
 

 

 

Júlí 2018 4. árgangur 5. tölublað 

Umhyggja   Samvinna  Virðing  Gleði 

HRAFNINN 

Að njóta augnabliksins með íbúunum og næra sálina  

Eden ferðalagið heldur áfram, þann 
8. júní síðastliðinn fengu 
Öldrunarheimilin sína þriðju Eden 
viðukenningu sem Eden heimili.  
Viðurkenningin er ákveðin 
gæðavottun sem þarf að endurnýja 
reglulega.  
Skiptir það einhverju máli að starfa 
eftir Eden hugmyndafræðinni? 
Starfsmaður heimilisins til 25 ára 
hafði þetta að segja um Eden 
hugmyndafræðina: 
 „Áður en Eden hugmyndafræðin var 
tekin upp var starfið mitt mjög 
verkmiðað, það var ekki gert ráð 
fyrir því að starfsfólkið væri að eyða tíma í að spjalla við íbúa og njóta augnabliksins. Það 
var einblínt á það nauðsynlegasta eins og að baða, klæða, mata og sinna því lögbundna. Til 
að auka skilvirkni voru íbúar vaktir á ákveðnum tímum dags, klæddir og sendir í morgunmat. 
Það var baðað á ákveðnum dögum og á ákveðnum tímum og háttað á ákveðnum tímum. Mér 
leið ekki alltaf vel með þetta fyrirkomulag - fannst oft þegar vinnutíminn var búinn að ég 
hefði getað gert betur til að koma til móts við þarfir íbúana. Það bjó til að mynda 100 ára 
gömul kona um tíma þar sem ég vann og hún sagði við mig einn daginn að það vantaði nú 
ekki að við sinntum þeirra líkamlegu þörfum vel, en það vantaði að næra sálina. Það var 
einmitt kjarni málsins. 
Breytingin sem Eden hugmyndafræðin hafði í för með sér var ótrúleg. Núna er mér hrósað 
fyrir það sem ég var áður skömmuð fyrir – að njóta augnabliksins með íbúunum og næra 
sálina.“  
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Sigurðardóttir, og Helga G. 
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Sumarið er komið með allri sinni dýrð. Hver árstíð hefur sinn 
sjarma en það er bara eitthvað sérstakt við sumarið. Hækkandi 
lofthiti, miðnætursól, útsprungin blóm, ferskur ilmur af 
nýslegnu grasi, börn að leik, gönguferðir og ísbíltúrar, svona 
mætti lengi telja. Yfir sumartímann er oft heilmikið um að vera 
á Öldrunarheimilunum, hvort sem um er að ræða tónleika, 
skemmtanir, ferðir í listigarðinn eða að sitja úti í sól og sumaryl 
í góðum félagskap.  
 
Það hefur eflaust ekki farið framhjá mörgum að Ísland var nú í 
fyrsta skipti með á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Við 
Íslendingar sameinuðumst sem aldrei fyrr og þjóðarstoltið 
leyndi sér ekki. Fólk sem leggur það ekki í vana sinn að 
fylgjast með fótbolta sat fyrir framan skjáina og horfði á 
strákana okkar. Þetta hefur oft á tíðum skapað  skemmtilegar 
umræður hjá ungum sem öldnum og flestir hafa eitthvað til 
málanna að leggja.  
 
Í lok maí ár hvert kemur sumarstarfsfólk til okkar í vinnu, 
sumir hverjir með reynslu af umönnun en aðrir ekki. Oft er 
þetta ungt fólk sem er að byrja sinn vinnuferil, móttækileg fyrir 
nýrri reynslu. Ég tel það vera forréttindi að fá að vinna við það 
að aðstoða eldra fólk. Eldra fólk býr yfir gífurlegri lífsreynslu 
og visku sem það miðlar áfram til þeirra sem yngri eru.  Sú 
reynsla sem unga fólkið öðlast hér er dýrmæt og fylgir þeim út 
lífið.  
 
Njótið lífsins, einblínið á það fallega og hafið það gott í sumar,  
Anna María Guðjónsdóttir 
Aðstoðarforstöðumaður Aspar– og Beykihlíðar 

Krunkið 
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Í ár var Hlíð hluti af Jónsmessuhátíð á Akureyri. Boðið var uppá jóga og gong 
slökun á mínigolfvellinum á sunnudagsmorgni. Góð stund þar sem bæði íbúar og 

aðrir bæjarbúar tóku þátt, kennari var Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir.  

Nýir íbúar 

Jónsmessu jóga 

Ásta Valhjálmsdóttir 

Elsa Aðalsteinsdóttir 

Erna M. Haraldsdóttir 

Helga S. Jensdóttir 

Sesselja Þorsteinsdóttir 

Steinunn S. Jónasdóttir 

Steinþór Þorsteinsson 
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Fróði Oddson músíkant var með söng og spjall í salnum í byrjun júní.  

 

Guðrún Harpa Örvarsdóttir og Kristján Edelstein sungu hugljúf íslensk dægurlög 
fyrir fullum sal. 

 

Helga Kvam og Þórhildur Örvarsdóttir fluttu brot af dagskrá sinni um 
skáldkonuna Huldu við góðar undirtektir.  

Söngskemmtanir á Hlíð í júní 
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Mikill fjöldi af fólki gerði sér ferð til 
okkar á Gleðidaginn 8. júní 
síðastliðinn. Nokkur fyrirtæki á 
svæðinu mættu og buðu upp á smakk. 
Kjarnafæði gaf pylsur á grillið og 
voru grillaðar 200 pylsur. Kaldi bauð 
upp á smakk af mismunandi 
tegundum, Ísbúðin mætti með stóran 
kæli og bauð öllum upp á ís og 
Kaffibrennslan bauð upp á gæða kaffi.  

Gleðidagur á Hlíð 
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Lítill markaður var settur upp í anddyrinu og 
austur eftir ganginum. Þar var að finna mikið af 
fallegum munum sem afbragðs handverksfólk 
hafði töfrað fram. Til að gera daginn enn betri  
tók ÖA við þriðju alþjóðlegu viðurkenningunni 
sem Eden heimili. En einnig fékk ÖA 
aðalverðlaun fyrir framúrskarandi verkefni í 
nýsköpun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 
2018 fyrir ALFA - Rafrænt lyfjaumsjónarkerfi. 
Dagurinn var því sannkallaður gleðidagur. 
Bestu þakkir til allra sem komu að deginum og 
gerðu sér ferð til okkar. Án ykkar væri þetta 
ekki hægt. 

Gleðidagur á Hlíð 
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ALFA – framúrskarandi verkefni í nýsköpun 

Öldrunarheimili Akureyrar hlutu í byrjun þessa mánaðar, aðalverðlaun fyrir „Framúrskarandi 
verkefni í nýsköpun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2018". Verðlaunin hlaut ÖA fyrir 
verkefnið ALFA – rafrænt lyfjaumsjónarkerfi, sem ÖA, Lyfjaver ehf. og hugbúnaðarfyrirtækið 
Þula – norrænt hugvit, hafa unnið að síðustu fjögur árin. 

Í stuttu máli er ALFA – hugbúnaður sem heldur utan um lyfjalager. Kerfið felur í sér 
möguleika til rafrænna samskipta og sjálfvirkni varðandi birgðahald lyfja. Dæmi um slíkt er 
að ef birgðir af ákveðnu lyfi minnka niður í tiltekið lágmark sem á að vera til á hverjum tíma, 
þá sendir kerfið með sjálfvirkum hætti, pöntun til apóteks Lyfjavers.  

 

Verðlaun og velferðartækni 

Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÖA og Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstóri 
taka við aðalverðlaunum fyrir ALFA verkefnið á Grand Hótel þann 8. júní sl.  
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Brigðahaldið var fyrsti hluti af innleiðingu ALFA og síðan hafa fleiri möguleikar bæst við. 
Nægir að nefna að eftirlit með skráningarskyldum lyfjum er nú alfarið unnið rafrænt og hefur 
leyst af hólmi skráningarferli og skriffinnsku sem var tímafrek.  
Þrátt fyrir að verkefnið hafi byrjað fyrir fjórum árum, þá er því ekki lokið enn því í byrjun maí 
2018 hófust prófanir og innleiðing á rafrænum lyfjafyrirmælum (svokölluðum rafrænum 
lyfjakortum).  Þessi síðasti hluti af ALFA verkefninu er unnin undir umsjón Lyfjavers í 
samstarfi við Þulu, enda felur það í sér að þegar læknar gefa fyrirmæli og ávísa lyfjum þá 
verður til rafræn skráning sem samstundis verður aðgengileg í apóteki Lyfjavers til 
skömmtunar lyfja. Þessi hluti ALFA verkefnisins er sérlega áhugaverður því þar með breytist 
vinnulag við lyfjafyrirmæli úr því að vera skráð á myndræn skjöl (pdf skjöl) yfir í að verða 
læsilegur texti eða skrá sem skömmtunarvélar geta lesið. Bara sú breyting leiðir til verulega 
aukins öryggis og minnkar tvíverknað. Gangi þessi hluti eftir eins og allt bendir til, þá er um 
að ræða byltingu í vinnuferlum og öryggismálum á sviði lyfjamála. 
Hjá ÖA hefur ALFA verkefnið leitt til ávinnings sem kemur fram á margan hátt í starfseminni: 
svo sem hagræðing, betri nýtingu á vinnutíma starfsfólks og bættu starfsumhverfi. 
Tímasparnaður liggur í sjálfvirknivæðingu í pöntun og birgðahaldi. Hagræðið kemur fram í að 
magn birgða sem þarf að vera til á lager á hverjum tíma er minna og þar með hefur verulega 
dregið úr fyrningum lyfja. Þá hefur öryggi aukist og upplýsingaflæðið orðið betra og ýmsir 
fleiri möguleikar opnast. Sem dæmi má nefna að vinna hjúkrunarfræðinga í kringum 
lyfjalager og birgðaeftirlit hefur minnkað um tæplega eitt ársverk eða um 2000 klukkustundir 
á ári, samkvæmt athugun sem unnin var 2015 og þeirra viðbóta sem orðið hafa á kerfinu síðan 
þá. Ávinningur er því töluverður og ljóst að ef önnur hjúkrunarheimili og jafnvel sjúkrahús, 
nýttu kerfið væri samfélagslegur ávinningur mjög mikill. 
Miðlun reynslu af nýsköpunar- og þróunarverkefnum er afar mikilvægur þáttur og því var 
unnið sérstakt kynningarmyndband um ALFA verkefnið. Verðlaunin sem Öldrunarheimili 
Akureyrar fengu eru mikilvæg viðbót við gott orð ÖA fyrir frumkvöðla- og þróunarstarf á 
hinum ýmsu sviðum. Það starf og orðspor hefur leitt til margra heimsókna gesta af 
höfuðborgarsvæðinu og víðsvegar af landinu sem koma til að kynna sér það sem fram fer á 
ÖA. 
 

Verðlaun og velferðartækni 
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Hlíð 

 

Starfsfólk í iðju– og félagsstarfi er í sumarfríi  

16. júlí – 13. ágúst  

 

Hug- og handverksstofan verður opin og hægt er að kíkja í blöðin.  

 

ÖA er hluti af Listasumri og því munu verða ýmsar uppákomur í boði í júlí og 
ágúst. 

Kaffi Sól er á sínum stað alla miðvikudaga í sumar kl. 14:00 og þar verða 
uppákomur á vegum Listasumars. 

Kvikmyndasýning á vegum KVIKINDIS í salnum 6. júlí kl 20:00  

Húlladúllan verða með sirkusatriði 11. júlí kl 14:00 

 

Fleiri uppákomur verða auglýstar þegar nær dregur. 

 

Kaffivélin í anddyrinu verður eldhress í allt sumar 

Framundan í iðju– og félagsstarfi 
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Lögmannshlíð 
 

Starfsfólk í iðju- og félagsstarfinu Lögmannshlíð er í sumarfríi frá 2. júlí 
– 27. júlí.  

 

Við lokuðum 29. júní með söng og vöfflukaffi. Við mætum öll endurnærð 30. júlí. 

 

Á meðan sumarfríi stendur verður hægt að glugga í blöðin í Samkomugerði og fá 
sér rjúkandi heitt kaffi.  

 

Lömbin munu fara aftur til síns heima í sveitina núna í byrjun júlí. 

 

Þegar sumarfríi lýkur mun morgunlestur hefjast að nýju ásamt skipulögðu 
félagsstarfi s.s bingó, handverki og söng. 

Framundan í iðju– og félagsstarfi 



12 

Mánudaginn 4. júní skelltu hressir einstaklingar sér í Kvennahlaup á Hlíð. Hitað 
var upp í sólinni og gengið hring niður fyrir Hlíð og heim í garð. Að lokum fengu 
allir verðlaunapening og Kristal. 

Kvennahlaup í Hlíð 
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Föstudaginn 1. júní var Kvennahlaupið 
hjá okkur hér í Lögmannshlíð. Erlingur 
var einn í félagsstarfinu þennan dag og 
því komu Heiða konan hans og Friðný 
Sigurðardóttir og voru honum til aðstoðar. 
Þessi dagur einkenndist af gleði og kátínu 
hjá okkar fólki. Byrjað var á að safnast 
saman við aðalinnganginn sunnan við 
húsið og þar var smá upphitun sem 
Friðný stjórnaði. Að upphitun lokinni var 
farinn hringur í kringum húsið eins og 
venja er í Kvennahlaupinu.   

Kvennahlaup í Lögmannshlíð 

Þegar göngunni lauk þá söfnuðust 
við saman sunnan við húsið og þar 
komu Heimir, Maggi og félagar og 
sungu af mikilli innlifun í einn og 
hálfan tíma. Að því loknu fengu allir 
ís eins og hver vildi þar sem sólin 
skein skært og sýndi mælirinn 32. 
gráðu hita.  
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Áslaug Guðlaugsdóttir, 
íbúi á Asparhlíð, fagnaði 
100 ára afmæli þann 8. 
júní síðastliðinn. Hún er 
fædd og uppalin á Ytri- 
Hóli í Kaupangssveit og 
ólst þar upp ásamt sjö 
systkinum. Áslaug hefur 
verið heilsuhraust í 
gegnum árin en 
heyrninni er þó farið að 
hraka.    

Áslaug vann á ljós-
myndastofu Jóns og Vigfúsar og síðar í vefnaðarvörudeild KEA. Eftir að hún eignaðist börn 
var hún heimavinnandi húsmóðir og sinnti heimili og börnum af kostgæfni.  

Áslaug kvæntist Guðmundi Benediktssyni, rekstrarstjóra hjá Vegagerðinni, þann 14. júní 1945 
og eignuðust þau saman fjögur börn. Í dag á Áslaug 12 barnabörn og 25 barnabarnabörn.   

Þess má til gamans geta að barnabarnabarn Áslaugar, Albert Guðmundsson, lék með íslenska 
landsliðinu í fótbolta á heimsmeistaramótinu sem fram fer í Rússlandi um þessar mundir.  

Áslaug 100 ára 



15 

Fótboltaumræða hefur verið 
allsráðandi á Öldrunarheimilum 
Akureyrar, líkt og víðast hvar annars 
staðar á landinu. Ákveðið var að opna 
HM-stofu í Kaffi Sól á Hlíð þar sem 
hægt er að horfa á boltann og allar 
umfjallanir.  

Eins og sjá má á 
meðfylgjandi myndum sækja 
bæði ungir og aldnir HM-
stofuna enda hefur íslenska 
þjóðin staðið þétt á bakvið 
strákana okkar í keppninni og 
gefa íbúar og starfsfólk ÖA 
þar ekkert eftir. 

 

HM–stofan á Hlíð 
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Frá því að síðasta blað kom út hefur þó nokkuð 
verið um að vera hjá okkur. Síðasta Eden kaffið 
fyrir sumarfrí var þann 18. maí þar sem Pálmi 
Stefánsson og félagar spiluðu fyrir okkur eins og 
vant er. Það var fullur salur af glöðu og 
skemmtilegu fólki.  

Í lok maí fóru heimilin í það að setja niður falleg 
sumarblóm og kartöflur í gróðurkassana sem 
standa fyrir utan hvert heimili, og von er á góðri 
uppskeru 

Lömbin komu þann 28. Maí og hafa þau gefið 
mörgum íbúanum gleði í hjarta.  

Hænurnar komu þann 4. júní frá Giljaskóla, þar 
sem þær eru á veturna.  

Sumarið í Lögmannshlíð 



17 

Föstudaginn 15. júní komu Guðrún Harpa og Kristján Edelstein 
og voru með tónleika í Samkomugerði þar var fullur salur af 
fólki og var mikil ánægja með tónleikana.  

Líkt og aðrir landsmenn hafa íbúar stutt við bakið á strákunum 
okkar á HM. Stemming hefur myndast og leikirnir sýndir á 
stóra tjaldinu í Samkomugerði.

Nokkrir íbúar kíktu í heimsókn á leikskólann Hulduheima þar 
sem börnin buðu uppá köku og sungu svo nokkur lög fyrir 
okkur.  

Sumarið í Lögmannshlíð 
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Guðrún Harpa Örvarsdóttir, myndlistarkona, tónlistarkona og starfsmaður í umönnun á Eini- 
og Grenihlíð fékk á dögunum styrk úr Menningarsjóði Akureyrar til að halda þrenna tónleika 
og flytja þar íslenskar dægurlagaperlur. Tvennir tónleika voru á Öldrunarheimilum Akureyrar, 
þann 15. júní komu hún og Kristján Edelstein og héldu tónleika í Lögmannshlíð, þau 
endurtóku leikinn þann 22. júní með tónleikum á Hlíð, þar sem þau léku fyrir fullum sal. 
Þriðju tónleikarnir verða haldnir á Listasumri, en vettvangur fyrir tónleikana hefur enn ekki 
verið ákveðinn. 

Guðrún Harpa er fædd og uppalin á Akureyri en hefur ferðast töluvert í gegnum tíðina og 
meðal annars prófað að búa erlendis, bæði í Vancouver í Kanada þegar hún var 23. ára en þar 
sótti hún meðal annars kúrsa í Emily Carr listaháskólanum, og síðar í Kaupmannahöfn þar 
sem hún starfaði sem myndlistarkona og hönnuður hjá dönsku fyrirtæki. Þá hefur Guðrún 
Harpa brallað ýmislegt hér heima fyrir, til að mynda starfað sem myndlistarkona í 
Álafosskosinni í Mosfellsbæ og verið með „Litla listhúsið“ sem var listanámskeið sem var 
haldið á Kristnesi fyrir börn, en Guðrún Harpa er menntaður tækniteiknari og með 
stúdentspróf af myndlistarbraut, auk áfangana sem hún tók við Emily Carr listaháskólann í 
Vancouver. 

 

Viðtal við Guðrúnu Hörpu 



19 

Guðrún Harpa er mjög listræn í sér en 
hún segist vera fyrst og fremst 
myndlistarkona, en hún undirbýr núna 
sýningu sem opnar í haust, fyrsta sýning 
hennar síðan hún lenti í slysi árið 2012, 
sem neyddi hana til að taka pásu frá 
myndlistinni. Aðspurð um hvenær 
söngferill hennar hófst svaraði hún „ég 
byrjaði í kór 2011, þetta var í fyrsta 
skipti á ævinni sem ég fer í söng, 2014 
fer ég í söngnám og byrja í klassísku 
námi og færi mig svo yfir í rytmískt.“ 
Guðrún Harpa kláraði þó ekki námið 
heldur tók hún sér pásu frá námi og setti 
saman band til að spila tónlist belgísku 
hljómsveitarinnar Vaya Con Dios. Þá 
hefur hún sungið mikið í 
einkasamkvæmum og komið fram á 
litlum listviðburðum.  Guðrún Harpa 
hefur þá ekki langt að sækja 
tónlistarhæfileikana en faðir hennar var 
Örvar Kristjánsson, landsþekktur 
harmonikkuleikari. 

Guðrún Harpa hóf störf á Hlíð árið 2015, 
hún segist kunna vel við sig hér á Hlíð 
„það eru forréttindi að fá að vinna með 
öldruðu fólki og ég er umvafin kærleik á 
hverjum einasta degi“. Þá bætir hún við 
að Gríma, íslenski fjárhundurinn hennar 
sem kemur reglulega með henni í 
vinnuna, sé „líka ánægð á Hlíð enda sé hún mjög vinsæl meðal íbúa“. 

Guðrún Harpa er mjög hrifin af Edenstefnunni sem unnið er eftir hér á Hlíð og sótti 
rökstuðning fyrir styrktarumsókn sinni til einkunnarorða ÖA: umhyggja, virðing, samvinna 
og gleði. Um tenginguna milli tónleikaraðarinnar og einkunnarorðanna segir hún þetta: 
„Tónlistarviðburður fellur algjörlega undir þetta, hvort heldur sem tónleikaviðburðir voru stór 
partur í lífi fólks eða ekki að þá er eitthvað töfrandi við tónlist og söng og að fá að njóta. Þess 
vegna er nauðsynlegt að tryggja svona viðburði á öldrunarheimilum og færa viðburði af þessu 
tagi til fólksins svo það geti notið þeirra á sínu heimili.“ 

Við í ritstjórn erum hjartanlega sammála Guðrúnu Hörpu og þökkum henni fyrir frábæra 
tónleika og vonum að fáum að njóta hæfileika hennar aftur í náinni framtíð. 

Viðtal við Guðrúnu Hörpu 
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Í Furuhlíð hefur nú til nokkurra ára vakið athygli manna, sem um heimilið fara veggur sem er 
þakinn myndum af konungsbornu fólki. Hafa fréttir af þessum vegg borist víða og einnig til 
fjölmiðla en fréttamenn hafa komið og tekið viðtal við starfsfólk og íbúa og birt myndir af 
veggnum. 
Tilkoma þessa veggjar er sú að sonur hjóna sem hér bjuggu var að losa herbergi foreldra 
sinna, en mamma hans hafði verið mjög hrifin af kóngafólkinu. Hann bauð starfsfólki að eiga 
tvær myndir, sem móðir hans hafði átt, önnur var af norsku- og hin dönsku 
konungsfjölskyldunni. Þær Þorgerður Þorgilsdóttir og Hjördís  Blöndal voru við vinnu þennan 
dag og tóku við myndunum. Í kjölfarið spyrst út að Furuhlíð safni varningi tengdu 
konungsfólki og þá fara að berast gjafir til heimilisins, jafnvel frá fólki sem ekki hafði bein 
tengsl inn á heimilið. 
Þegar viðburðir á borð við 
brúðkaup Harrys og Meghan, þann 
19. maí síðastliðinn, þá er það 
viðtekin venja í Furuhlíð að bjóða 
upp á Royal búðing og Sherry. Það 
spurðist út að upppáhalds kex 
Meghan væri Lu kex og að 
sjálfsögðu  gæddu íbúar og 
starfsfólk sér á því einnig þann 
dag. 

Konunglegt brúðkaup í Furuhlíð 

Á myndinni til hægri má sjá Þorgerði í 
viðtali, standandi við hinn konunglega 
vegg Furuhlíðar 


