruðu þeir að jafnaði með „veit ekki“ eða sögðu að
allt væri í lagi og að það þyrfti ekkert að bæta. Ákveðið
var að fram-kvæma vettvangsathuganir og viðtöl með
það að markmiði að komast að því hvaða þættir það
væru sem íbúar töldu að gætu bætt vellíðan og lífsgæði
þeirra.
Samræmi var á milli niðurstaðna úr viðtölum og athugun
á vettvangi. Íbúarnir lögðu áherslu á að þeim liði vel á
hjúkrunarheimilinu, væru öruggir og að þeim væri sýnd
virðing.
Íbúar voru ánægðir með starfsfólkið en töluðu um að
það væri mjög upptekið og oft á hlaupum. Nokkrir
sögðust hafa heyrt starfsfólk tala um að það hefði ekki
nægan tíma til að sinna því sem þyrfti að gera.

Markmið þessa námskeiðs er að miðla þátttakendum
hvernig hægt er að:

Endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun

Fylgja innsæinu

Leysa ögrandi/krefjandi hegðun

Skipuleggja klúbbastarfið

Endurvekja hæfileika sem ,,liggja í dvala” og þar
með auðvelda endurheimt (rementia). Rementia
lýsir hvernig hægt er að endurvekja hæfileika þegar
félagslegt og tilfinningalegt umhverfi er styðjandi
og skilningsríkt.
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RANNSÓKN Á VELLÍÐAN ÍBÚA
Íbúum þótti vænt um að eiga náin tengsl við einhvern á
heimilinu en misjafnt var hvort þeir höfðu náð að mynda
slík tengsl. Mörgun íbúum þótti erfitt að eignast vini á
heimilinu og fannst erfitt að finna aðra íbúa sem þeir
ættu eitthvað sameiginlegt með.

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það sem eykur vellíðan
íbúa eru atriði eins og náin samskipti við annað fólk,
ferðir út af heimilinu og að hafa eitthvað fyrir stafni.
Þetta eru meðal annars þeir þættir sem Eden hugmyndafræðin notar til þess að auka vellíðan íbúa. Í ljósi þessa
má telja að hjúkrunarheimilið sé á góðri leið, en þurfi á
markvissari hátt að vinna með ofantalin atriði. Mögulega
má auka fjölda sjálfboðaliða sem huguðu að sálfélagslegum þörfum íbúa. Einnig væri hægt að auka samstarf
við framhaldsskóla þar sem nemendur myndu stofna til
tengsla við íbúa. Starfsfólk ætti að brýna fyrir ættingjum
að aldraðir eigi oft erfitt með að biðja þá um aðstoð og
því séu heimsóknir dýrmætar. Það er brýnt að starfsfólk
sýni hlýju og einlægni í samskiptum við íbúa og sé
meðvitað um að sálfélagslegar þarfir séu jafn
mikilvægar og líkamlegar. Aðstoða þarf íbúa við að
viðhalda og stofna til náinna sambanda við annað fólk ef
þau eru ekki til staðar. Það ekki magn tengsla sem
einstaklingur hefur við aðra heldur gæði tengslanna sem
skipta raunverulega máli.

Þrátt fyrir að
íbúar
heimilisins séu
umkringdir
fólki, bæði
íbúum og
starfsfólki er
ekki þar með
sagt að þeir geti
ekki orðið
einmana.
Íbúar kunnu vel að meta heimsóknir frá ættingjum og
margir sögðust gjarnan vilja fá heimsóknir oftar. Þá
langaði til að fara oftar út af heimilinu og þrátt fyrir að
sumir færu reglulega sögðust flestir gjarnan vilja fara
oftar. Íbúar höfðu mismikið fyrir stafni en nokkrir
töluðu um að þeir vildu gjarnan hafa meira að gera.
Margir íbúar nefndu að þeir vildu ekki biðja starfsfólk
um aðstoð sem tengdist öðru en líkamlegum þörfum, því
þeir væru ekki vanir því að þurfa að leita sér aðstoðar.
Jafnframt vildu margir ekki biðja ættingja um að koma
oftar í heimsókn því þeir vildu vera sjálfstæðir í augum
barna sinna og vildu ekki krefjast einhvers af þeim.
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