
 

Med Anita som inspirerende  

veileder, fikk de nærmere femti 

deltakerne en ny og glad opple-

velse. 

Nå har alle fått male med bil-

ledkunstner Anita Jakobsen 

(bildet). 

I kulturhovedstadsåret var det 

beboerne som fikk male, og i 

Byrkjedal sist høst deltok 80 

medarbeidere på overnat-

tingstur og maleworkshop.  
 

Siste gruppe ut var de frivilli-

ge, som nylig var samlet på 

Møtestedet.  

 

Da er det tid for å gå i gang 

med den 9. sesongen  på 

Seniorsenteret.  

Seniorsenteret på Øyane 

sykehjem skal være et sted 

for undervisning, aktivitet og 

sosialt samvær for alle over 

60 år i Hundvåg bydel.  

Siden oppstarten i 2006 har 

over 200 av bydelens pensjo-

nister deltatt på kurs i Seni-

orsenterets regi. Kursene 

har favnet vidt, fra opplæring 

i data og mobilbruk til språk-

undervisning, blomsterbin-

ding og lefsebaking.     Senio-

rene kan selv påvirke tilbu-

det ved å komme med ideer 

og ønsker.  

 

 

Se vårens program  

på midtsidene! 

 

  

 

Hele sykehjemmet maler... 

Velkommen til Seniorsenteret  

 

Øyane Kontakt 
N R .  1   F E B R U A R  2 0 1 0   Å R G A N G  3 0  

Sett kryss i    ka-

lenderen X 
 

21. februar kl 

13 Søndags-

kafé 

23. februar kl 

18 Kosekveld 

ved Øyanes 

venner 

24. februar kl 

11 Komlekafé 

med åresalg, 

musikk og kos! 

3. mars kl 17 

Informasjons-

møte om Rho-

dostur 

8. mars kl 10-

13 Salg av 

klær til damer 

og herrer 

14. mars kl 13 

Søndagskafé   

15. mars kl 18 

Den årlige 

vårfest ved 

Civitan 

 

Takk til Øyanes 
venner for ny be-
handlingsbenk til 
fysioterapien 

Halvdagsseminar 27. april 
En meningsfull hverdag for 

beboere på sykehjem er 

tittelen på halvdagsseminaret 

som blir arrangert på Øyane 

27. april. Ansatte innen leve- 

   

kår og andre interesserte 

inviteres til seminar fra kl 

12 til15. Steinar Barstad fra 

helse og omsorgsdept  er 

vår hovedgjest med innleg-

get ”Aktiv omsorg”. 

Deretter blir det innføring i 

metoden ”Aktivitets -

dosetten”  ved Lone Koldby 

og Gro F Øpsen.  

Les mer om aktivitetsdoset-

ten på side 3. 

Takk til Kora Jensen for 

svigermors antikke broderi  
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Har du 

spesielle 

kursønsker? 
 

Kom gjerne med 

tips til kurs vi kan 

holde på 
Seniorsenteret.  

Det er ikke sikkert 

vi får til alt med én 

gang, men alle 
forslag blir tatt vare 

på og vurdert når vi 

skal starte nye kurs.  

 
T. 51 85 69 24. 

 

Påmelding  

 

Bindende påmelding  

(med opplysninger om 

navn, adresse, telefon/ 

evt. e-postadr.) til: 

 

May Ingunn Helland,  

Øyane sykehjem,  

Austbøgeilen 62,  

4085 Hundvåg. 

 

T.  51 85 69 24/ 20.  

 

may.ingunn.helland@ 

stavanger.kommune.no 
 

 

1. Nybegynnerkurs i data: Lær å bruke datamaskinen (4 + 4 timer) 

For deg som har kjøpt bærbar PC med systemet Windows og Word tekstbehandling og vil ha 

hjelp til å komme i gang. Ta med egen PC, strømkabel og eventuelt ekstern mus.  

Trinn 1: Du får en enkel innføring i hvordan maskinen virker og trening i å bruke tastaturet. 

Du lærer å skrive tekst, lagre og slette dokumenter, med mer.  

Trinn 2: Vi repeterer og trener på det som er gjennomgått i trinn 1.   

Hvis deltakerne ønsker, blir det mulighet for å gå litt videre. 

Sted:   Øyane sykehjem, kafeen 

Tid trinn 1: Onsdag 17.3 og 24.3 kl. 1400 - 1600  

Tid trinn 2: Onsdag 14.4 og 21.4 kl. 1500 - 1700   

Kursholdere: Reidar Thorsvik (Trinn 1) og John Kristian Helland (Trinn 2) 

Pris:  Kr. 500 inkl. kopiutgifter 

 

2. Spansk dagligtale (12 timer)   
For deg som har begynnerkurs eller kan litt spansk fra før, og har lyst til å lære mer.  

Lurer du på om kurset passer for deg? Ta kontakt med kursholder på tlf. 970 78 335. 

Sted:   Øyane sykehjem, biblioteket 

Tid:  Mandag 8.3, 15.3, 22.3, 12.4, 19.4 og 26.4 kl. 1200 - 1400.  

Kursholder: Teresita Maria O. Nunez-Sørbø  

Pris:  Kr. 600 + evt. utgifter til bøker 

 

3. Oppfriskningskurs for bilførere 60+ (6 timer) 
Begynner det å bli noen år siden du tok sertifikatet? Meld deg på dette populære kurset og få 

frisket opp teorien!  Aktuelle tema: Kjøring på motorvei, rundkjøringer, skilter, forbikjøring, 

fart, bruk av retningslys, forsikringsbestemmelser. De av deltakerne som ønsker kjøretimer, 

kan gjøre individuell avtale med kursholder. 

Sted:  Øyane sykehjem, biblioteket 

Tid:  Onsdag 10.3, 17.3 og 24.3 kl. 1100 -1300 

Kursholder: Per Sandanger, Sandanger Trafikkskole A/S 

Pris:  Kr. 600 

 

4.  Lær å lage marsipanroser til 17. mai kaken! (6 timer) 
Kursholder jobber på kjøkkenet på Øyane, og kan kunsten å pynte marsipankaker! Nå vil hun 

lære ferdighetene videre til deltakerne på Seniorsenteret. 

Ta med trinsehjul og glatt kjevle. 

Sted:  Øyane sykehjem, kafeen 

Tid:  mandag 19. april kl. 1100 - 1300 

Kursholder: Reidun Haaland 

Pris:  Kr. 150 inkl. ingredienser 

 

5.  Filmkafé! 
Et åpent tilbud til alle filminteresserte!  

Denne våren prøver vi oss på filmkafé, se program neste side. 

Ingen påmelding, gratis inngang! Salg av snop, kaffe og brus. 

Sted:  Øyane sykehjem, kafeen  

Tid: Mandag 1.3, 15.3 og 12.4 kl 1100-1300 og torsdag 25.3 og 22.4 kl. 1600-1800   

 

   Velkommen til en ny      

 sesong på Seniorsenteret 

  

 Kurstilbud våren 2010 

NB! 

Vi tar forbehold 

om endringer i 

programmet og at 

kurs med liten 

søkning kan bli 

avlyst! 

Begrenset  

plass! 

mailto:may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no
mailto:may.ingunn.helland@stavanger.kommune.no


Program for filmkafeen 
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Vårens program innehol-

der norske filmperler fra 

femtiårene fram til i dag. 

Handlingen i alle filmene 

er lagt til 40– og 50 tallet. 

 

Man 1. mars 1100-1300: 

Trost i taklampa (1955) 

Regi: Erik Borge 

Folkekomedie etter Alf Prøy-

sens bok. Om bygdemisunnel-

se og stormannstanker fra 

norsk 1950– tall. 

Filmen gikk sin seiersgang på 

norske kinoer i 1955. Den fikk 

gode kritikker, ikke minst på 

grunn av Prøysens treffende 

replikker, nydelig karakterfor-

ståelse og flotte sanger. 

 

Man 15. mars 1100-1300: 

Ni liv (1957) 

Regi: Arne Skouen 

Filmen skildrer Jan Baalsruds 

dramatiske flukt til Sverige 

under krigen, etter en mislyk-

ket sabotasjeaksjon i Troms. 

Dette mesterverket er både 

Oscarnominert og kåret til 

tidenes beste norske film. 

 

Tors 25. mars 1600-1800: 

De dødes tjern (1958) 

Regi: Kåre Bergstrøm 

Filmen er basert på André 

Bjerkes roman, med Henki 

Kolstad i hovedrollen. Den er 

en av de ytterst få norske film-

grøssere og regnes i dag som 

en av de store klassikerne i 

norsk film. 

 

 

Man 12. april 1100-1300: 

Løperjenten (1981) 

Regi: Vibeke Løkkeberg 

Filmen beskriver Bergen anno 

1948, og er en enestående barn-

domsskildring fra en tid hvor 

drømmen om Amerika holdt 

folk oppe. En hjerteskjærende 

vakker og rystende film, som i 

1995 kom på UNESCOs over-

sikt over de femten mest be-

tydningsfulle norske filmene. 

 

Tors 22. april 1600-1800: 

Max Manus (2008) 

Regi: Espen Sandberg og 

Joachim Rønning 

Dette er historien om mot-

standsmannen Max Manus og 

kretsen rundt ham, fra han del-

tok som frivillig i den finske mot-

standskampen i 1939 fram til 

frigjøringsdagene i mai 1945. 

med på trim, få fotbad eller gå 

tur. 

Vi har et godt og variert aktivi-

tetstilbud på Øyane og vi er 

flinke til å gi god pleie og opp-

merksomhet til våre beboere, 

men med denne metoden vil vi 

prøve å sikre at alle blir sett og 

at alle får et tilbud de har in-

teresse av. 

Mange sitter og sover, noen vil 

ikke gå fra rommet sitt og and-

re igjen isolerer seg eksempel-

vis pga nedsatt hørsel. Det er 

viktig at de også får et tilbud. 

 

Så langt har prosjektet fått en 

del interesse også utenfor sy-

kehjemmet. Vi har undervist 

på Slåtthaug og Mosheim syke-

hjem og hatt et innlegg på Sta-

vanger kommunes fagdag på 

UIS. Nå er turen kommet til 

vår egen andegård og onsdag 

17. og 24. februar skal medar-

beidere på Øyane sertifiseres 

som ”Aktivitetsdoktorer”. 

Målet er å lage en tilpasset 

dosett til alle nye langtidsbebo-

ere på sykehjemmet. Medar-

beiderne er også interesse-

kartlagt og på sikt ser vi for 

oss å kunne krysse interesse- 

grupper på tvers av avdelinger 

og mellom medarbeidere og 

beboere. Det er også en måte 

å trekke inn pårørende som 

ressurs og bruke frivillige som 

turgåere, opplesere, 

besøksvenn med mer. 

 

Vil du vite mer kan du 

kontakte prosjektleder 

Lone Koldby: 51856938. 

 

Prosjektet ”aktivitets do-

setten, tilpassede aktivite-

ter til beboerne” er nå 

kommet til veis ende. Nå 

er det resten av sykehjem-

met som skal aktiviseres!  

 

Gjennom et halvt år har pro-

sjektgruppen jobbet med å lage 

et system som skal sikre bebo-

ere på sykehjemmet et kvali-

tetstilbud i form av aktiviteter 

som de er interessert i. Meto-

den går ut på å kartlegge hva 

beboeren interesserer seg for 

og hva han ikke interesserer 

seg for. Deretter legges opp 

en ukedosett med tilpassede 

aktiviteter. Det kan være alt 

fra å lese, høre musikk, være 

Aktivitetsdosetten 

 

”Jeg elsker 

den vår som 

du knapt kan 

se, en blomst 

som sprang ut 

i den kolde 

sne!” 

A. Øverland 

Gratis inngang 
Påmelding ikke  

nødvendig 
Salg av snop, kaffe  

og brus 

På ettermiddags- 
visningene blir det  

også salg av pølser  m/lompe 



  Sammen for et godt arbeidsmiljø 

Øyane Kontakt er et kontaktorgan for 

Øyane sykehjem som deles ut til beboere, 

pårørende, styret, ansatte og andre samar-

beidspartnere. 

Abonnement:  kr 75,- pr år 

Bankgiro:  3230.23.82246 

Redaktør:  Helge Gabrielsen 

Redaksjon:  May Ingunn Helland 

  og Lone Koldby 

Austbøgeilen 62  

4085 Hundvåg 

Telefon 51 85 69 20 

Telefaks 51 85 69 49 

E-post helge-gabrielsen@c2i.net 

 

Retur adresse 
 
 

Skulle det likevel ikke gå vår vei, 

vil vi trenge hele øyas støtte og 

hjelp for fortsatt å kunne være 

et hjem med høy kvalitet og 

hvor alle skal føle at de hører 

hjemme.  

 

Vil du gi en gave? 

Jeg vil også benytte anledningen 

til å takke Hulda Drange for 

gavene hun har gitt til avd. F: Et 

flunkende nytt piano og DVD 

spiller. Ikke nok med det - hun 

valgte også at i stedet for 

blomster ved graven kunne 

familie og venner gi penger til 

Øyane. Det kommer stadig inn 

bankgiroer så det ser ut til å bli 

en god sum.  Tusen, tusen takk. 

 

Skulle andre ha lyst å gjøre til-

svarende eller gi en gave, er det 

bare å ta kontakt med daglig 

leder. Gaver over kr 500 kan 

trekkes av på selvangivelsen.  Vi 

er glade og takknemlige for alle 

bidrag, store og små – alt hjel-

per oss med å gjøre hverdagen 

bedre for beboere og ansatte.  

 

Ha en riktig god mars og  

god påske!  
 

 
 
 

 Helge 

www.oyane-sykehjem.no 

Redaktøren har ordet! 

3-2-1 er støttet av  
Arbeids- og inkluderings-

dept. og ledet  av   
Arbeidstilsynet   

Røykere ut av vestibylen 
I kvalitetsutvalget 9. februar ble det bestemt at 

det fra 1. mars ikke er tillatt å røyke i vestibylen.  

Beboerne henvises til dagsenterinngangen eller 

til korridoren mellom avdeling C og E, mens 

medarbeidere og besøkende fremdeles kan bru-

ke kaféterrassen. 

Et nytt nummer av Øyane Kon-

takt er ferdig og denne gangen 

sendes det ut til alle som er over 

60 år og bor i bydelen. Navnelis-

tene har vi fått fra Skatt Vest. Vi 

håper mange vil lese om alt det 

som skjer på Øyane med interes-

se.  

 

Vår visjon er å være verdens 

beste sykehjem, og til det treng-

er vi også din hjelp. Tilbakemel-

dingene er gode og det ser ut 

som de fleste trives. Har du noe 

å sette fingeren på, håper vi opp-

riktig at du gir beskjed. Vi er 

åpne for både ris og ros. 

 

For få dager siden ble Øyane 

resertifisert både i forhold til ISO 

9001 standard og som Miljøfyr-

tårn. Fremdeles er vi det eneste 

sykehjemmet i Norge som har 

begge disse sertifikatene. Lenge 

har vi vært det eneste med ISO 

sertifikat, men i 2009 kom 3 - 4 

etter og jeg regner med at det 

blir flere også i 2010.  Målet må 

være at de som har bygd landet 

skal stilles i første rekke fremfor 

alle andre ”gode” tiltak. 

 

Øyane sykehjem har i fem og et 

halvt år vært i forhandlinger med 

Stavanger kommune om ny 

driftsavtale. Vi står fremdeles 

langt fra hverandre på flere om-

råder, men forhåpentligvis kom-

mer vi i mål innen kort tid.  

Vi  gjennomfører i disse dager et lederutvik-

lingsprogram i regi av 3-2-1 prosjektet.  

 

 

 

 

Deltakerne er alle lederne og medlemmene i pro-

sjektgruppe 3-2-1. Målet er å styrke kompetansen 

hos våre ledere og gi dem trygghet i forhold til 

lederrollen. 

Anne-Grete Skofterød (HSH), 

Geir Lahnstein (BI), Astri Sandvik 

og Berit Aarthun (NAV) og Ellen 

Marie Marvik og Roar Høydal 

(AT) underviser i flere aktuelle 

temaer, bl.a.:  Konflikt og kon-

flikthåndtering, endring og om-

stilling, mobbing på arbeidsplas-

sen, seniorkarriere, forebygging 

og oppfølging av sykemeldte. 

Undervisningen er fordelt over 

fem hele undervisningsdager og 

fem tretimers bolker.  

 

Utover våren vil alle medarbei-

derne på Øyane bli presentert 

for et utvalg av disse temaene 

på faglunsjer: 
 

25. mars kl 1130-1215 

Roar Høydal, AT:  

”Mobbing på arbeidsplassen” 

 

15. april og 20. mai  

kl 1130-1230 
 

Astri Sandvik, NAV: 

”Oppfølging av sykemeldte” 


