
 

 
 

 

 

 

 

Sett kryss i kalenderen 
 

 14/10 KL 11.00 

REIDAR JONASSEN:  

PÅ GRENSEN TIL ALLSANG 

 15/10 KL 10.30 - 13.00 

SALG AV KLÆR V/ KAREMA 

 16/10 KL. 13.00 

HYGIENEKURS FOR FRIVILLIGE 

 20/10 KL 17.00 - 19.00 

BINGO V/ ØYA-KLUBBEN 

 21/10 KL 11.00 

FRELSESARMEEN 

 22/10 KL 11.30 

KJENT OG UKJENT OM  

GUSTAVA KIELLAND V/ LOKAL-

HISTORIKER GUNNAR SKADBEG  

 29/10 KL 12.00 

VISEKONSERT V/ LEIF BLIX OG 

LARS NYGAARD: HVIS GRAM-

MOFONEN KUNNE SNAKKE 

 30/10 KL 17.00 

TREKNING I STIFTELSENS LOTTERI 

 

 

 

Øyane Kontakt 
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En gave til felles glede 

Den 28. august arrangerte personalet i 
avdeling C sensommerfest for beboere 
og ansatte. Anledningen var en penge-
gave fra en tidligere, svært takknemlig 
beboer. Hun ønsket å gi noe tilbake til 
glede for hele avdelingen. 
Alle i avdelingen hadde fått innbydelse, 
og vi ble totalt 28 personer. Personalet 
kom om ettermiddagen og laget til, og vi 
hadde det i vanlig kveldsmattid.  Alle de 

16 beboerne og 12 av personalet del-
tok. Vi dekket langbord i kafeen og ser-
verte krabbe og reker, fikk nybakt loff 
fra kjøkkenet og hadde brus og vin til 
drikke. Vi hygget oss i godt selskap og 
med god  mat. Alle syntes det var en 
vellykket fest og håper den kan gjentas 
en gang i framtiden.   
 
                     Irene Larsen, avdelingsleder 

SENSOMMERFEST I AVDELING C 

 

 
 

Søndagskafé 5/10 og 19/10 

 

VENNSKAPLUNSJ  

En kjekk invitasjon fra Qmarka barnehage 

Vi takker små og store i Qmarka  
for en veldig koselig formiddag! 

Me brette opp armane 
Etter en tid med økonomisk usikkerhet, er nå snuoperasjonen godt i gang og det er 
foretatt nødvendig nedbemanning. Men vi håper og tror at brukere, pårørende, 
frivillige og besøkende fremdeles vil møte ”det gamle Øyane” når de kommer inn 
dørene. Det er derfor ekstra kjekt å gi ut Øyane Kontakt denne gangen, fordi det 
så tydelig viser et høyt trivsels- og aktivitetsnivå. Dette vil vi gjøre alt for å kunne 
bevare, også i tiden som kommer. 

Anne Irene Osmundsen, fungerende daglig leder 



Klubben vår vokser langsomt men 
sikkert. Bowling er blitt en månedlig 
fornøyelse. Siste fredag i måneden 
møtes vi på ”Harbour Café og Bow-
ling”. Ellers har vi et stort program for 
høsten.  
 

 
 
 
 
Vi startet allerede 25. juli i 
”Gladmatteltet” i regi av Eldrerådet. En 
flokk ungdommer fra ”Livsglede for 

eldre” tok godt vare på oss. Nydelig 
middag, underholdning og besøk av 
Ingrid Espelid. 15 personer var med.   
Værgudene var ikke med oss 13. au-
gust, men 11 av oss trosset vær og vind 
og dro på tur til Røvær langt ute i hav-
gapet. Ingen ble sjøsyke.  Nydelig kom-
lemiddag og litt om Røværs historie, 
bl.a. om den store ulykken hvor et helt 
begravelsesfølge druknet. 
1. oktober var vi igjen innbudt til mid-
dag og underholdning, regi Eldrerådet 
på Clarion hotell. Dette i forbindelse 
med den internasjonale eldredagen. 18 
personer hadde en trivelig kveld.  
Ellers på høstprogrammet står ”Endelig 
Dag igjen” m/ Dag Schreiner i Stavang-
eren 18. oktober, Eidsvåg i konserthuset 
14. november,  Ajax i Stavangeren 30. 
november og Julerevy med hjertevarme 
i kuppelhallen 6. desember.  Så avslut-
ter vi det hele med ”Syng julen inn”, 

regi Eldrerådet på Clarion hotell 7. 
desember. 
Men på nyåret møtes vi igjen til fristen-
de opplevelser. 14. januar kl. 14.00 
møtes vi i kaféen på sykehjemmet for å 
planlegge videre. Har du lyst til å være 
med oss så møt opp. Du deltar bare på 
det du selv ønsker og har interesse for. 

 
Bjørg Haaland 

TETT PÅ: AKTIVITETSAVDELINGEN 

Litt om ergoterapi- og fysioterapi på Øyane sykehjem 

NYTT FRA KUNST- OG KULTURKLUBBEN 

Mange lurer på hva som er forskjellen 
på fysio- og ergoterapeuter. Vi tenker 
mye likt, men har likevel noe forskjellig 
fokus på enkelte områder. 

Her på Øyane er ergoterapeuten pri-
mært tilknyttet rehabiliteringsavdelingen. 
Arbeidsoppgavene er mange og varierte, 
med bl.a. formidling av hjelpemidler. 
Ergoterapeuten har ansvar for at boligen 
er tilrettelagt til brukeren skal hjem, samt 
at pasienten har nødvendige forflytnings-

hjelpemidler. Ved behov utfører vi ADL 
trening (trening på dagliglivets oppga-
ver), som kan være alt ifra påkledning, 
matlaging, husarbeid til turer ut og trap-
petrening. Ergoterapeuten har også an-
svar for kartlegging og tester ved mistan-
ke om begynnende demensutvikling. 
 
Fysioterapeutenes oppgaver er trolig mer 
kjent for de fleste. I tillegg til trening og 
behandling av rehabiliteringspasienter, 
har fysioterapeutene ansvar for hver sin 

langtidsavdeling og en korttidsavdeling. 
På disse avdelingene bidrar de med vur-
dering og behandling, og søker på for-
flytningshjelpemidler etter behov. Fysiote-
rapeutene holder jevnlig forflytningskurs 
på Øyane, for at personalet skal lære 
gode arbeidsstillinger og teknikker i for-
hold til forflytning av pasienter. 
 
Både fysioterapeutene og ergoterapeu-
ten er godt faglig oppdatert, og bidrar 
til rehabiliteringsavdelingens god rykte 
blant pasienter og fagkollegaer. Å jobbe 
med rehabilitering oppleves meningsfullt, 
da de aller fleste pasientene reiser hjem 
til egen bolig etter endt opphold her. 
Treningen er tilpasset dagliglivets behov 
for hver enkelt bruker.  
 
Avdelingen har tatt i bruk ulike tester for 
å måle effekt av tverrfaglig rehabilite-
ring. Pasientene blir testet for styrke, ba-
lanse og funksjon ved oppstart av be-
handling og før hjemreiser. Oftest ser vi 
at målingene har endret seg i positiv ret-
ning , noe som oppleves som motiverende 

både for oss og pasientene. 
 
Alle terapeutene deler på ansvaret for 
fellestrimmen som i flere år har vært et 
populært tilbud. Dette tilbudet er åpent 
for alle og foregår fire dager i uken. Vi 
bidrar på alle avdelinger på forskjellige 
måter og deltar på enkelte fellesarrang-
ementer, f. eks gammeldans. På somme-
ren har vi utetrening i aktivitetsparken en 
fast dag i uka, hvor beboere og ansatte 
er velkommen til å få gode treningstips.  

 
Vi i avdelingen har et godt arbeidsmiljø 
og trives godt sammen på jobb. Vi har i 
tillegg jevnlige treff på fritiden. Det kan 
være hjemme hos hverandre eller at vi 
finner på noe kjekt sammen. Hver sommer 
har vi et treff i Strømvik kolonihage, der 
Gro har hytte. Dette er blitt en trivelig 
tradisjon som vi ser frem til hver sommer. 

 
  Gro Finnvik Øpsen 

 avdelingsleder 

 

20 i stil 

En sporty gjeng står klar med kulene 

Aktivitetsavdelingen 

Ergoterapeut i 80 % stilling: 
Gro Finnvik Øpsen  

2,5 fysioterapistillinger: 
Anne Haaland Bland Berthine Tangeland (p.t. permisjon) Sigrid Røysland (p.t. permisjon) Eirin Haugvaldstad (vikar) 

Kristin Moslet (vikar) 

F.v. Gro, Eirin,  
Kristin (sittende) og Anne 



Jens Erik Leitan, sykepleier og lærer på 

Bergeland videregående skole, fortel-

ler engasjert om praksisordningen de 

prøver ut dette året. Skolen har tatt 

konsekvensen av at elevene ikke lenger 

er en homogen masse,  men tvert imot 

har svært forskjellig bakgrunn og der-

med ulike læringsbehov. Nøkkelordet er 

differensiering, både når det gjelder 

undervisning og praksislengde. De fram-

tidige helsefagarbeiderne på vg2 er 

delt inn i grupper etter ønske, interesser 

og behov for praksis. I utgangspunktet 

skal alle på programfaget ha 40 dager 

i praksisfeltet, og for en gruppe på 10 

elever av totalt 50 viser dette seg å 

være nok. Disse får da skreddersydd 

undervisning på skolen mens medeleve-

ne er ute. Ungdommene vi for tida møter 

på Øyane, tilhører en gruppe som skal 

ha 16 + 40 dagers praksis. I de første 

16 dagene har de lærer med seg hele 

tiden,  noe som gir dem en ekstra trygg 

og god start på denne viktige delen av 

skolegangen. 

Etter en lang og fin sommer er de faste 
aktivitetene omsider i gang igjen.  
Bildene under viser torsdagsdamene på 
besøk. Programmet følger god, gammel 

oppskrift som alltid blir vellykket: Serve-
ring av kaffe og vafler, høytlesing 
(alltid kjekt å høre om fru Grødaland 
sine mange eskapader) og en stor dose 

allsang ispedd litt gymnastikk ”for å 
riste ned vaflene”!  Helt til høyre står de 
kvikke damene i Øya Klubben klar til å 
starte opp høstens første bingokveld. 

ØYANE SYKEHJEM SOM PRAKSISARENA 

Fruktbart samarbeid med Bergeland videregående skole 

En dag i praksis er over og klassen 
sitter klar til å oppsummere dagen 

sammen med læreren 

I GANG IGJEN 

Samtidig med vg2 elevene, har vi også 
en annen gruppe fra  Bergeland på 
besøk denne høsten. De går i første 
klasse og skal velge utdanningsretning 
til våren. Målet med deres praksis er å 
få innblikk i hverdagen på et sykehjem 
og lære litt om kommunikasjon, kosthold, 
hjelpemidler og hygiene. Allerede første 
dagen ble vi godt kjent med dem: Ele-
vene inviterte til aktivitetsdag med 
mange kjekke ”stasjoner” å velge mel-
lom - svært velkomment og populært! 



Kjære leser! 
 
Det er med stort vemod 
jeg nå skriver min siste 
leder i Øyane Kontakt.  
 
Etter 35 år som daglig 
leder er det selvfølge-
lig tungt å takke for seg.  Jeg ble ansatt 
i september 1979 og var med på siste 
innspurt i planleggingen og åpningen 5. 
mai 1980.  Det har vært mange flotte 
år hvor vi på flere områder har vært 
og er et foregangssykehjem.   
 
Jeg er den første til å beklage at syke-
hjemmet nå er inne i svært vanskelig 

økonomisk situasjon som jeg håper skal 
løse seg snarest mulig, slik at Øyane 
også videre skal være et attraktiv sted 
å bo og arbeide på.  
 
En spesiell takk til alle de fine medar-
beiderne som jeg har hatt mange gode 
og lærerike år sammen med. Også en 
stor takk til alle dere frivillige som vir-
kelig har stått på for Øyane i uke etter 
uke. 
 
Med disse få ordene vil takke for meg 
og ønske dere alle lykke til videre. 
 

EN LANG OG GOD SOMMERSESONG ER OVER... 

Øyane Kontakt er et kontaktorgan for 
Øyane sykehjem og deles ut til beboere, 
brukere, pårørende, styret, ansatte og 

andre samarbeidspartnere.  
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FOR ANSATTE HØSTFEST I AVD E 

 

Øyane sykehjem har fått sin egen pen-
sjonistklubb, der også seniormedarbei-
dere over 60 år er velkomne. Dette er 
stedet for å treffe tidligere kolleger i 
hyggelig lag! Det som begynte i det 
små i fjor, er nå en etablert klubb med 

fire samlinger i året og et styre bestå-
ende av Lillian Eriksen (984 69 189) og 
Solveig Ringbakken (51 54 70 69) . 
Kontakt dem hvis du vil vite mer, eller 
møt opp til neste samling på Dagsente-
ret onsdag 13. november kl. 1800. 

Vi over 60 Øyane 

God stemning på sist møte da en (over-)ivrig fotballsupporter  
plutselig dukket opp og ville ha et ord med i laget 

… og  nå varmer vi oss på minnene! 

Første torsdag i oktober: Et flott dekket 
langbord med pynt i årstidens farger 
møtte beboere, ansatte og frivillige som 
var invitert til høstfest denne ettermidda-
gen. Det ble en riktig kosestund, med 
kaffe og nydelige hjemmebakte kaker, 
levende lys, allsang til gitarakkompagne-
ment og hyggelig prat rundt bordet. En 
fin tradisjon som alle vet å sette pris på.  


