Øyane Kontakt
ØYANE SYKEHJEM

NR 1

FEBRUAR 2012 ÅRGANG 32

VELKOMMEN TIL NYTT AKTIVITETSROM
En helt ny måte å tenke aktivitet på

Sett kryss i kalenderen

Enevald Haug i snekkerkroken

Vi ønsker velkommen til den nyoppussede underetasjen! Etter måneders bråk,
støv og hardt arbeid er aktivitetsrommet nå klar for bruk igjen.
Vaktmester Terje Olsen har stått på dag,
kveld og natt for å få det ferdig. Dagsenterleder Annlaug Øgård og leder av
aktivitetsavdelingen Gro F. Øpsen har
nøye planlagt bruken av den gamle arbeidsstuen så den er tilpasset nye behov
og kan brukes hele dagen, hele uken.

Rommet er nå delt opp i poster. Det er
en snekkerkrok, en sy krok, en mannekrok, en velværekrok, en malekrok og en
kjøkkenkrok. I midten står det store bordet til fellesaktiviteter.
Utover våren vil Annlaug og Gro invitere
brukere og ansatte til inspirasjonssamlinger for å vise rommets muligheter. Og
alle er velkomne til å ta en titt!
Så gleder vi oss til solrommet blir ferdig.

NAVNEKONKURRANSE
Hva skal det nye aktivitetsrommet hete?
Nytt rom med nytt innhold og nye muligheter fortjener et helt nytt navn!
Innredningen i aktivitetsrommet har et
maritimt preg, så vi ser i utgangspunktet
for oss at navnet gjenspeiler det, men er
selvfølgelig åpne for alle gode forslag.

Herved er utfordringen gitt! Konkurransereglene er enkle: Skriftlige forslag
leveres til Annlaug på dagsenteret eller
Gro i aktivitetsavdelingen innen 1. april.
Vinneren kan vente seg en hyggelig
overraskelse!



29/2 KL 18.00
KOSEKVELD V/ ØYANES VENNER



5/3 KL 11.00
MUSIKKQUIZ V/ KOLDBYDUOEN



7/3 KL 11.30
BINGO



11/3 KL 13.00
SØNDAGSKAFÉ



14/3 KL 11.30
GAMMELDANS



19/3 KL 17.00
BINGO V/ ØYAKLUBBEN



21/3 KL 11.00
KOMLEKAFÉ



25/3 KL 13.00
SØNDAGSKAFÉ



28/3 KL 10.00 - 13.00
KAREMA KLÆR



29/3 KL 18.00
KOSEKVELD V/ ØYANES VENNER
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KAFEEN ER STENGT I PÅSKEUKEN

TETT PÅ: STRATEGISK PLAN
Satsingsområder 2011 - 2013 er Mat, Aktivitet og HMS
Vi er i gang med det andre året i en ny
periode med Strategisk Plan. Utgangspunktet for planleggingen er i all hovedsak resultatene av gruppearbeid og
diskusjoner i Spania høsten 2010, samt
arbeidet med kvalitetssystemet Magnet.

Mat og Aktivitet: Ved å fokusere på
disse helt sentrale sidene av tilbudet
vårt, ønsker vi å virkeliggjøre begrepet
«Aktiv omsorg» og oppfylle myndighetenes intensjoner om å gi framtidas tjenestetilbud en mer aktiv profil.

HMS er det tredje store satsingsområdet. Her er prosjekt «Øyane Magnet
sykehjem» helt sentralt. Kvalitetssystemet Magnet er et verktøy til å jobbe
systematisk med forbedring av arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet på Øyane.

MØTESTEDET FOR FRIVILLIGE
Til inspirasjon og ettertanke

Sigmund Lunde fikk fortelle Anne-Grethe
Thesen Godal om sitt frivillige engasjement på Øyane sykehjem

Rundt femti frivillige medarbeidere
var nylig samlet for å høre AnneGrethe Thesen Godal filosofere over
”Den frivillige som samfunnsbygger”.
Med sin erfaring fra kommunens helseog sosialtjeneste siden 1975, er AnneGrethe sikker på at det går an å utvikle et godt frivillig ”dugnads-arbeid” i
et bærekraftig samfunn:
- Vi kan oppleve fellesskap på tross av
forskjeller. Vi kan til og med oppleve at
forskjeller er det som gjør livet spennende og pirrer nysgjerrigheten vår.
Frivillighetsarbeidet er ofte en vinn-vinn
situasjon - og det er ikke tvil om at det
offentlige hjelpeapparatet og det fri-

villige samfunnsarbeidet kan utfylle
hverandre på en god måte. Her støttet
hun seg til utenriksminister Jonas Gahr
Støhre, som til hevder at frivilligheten er
en stor og uforløst ressurs i videreutviklingen av velferdsstaten: ”Daglig omsorg, livskvalitet og mening kommer
ikke med offentlige penger og tjenester
alene” (Dagsavisen 15.12.11).
På Øyane sykehjem kan vi i høy grad
bekrefte disse tankene. Gjennom 15 år
har vi nå arbeidet systematisk for å
integrere frivillig arbeid i virksomheten,
og erfarer at de frivillige representerer
et friskt, positivt tilskudd i hverdagen.

SKOLERÅDET
Seniorskolen tenker nytt
Seniorskolen på Øyane sykehjem har siden åpningen i
2006 arrangert rundt 70 kurs
som har samlet over 200
pensjonister fra bydelen. Vi
har langt på vei skapt vår
egen modell, i samdrift med
sykehjemmet. Fagene har
favnet vidt, fra språk og
dataopplæring til lokalhistorie og lefsebaking. Den forestående utvidelsen på Øyane
sykehjem gir nå muligheten til
å tenke nytt, og det blir viktig
for oss å få målgruppen på
banen: Hva ønsker seniorene?
Hvordan kan vi skape en best

mulig Seniorskole for bydelen? På den bakgrunn har vi
dannet et skoleråd som kan
bidra til å utvikle Seniorskolen
i positiv retning. Heike Veholmen og Elin Nordaune representerer seniorene i rådet,
ved siden av Helge Gabrielsen, Lone Koldby og May
Ingunn Helland fra Øyane.
Kommende halvår skal brukes
til å lage et godt program for
neste semester. Det ligger
også i planene å arrangere
en idédugnad til høsten, der
nåværende og framtidige
brukere vil bli utfordret.

Skolerådet

FAGLUNSJ
Få faglig påfyll sammen med lunsjen
Ideen bak faglunsjene er å la
medarbeiderne få en arena der de
kan presentere og diskutere fagstoff for og med hverandre, på
tvers av avdelinger og profesjoner. Sist ut i rekken var sykepleier
Sissel Hauge, som samlet hele 19
kolleger til temaet ”depresjon i
eldre år”. Statistikken fra fjoråret
viser at hele 10 av 14 faglunsjer
hadde interne foredragsholdere.
En god måte å dele kunnskap på!

Program mars / april 2012
5.3: ”Aktiviteter tilpasset den enkelte” v/ Anne Grethe Vågshaug
og Lone Koldby
19.3: ”Kartlegging av smerte i
CosDoc” v/ Aase Ask
16.4: ”Forebygging av trykksår”
v/ Hilde Nygård og Sissel Hauge

DOKTORSIRKLER

MAGNET

Forankring av Aktivitetsdosetten

Nytt år - nye tiltak!

Første doktorsirkel ble holdt
med to representanter fra
hver langtidsavdeling hvor
aktivitetsdosetten er i bruk.
Det er lett å bli enige om
at det er viktig at beboerne får en meningsfull hverdag, men i praksis ser vi
det kan være vanskelig å
få til. Gruppen, bestående
av Hilde og Tonje fra avd
A, Mona, Rita og lærling
Maren på avd C og Linda
og Anne Grethe fra avd E,
har som oppgave å holde
trykket oppe på aktivitetsdosetten og se til at beboerne faktisk får et oppda-

Arbeidet med kvalitetssystemet Magnet vil få høy prioritet
de nærmeste årene.
Systemet består av 12 standarder, alle med fokus på arbeidsmiljø og tjenestetilbud. Øyane
er fra før ISO- og miljøfyrtårn
sertifisert. Men der disse to
standardene retter seg mot
driften og det ytre miljøet, retter Magnet seg mest mot de
mellommenneskelige forholdene. På den måten utfyller de tre
systemene hverandre.
Den siste tida har vi vært opptatt av å beskrive arbeidsmiljøet fra flere vinkler. Blant annet kreves det at vi har på
plass forebyggende tiltak ”for

tert tilbud de kan ha glede
av. Lone er tauholder og
motiverer avdelingene til å
dele gode tiltak og rutiner.
Det er viktig å få det som
en prioritert oppgave, da
forankring av aktivitetsdosetten er et av satsingsområdene våre. Det kom
mange gode forslag og
ideer og også erfaringer
på tvers av avdelingene
som vi
kan
jobbe
videre
med.

å begrense sykdom, skader og
ulykker blant personalet”. Likedan er Magnet opptatt av at
medarbeiderne har en balansert livsstil, ”der trim og helsefremmende aktiviteter oppmuntres”. I den anledning diskuterer
vi nå hva vi skal prioritere og
legge til rette for på Øyane.
Neste skritt er å legge alle aktivitetene inn i en ergonomikalender, for å sikre at de blir
gjennomført. Her vil det f. eks.
stå tidspunkt for vernerundene
og info-kursene i forflytningsteknikk. Og - ikke å forglemme
- når trimmen for renholds- og
kjøkkenpersonalet går- det nye
tilbudet i Magnets ånd!

Returadresse
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

TAKK!
Øyane Kontakt er et kontaktorgan for
Øyane sykehjem og deles ut til beboere,
pårørende, styret, ansatte og andre samarbeidspartnere.
Abonnement:
Bankgiro:
Redaktør:
Redaksjon:

kr 75,- pr år
3230.23.82246
Helge Gabrielsen
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

”Sommerdans”
Dette nydelige
relieffet laget av
stavangerkunstneren Ellef Gryte,
har fått sin plass
på en av de nymalte veggene i
underetasjen. Vi
takker kunstnerens
arvinger for denne
generøse gaven.

EN STOR TAKK til alle gode hjelpere som har
bidratt til oppussingen av underetasjen. På
bildene ser vi Bengt og Jostein i aksjon. Mange
timer er brukt i forbindelse med å legge nytt
gulv, male, bygge solrom, snekre møbler, ominnrede, rydde, pynte, vaske og få alt på plass
igjen. Det er blitt et flott resultat som vi alle nå
kan glede oss over. Vi har også lyst til å takke
vaktmester Terje Olsen for hans store innsats!

www.oyane-sykehjem.no

REDAKTØREN HAR ORDET
GODT NYTT ÅR!
Vi står foran et spennende år med
mange store og små muligheter.
Forhåpentligvis vil vi ved neste årsskifte
være i full gang med planlegging av
nybygg. Magnetgruppen var nylig i
Fredericia, en by helt sør i Danmark.
Der jobber de etter en modell hvor flest
mulig av de som trenger hjelp, skal få
hjelp tidlig, slik at de kan bo hjemme
lengst mulig. Dette er en modell som

også Stavanger kommune ønsker å innføre.
Vår utfordring er å bygge slik at vi kan
være forberedt på å ta imot pasienter
til opptrening i enda større grad enn i
dag. Vi ønsker å legge til rette for ulike
typer tilbud, i samsvar med våre framtidige brukeres ønsker og behov.
Har du meninger om dette, er det bare
å ta kontakt med meg eller en som sitter
i styret.

Solrommet ble ikke ferdig før jul, slik
mange hadde håpet. I stedet har vi fått
et fint aktivitetsrom og en veldig fin underetasje. Solrommet satser vi på skal
bli ferdig til sommeren/høsten.
Sett av 7. mai kl. 1200 – da skal vi åpne en flott mosjons- og møteplass utenfor
rehabavdelingen. Dette skal være et
naturlig treffsted, med trening og muligheter for en kopp kaffe og en drøs etterpå.

Helge

