Øyane Kontakt
ØYANE SYKEHJEM

NR 1

MARS 2013

”INNOVASJON I OMSORG”
Hvilket framtidssamfunn ønsker vi oss?
Våren 2013 inviterer Øyane sykehjem
til en foredragsrekke der vi setter fokus
på næromsorg, nærmere bestemt på
samspillet mellom helsetjeneste, familie
og lokalsamfunn.

7. februar
21. mars
25. april
13. juni

Utgangspunktet er NOU-2011:11, som
nettopp har fått tittelen ”Innovasjon i
omsorg”. Følgende ressurspersoner er
invitert til å inspirere og utdype temaet
fra sitt ståsted:

kl. 11.00-13.00:
kl. 11.00-13.00:
kl. 11.00-13.00:
kl. 11.00-13.00:

Leif Johan Sevland
Geir Sverre Braut
Merethe Hustoft
Kåre Hagen

Leif Johan Sevland kjenner vi som ONSsjef og mangeårig ordfører i Stavanger.
Geir Sverre Braut er konst. direktør i
Helsetilsynet, tidligere fylkeslege i Rogaland. Merethe Hustoft er leder for prosjektet ”Leve hele livet” i Stavanger kommune. Kåre Hagen ledet utvalget bak
utredningen ”Innovasjon i omsorg”.
I etterkant av foredragene legger vi opp

til diskusjon omkring spørsmålene: Hvilket
framtidssamfunn ønsker vi oss? - Hvordan
kan Øyane sykehjem, Hundvåg bydel og
brukernes familie og venner samarbeide
om god næromsorg?

Leif Johan Sevland var første mann ut
7. februar. Han var på forhånd blitt
utfordret på stikkordene nærmiljøarbeid
og frivillighet. Sevland poengterte at
skal vi få ting til å skje, må folk komme
sammen. Og da er det helt avgjørende

med arenaer å møtes på. Så kan alt
skje! I paneldebatten som fulgte hovedinnlegget bidro Øystein Dahle (Hillevåg
og Hinna Frivilligsentral), Anne Grethe
Tesen Godal (pensjonist) og Terje Gabrielsen (Brukerrådet Øyane) med sine

Velkommen alle interesserte,
både privatpersoner, fagpersoner, lag og organisasjoner.

ERNA SOLBERG PÅ ØYANE
Fredag 1. februar hadde Erna Solberg og Bent Høie lagt inn en visitt
til Øyane sykehjem på Ernas Stavangerbesøk. De to fikk, sammen med
leder av Stavanger Høyre Odd Jo
Forsell og leder av levekårsstyret
Kåre Reiten, prøve både solrommet
og Aktivitetsparken. De fikk også
høre om Seniorskolen og om hvordan

det frivillige arbeidet organiseres,
og Kåre Reiten understreket betydningen av å ha en ansatt person til å
koordinere og utvikle dette viktige
arbeidet. Før Aftenbladets journalister slapp til, fikk høyrepolitikerne en
innføring i metoden Aktivitetsdosetten, som er utviklet på Øyane sykehjem og drevet av Lone Koldby.
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Sett kryss i kalenderen


18/3 KL. 10.30- 13.00:
KAREMA KLÆR



18/3 KL 17.00 - 19.00
BINGO V/ ØYAKLUBBEN



20/3 KL 11.00
KOMLEKAFÉ



21/3 KL 11.00 -13.00
”INNOVASJON I OMSORG”
GEIR SVERRE BRAUT



9/4 KL 11.00
FRELSESARMEEN

E
GT i FORBINDELS
KAFÉEN ER STEN NDAG 24/3
MED PÅSKEN SØ 27/3
OG ONSDAG

tanker rundt temaet, ut fra eget ståsted.
Konstruktive innspill etterfulgt av en fin
diskusjon, der vi fikk noe å tygge på til
neste runde. Velkommen tilbake 21.
mars, da skal det dreie seg om hvordan
vi kan skape ”et bærekraftig samfunn”.

TETT PÅ: SOLROMMET
En helt unik attraksjon
Det gikk fire år fra idé til virkelighet,
men resultatet er blitt helt spesielt og
vel verdt å vente på.
Under en høytidelig markering torsdag
17. januar ble snoren klippet og Solrommet åpnet for bruk. Takket være gode
givere og ikke minst tusenkunstner og
vaktmester Terje Olsen, har Øyane nå
fått en helt spesiell attraksjon. Det er
ikke bare solen (en spesiallampe fra
Sverige) som er opplevelsen, selv om
den gir både varme og farge. Men, som
leder av levekårsstyret Kåre Reiten sa
under åpningen: - Dette er god behandling og terapi når det er tungt om høsten
og man er litt deprimert.
Her er også blitt et maritimt miljø, fullt
av sanseopplevelser og erindringsgjenstander. Måkeskrik og bølgeskvulp blandet sammen med gamle fiskegarn, teiner
og lanterner. Og så den varme sanden
på gulvet som det gjør godt å stikke
føttene i! Man kan lukke øynene og
drømme seg vekk, eller man kan la blikket hvile på utsikten til Taulandet, motivet på bildet som pryder hele den ene
langveggen og som mange nikker gjenkjennende til. Eller på garntørken til
”Stavanger Preserving”, som er gjenskapt på den andre veggen og som
også vekker minner for noen.
I ukene etter åpningen har Solrommet
vært flittig i bruk, med tendens til kø på
den mest populære tiden på dagen.

KUNST- OG KULTURKLUBBEN
Nystartet venneklubb ønsker flere med
med, og hvis du føler at dette er noe for
deg, inviterer vi deg til å bli medlem.
Fire av oss har allerede hatt en ”ut på
byen dag”. Fellesutvalget for pensjonistforeninger og Eldrerådet inviterte i fellesskap til ”Syng julen inn” på Clarion
hotell 9. desember. Vi meldte oss på og
hadde en trivelig ettermiddag. Det var
masse god underholdning og en nydelig
middag, og vi stortrivdes med arrangeBjørg Haaland er blant
mentet og—ikke minst—i hverandres
initiativtakerne
selskap. Noe lignende vil vi gjerne gjøre
igjen, men da ønsker vi at flere skal få
Idéen om en slik gruppe dukket opp på anledning til å være med.
en idédugnad Seniorskolen på sykeHar du et arrangement du har lyst å gå
hjemmet arrangerte i november i fjor.
på og savner følge, så meld deg inn i
Mange av oss er enslige og synes ikke
klubben. Kanskje noen har samme interdet er noe moro å gå ut alene, det være esse som deg og blir med. Det som passeg på kino, teater, konsert eller bare et ser for en, passer gjerne ikke for en ankafébesøk. Det ønsker vi å gjøre noe
nen, så dess flere medlemmer, dess stør-

re mulighet for felles interesser. Vi er i
startfasen og trenger råd og hjelp for
hvordan gruppen skal drives for å bli
stor og sterk. Selvfølgelig bestemmer du
selv hvilke arrangementer du vil delta
på, så ikke nøl med å melde deg på. Du
har ingenting å tape, men alt å vinne.
Det neste arrangementet vi har bestemt
oss for er Løgnaslaget i april. Videre
planer er for eksempel Arboretet, Hå
gamle prestegård, konserthuset, osv.
BLI MED!
Send påmelding med navn, adresse og
telefonnummer til:
Øyane sykehjem, Austbøgeilen 62,
4085 HUNDVÅG.
Merk konvolutten ”Kunst– og kultur”.
Bjørg Haaland

MØTESTEDET FOR FRIVILLIGE
Dagens tema: Verdien og egenverdien av frivillighet
Det ble en fin formiddagsstund på den
siste dagen i februar, da vi hadde invitert til samling for frivillige medarbeidere på Øyane. Hvite duker og god mat
(takk til kjøkkenet for nydelige smørbrød
og kaker) skaper stemning i seg selv,
men dagens hovedgjest skal også ha sin
ære for et vellykket arrangement.
Øystein Dahle er leder av Hinna og Hillevåg frivilligsentral, og har lang erfaring i bransjen. I sitt foredrag trakk han
tråden helt tilbake til Hans Nielsen Hauge som ”dugnadenes far” i Norge, til de
nye formene for frivillighet vi ser i dag.
Et eksempel er ”shopperne”: De kommer
til regionen for en kort periode, gjerne i

forbindelse med oljevirksomheten, og vil
ha noe meningsfylt å fylle fritiden med.
Et annet eksempel er arbeidsinnvandrerne, der frivilligheten blir et springbrett
inn i arbeidslivet. På Øyane har det
vært flere som hører inn under denne
kategorien i det siste. Vi hjelper dem
med språktrening, samtidig som de er en
ressurs for oss den stunden de er her.
Kanskje den aller største egenverdien
ved frivillig arbeid er nettverksbygging,
avsluttet Øystein Dahle: - Frivillighet
bygger nettverk og tillit mellom mennesker. Det hører med å nevne at de fleste
frivillige på Øyane har vært med oss i
mange år, de utgjør en stabil kjerne som

til sammen yter 3 - 4 årsverk. I sin
takketale understreket Helge nok engang hvor privilegerte vi er som har alle
disse med på laget, og at Øyane sykehjem ikke hadde vært det samme uten.

Øystein Dahle

KJELL ELVIS PÅ ØYANE SYKEHJEM
Stor stemning og fullt hus da Øya Klubben inviterte til vårfest
Først en velsmakende varmrett med noe
godt å drikke til, så fløtekake og kaffe
og enda noe godt i de små glassene for
de som ønsket det. Til slutt desserten alle
ventet på: Love me tender, Blue Hawaii,
Kiss me quick - kan det bli bedre?

Kjell Elvis ladet opp
til konserten i solrommet

Returadresse
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

REDAKTØREN HAR ORDET
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

oyane-sykehjem.no

Det er allerede over tre måneder siden
siste nr. av Øyane kontakt kom ut, og i
denne perioden har vi hatt veldig stor
aktivitet. Jeg vil spesielt fremheve serien
om «innovasjon i omsorg». Gamleordføreren hadde et fint innlegg med påfølgende god paneldebatt, her er det bare å stille opp på fortsettelsen.
Ikke minst gleder vi oss over åpningen
av solrommet, aktivitetsavdelingen var
stuet til siste kvadratmeter da bydelsutvalgsleder Egil Olsen klippet snoren. En
kjempestor takk til Terje som har laget
et rom til glede og nytelse. Han jobbet
nærmest døgnet rundt i tiden før åpningen. Egen bestillingsbok på nett fungerer utmerket, den er fulltegnet de fleste dager. Et svært godt alternativ for
de som ikke kan reise til varmere strøk.

Mange er nok spente på utbyggingen.
Formannskapet har nettopp godkjent
avtale for kjøp av Austbøgeilen 58 og
60. Byggeprosjektgruppen er nedsatt,
og det planlegges byggestart i første
kvartal 2014.
Så skal det sies at det varmet godt da
over 20 tidligere ansatte i pensjonsalder møtte frem til seniortreff. De hadde
nok å minnes om og har allerede bestemt å samles fem ganger i året.
Helt til slutt takk til Lone for fremragende arbeid med Øyane Kontakt og arbeidet ellers på Øyane. Velkommen til
Irene Berstad som overtar Lones plass i
redaksjonen.

Helge

FOR ANSATTE
Et varmt gjensyn med gamle kolleger

Ikke ante vi helt konsekvensene, da vi
sist november inviterte til Seniortreff
gjennom Øyane Kontakt. Men da
kvelden kom, viste det seg at dette
virkelig var et populært initiativ. Det
ble et varmt gjensyn for mange, praten og latteren satt løst, og allerede
under presentasjonsrunden ble det
ytret ønske om gjentakelse. Og slik
blir det: Alle pensjonister og seniormedarbeidere ønskes velkommen til
et nytt treff onsdag 17. april kl.
18.00. Veien blir til mens vi går, er
det noe som heter, det får gjelde her
også. Formen og hyppigheten på
framtidige samlinger kommer vi nok
fram til etterhvert, hvis dette viser seg
å være liv laga. Men kjekt var det!

Nytt om Magnet
Utover våren blir det flere personalmøter
enn vanlig, fordi vi ønsker mest mulig involvering i arbeidet med de forskjellige kravene i kvalitetssystemet Magnet.
Det første i så måte var 26. februar, der 35
medarbeidere fikk bryne seg på praksisstandard 8: ”Personalet anerkjennes for
oppnådde resultater”. I denne standarden
skal vi ha på plass et belønningssystem som
anerkjenner profesjonell utvikling, måloppnåelse og innsats utover det som forventes.

Et tema som engasjerte!
Prosjektgruppa fikk med seg mange kreative innspill, men også motforestillinger mot
å innføre et såpass ”unorsk” system hos oss.

