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Onsdag 12. februar kl. 10.30 -13.00
Seniorskolen markerer starten på vårsemesteret
og ønsker alle seniorer i bydelen velkommen!

Dagens hovedgjest

Per Inge Torkelsen
Det fins vel knapt noen siddis som ikke
kjenner Per Inge. Her et utdrag fra hans
egne websider, der han forteller om seg
selv: ”- Eg holde meg godt. Vanligvis i
rekkverket eller bordkanten. Eg går dagligt tur, ofta flerne meter. Eg e ein tekniske
begavelse med utallige sidestykker, og e

Program 12. februar
10.30
I vestibylen får du informasjon om
vårens tilbud på Seniorskolen og
anledning til å melde seg på kurs.
11.00
Per Inge Torkelsen kåserer
12.00
Benstrekk
12.15
Friskis & Svettis presenterer seg,
med ”vareprøve!”
13.00
Middagen serveres.
For de som vil stoppe igjen og spise
middag i kaféen, er prisen kr. 100,for 2 retter inkl. kaffe.
Behov for skyss?
Øyanebussen kjører fra Hundvågkrossen v/ Sandnes Sparebank
kl. 10.15. Retur etter middag.

voldsomt glade i dyr. Spesielt svinasteig
og lammakotelettar. (peringe.no)
Per Inge, som etter eget utsagn lever av
det han liker aller best å holde på med,
er denne gang invitert til oss for å holde
åpningsforedraget på Seniorskolen.

Målet for Seniorskolen
er å være et sted for undervisning,
aktivitet og sosialt samvær for personer over 60 år i Hundvåg bydel.

Et godt seniorliv
er temaet for Seniorskolen våren
2014. Vi vil, som Friskis & Svettis, gi
våre deltakere gode opplevelser. Derfor passer det fint at Friskis & Svettis
besøker oss på åpningsdagen og gir
en liten prøve på hva de står for.

Friskis & Svettis - for alle!
Friskis & Svettis er en idrettsforening
med et unikt mål sammenlignet med
den øvrige idrettsverdenen. Her er det
ingen konkurrenter som skal slås, verken i tid eller prestasjoner. Målet er
helt enkelt å oppleve bevegelsesglede
og å ha en god opplevelse. Treningsidéen er å være for alle og inkludere
også de med ulike funksjonsnedsettelser.

Ønsker du å abonnere på Øyane Kontakt?
ØyaneKontakt er et kontaktorgan for
både brukere, ansatte, pårørende og
andre interesserte samarbeidspartnere.
Det kommer 4 - 6 utgaver pr. år og et
årsabonnement koster kr. 100,-. I 2014
rydder vi i arkivet, og ber om at de
som ikke ønsker å stå som abonnent gir
beskjed på tlf 51 85 69 20 eller e-post
astri.husberg@stavanger.kommune.no.

Som abonnent bidrar du til
utgivelsen av Øyane Kontakt

ÅRGANG 34

Sett kryss i kalenderen


4/2 KL. 12.00
KONSERT: JAN HØILAND
OG REIDAR JONASSEN



5/2 KL 11.30
DIKT OG MUSIKK V/ELIN
FURUBOTN, SVEIN TANG WA &
GUNNAR ROALKVAM



12/2 KL. 11.00
ÅPNING AV SENIORSKOLEN
MED PER INGE TORKELSEN OG
FRISKIS & SVETTIS



13/2 KL. 18.00
VI OVER 60 ØYANE



17/2 KL 17.00-19.00
BINGO V/ ØYA-KLUBBEN



18/2 KL. 13.00 - 1500
MØTESTEDET FOR FRIVILLIGE



19/2 KL. 11.00
PIANOKAFE: MUSIKK, ALLSANG
& ÅRESALG MED FINE GEVINSTER



26/2 KL. 10.00-13.00
SENIORSHOP: SALG AV KLÆR
TIL DAMER OG HERRER



5/3 KL. 11.30
BINGO V/ ØYA-KLUBBEN



12/3 KL. 11.30
HUSORKESTERET SPILLER OPP TIL
GAMMELDANS

3/2, 9/3

9/2 ,2
Søndagskafé

GODE MINNER FRA ADVENTSTIDEN

Adventstiden på Øyane sykehjem ble
innledet med tenning av lys på den
store julegranen og besøk av Børesvingen barnehage, som sang julesanger. Tradisjonen tro kom Vågen barnehage og Q-marka barnehage med et
hvitkledd Luciatog 13. desember og
serverte beboere og ansatte nydelig
julesang, julekort og julekaker. En rørende stund for mange av oss.

Konfirmantene fra Hundvåg kirke underholdt med skuespill om juleevangeliet.
De var kledd i flotte kostymer, og både
Jesusbarnet og eselet var med. Håper
dette blir en tradisjon fremover.
Flere andre grupper og enkeltpersoner
har bidratt med flott adventsunderholdning, bl.a. elever fra Bergeland vg skole,
musikkskolen, IMI Brass, Gubbekorpset
fra Roaldsøy, Øyanes venner med jule-

fest, Ester Offerdal med kåseriet ”Jul i
kunsten”, Trio Triola med nydelig sang
og musikk og vårt eget kjøkken med
Lutefisk for spesielt interesserte.
Og ikke minst - Øystein og Stian har
sørget for fyr i peisen, slik at vi kunne
være i kaféen på de kalde dagene.
En stor takk til alle som har gitt beboere,
pårørende og ansatte her på sykehjemmet hyggelige juleopplevelser.

OMSORG I PRAKSIS
Tilsammen 20 elever fra Bergeland
videregående skole hadde sist høst
praksis hos oss for å få innblikk i
hverdagen på et sykehjem.
Hver tirsdag i 12 uker deltok en gruppe
på 10 elever i frokost og daglige aktiviteter. De går på helse– og oppvekstfag
dette skoleåret, og i løpet av våren skal
de velge utdanningsretning og dermed
framtidig yrke. Så det var svært nyttig
for dem å komme ut og få se hvordan
helsefagarbeiderne jobber. Ifølge kontaktlæreren ble det gjennom disse ukene
tydelig for flere at dette var riktig vei å
gå, mens andre fikk kjenne på at arbeidet som helsefagarbeider ikke er noe
for dem. Og da er mye av hensikten
med praksisoppholdet oppnådd!
Selv sier elevene at kommunikasjonen
med de eldre var litt vanskelig i begynnelsen, men at det gikk bedre etter
hvert som de ble trygge på hverandre.
Ellers har de lært mye om kosthold og
hygiene, og om hvor viktig det er med
ergonomi og riktige hjelpemidler.

Første pulje inviterte til spilledag
med brettspill, sang og andre kjekke
aktiviteter

Siste pulje har nettopp
gjennomført en vellykket adventsstund
Hver pulje takket for seg med å invitere
til en samling med allsang og aktiviteter
for beboerne og dagsenterbrukerne.
De hadde selv planlagt og sto for un-

derholdningen, også en nyttig erfaring
for ungdommene. Og vi litt eldre kunne
riktig kose oss - først på spilledagen,
senere på adventsstunden.

SENIORSKOLEN VÅREN 2014
Lokaler

Språkkurs

Alle kursene holdes i
lokaler på Øyane sykehjem.

Engelsk dagligtale

Påmelding
Bindende påmelding
med navn, adresse, tlf,
e-post adresse til:
May Ingunn Helland
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 HUNDVÅG
T. 51 85 69 24/20
may.ingunn.helland@
stavanger.kommune.no
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Foredragene holdes
i Øyane sykehjem
kafé og er åpne for
alle interesserte.
Ingen påmelding,
gratis inngang.

Har du lyst til å friske opp engelsken din? Trenger du øvelse i engelsk konversasjon? Kanskje du
skal ut å reise eller ønsker å kommunisere med engelsktalende i Norge eller på nettet? Kursholder Katherine Seedell er født og oppvokst i England og har bodd i Norge i 23 år. Hun snakker
derfor flytende norsk og kjenner godt prosessen med å lære et fremmedspråk. Opplegget vil
basere seg på interessen til deltakerne og ta hensyn til ulike nivå og ferdigheter.
Tidspunkt:
Onsdager kl. 09.30 - 11.00.
Varighet:
Kurset går over 8 uker fra onsdag 19. februar.
Kursavgift:
Kr. 1100,- pluss litteratur. Opplysninger om pensumlitteratur gis ved kursstart.

Hobby- og interessekurs
Akryl - / oljemaling (figurativt)
Kurset er hovedsakelig basert på individuell undervisning og passer derfor like godt for nybegynnere som for viderekomne. Deltakerne får en enkel innføring i tradisjonelle malingsteknikker,
komposisjon og fargelære. Kursholder Kjersti Haga er utdannet på Kunstskolen i Rogaland og
har siden bl. a. stilt ut i Stavanger Kunstforening og vært representert på Vestandsutstillingen.
Men sin aller første utstilling hadde hun på Galeien, og øyafolket husker kanskje bildene hennes
både fra Øyahuset og Hundvågsenteret.
Tidspunkt:
Mandager kl. 17.30 - 20.30.
Varighet:
Kurset går over 6 uker fra mandag 17. februar.
Kursavgift:
Kr. 1500,- pluss materialer. Opplysninger om malerutstyr gis ved påmelding.

Finn din stil
Hvordan presenterer du deg selv? Kursholder Grethe W. Øglænd er opptatt av at det innvendige skal speile det ytre, og at vi gjennom klær og kroppsspråk kan fortelle mye om hvem vi er.
Hvordan finne dine farger og din personlige stil? Grethe W. Øglænd har 30 års erfaring i
bransjen, og på kurset gir hun inspirasjon og individuell veiledning til deltakerne.
Tidspunkt:
Torsdag 6. mars kl. 11.00 - 14.00.
Kursavgift:
Kr. 500,-.

Foredrag
Onsdag 26. mars kl. 11.30

Åse Frafjord Johnson: ”Livet har mange farger”

Mål for
Seniorskolen
Seniorskolen skal
være et sted for
undervisning, aktivitet og sosialt samvær for personer
over 60 år i Hundvåg bydel.
Så lenge
det er ledig plass,
er kursene også
åpne for andre interesserte. Ta kontakt for nærmere
informasjon!

Om endringer, motgang og livsglede.
Åse Frafjord Johnson er utdannet adjunkt, har jobbet som lærer og har i tillegg erfaring som
veileder og foredragsholder. Hennes bok ”Livet er…” handler om å mestre livet og fokusere på
det positive selv når det butter i mot, og har gitt inspirasjon til mange. Åse er også en aktiv akvarellmaler og vil ha med seg et utvalg av bildene sine som illustrasjon til foredraget.
Onsdag 23. april kl. 11.30

Leif Jon Paulsen: ”Garborg og Jæren”
Leif Jon Paulsen er teolog og kanskje best kjent som mangeårig sykehusprest i Stavanger. En
mye brukt foredragsholder innen temaene sorg, krise og psykisk helse, vil i dagens foredrag ta
fram en annen side av seg selv: Et levende engasjement for Garborg, hans liv og forfatterskap.

Dagstur til Garborgheimen 8. mai
Med Leif Jon Paulsens foredrag om Garborg friskt i minne, drar vi på busstur til Jæren torsdag
8. mai. Første stopp er Garborgheimen, der vi får omvisning av en lokal guide. Deretter bærer
det videre til middag på Karlsbu kafé. Alle detaljene om turen er enda ikke på plass, men nærmere opplysninger kommer på oppslag v/Øyane sykehjem kafé og i kafébrosjyren for mars.
Ta gjerne kontakt på telefon 51 85 69 24 hvis du er interessert i å vite mer om programmet.

Returadresse
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

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

Kr. 100,- pr år
3230.23.82246
Helge Gabrielsen
Irene Berstad og
May Ingunn Helland

Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg
Telefon 51 85 69 20
Telefaks 51 85 69 49
E-post helge.gabrielsen@
stavanger.kommune.no

www.oyane-sykehjem.no

Kjære alle lesere av Øyane Kontakt.
Vi har vært igjennom et årsskifte hvor
det skikkelig har blåst på toppene. Det
som er klinkende klart, er at vi har et
stort underskudd i 2013 og en negativ
egenkapital. Dette er alvorlig, noe jeg
har innrømmet fra første dag og hele
tiden tenker på. - Hva kan gjøres for å
komme i balanse? Hver enkelt avdeling
har de siste månedene gjort en kjempeinnsats med innsparing på innleie. Dette
er noe vi må fortsette med inntil vi kommer i balanse med egenkapitalen og
går med overskudd.
Det er svært positivt at vi de to siste
mnd. av 2013 fikk et betydelig større
tilskudd gjennom ABI sett i forhold til de
ti første mnd. Fortsetter dette, har vi stor

FOR ANSATTE
Arbeidet med SHP 2014 - 2016 er i gang
For tiden jobbes det i grupper med å få se møter og mye tenking vil de
på plass mål for Strategisk Handlings- utfordre oss med et forslag om
plan 2014. Satsingsområdene de neste ”Mobiliseringsaksjon 2014”.
tre årene er valgt ut: Aktiv omsorg, Kompetanseutvikling og Organisasjon og
ledelse. Materialet fra gruppediskusjonene i Spania gjennomgås grundig for å
finne gode mål og tiltak.
Et av temaene i Spania var «Morgendagens Omsorg», med fokus på:
”- Hvordan gi beboere/brukere en mer
AKTIV hverdag der de får brukt sine RESSURSER på en god måte?”
Gruppa ”Aktiv Omsorg” (bildet) er godt
i gang med sitt arbeid og etter to inten-

Nytt om Magnet
Våren 2014 er arbeidsgruppa
helt i sluttfasen med å finpusse og ferdiggjøre de 12 standardene i Magnet.
Parallelt begynner vi å orientere oss
mot selve sertifiseringsprosessen.
Målet er å sende en elektronisk søknad
avgårde før ferien, deretter er det ingen
vei tilbake: Så snart ANCC (det amerikanske sykepleierforbundet) har mottatt
søknaden vår, har vi fire måneder på oss
til å oversette og klargjøre alle dokumentene med vedlegg, som så blir evalu-

ert av en komité nedsatt av ANCC. Denne prosessen kan ta flere måneder, for
ikke sjelden må man gå noen runder.
Men kommer vi gjennom nåløyet og får
godkjent søknadspapirene, vil ANCC
tilslutt foreta en spørreundersøkelse blant
de ansatte på Øyane, for å finne ut hvor
godt medarbeiderne er kjent med kvalitetssystemet. Her stilles det krav om 51%
deltagelse og 75% riktig svar på minst
3/4 av standardene. Avgjørelsen om
sertifisering tas på bakgrunn av evalue-

mulighet for å gå i balanse og kanskje
med et lite overskudd allerede i år.
Samtidig kreves det like stor innsats fra
den enkelte avdeling.
Nå jobbes det med en omlegging av
ABI modellen, noe som i utgangspunktet
ser ut til å bli positivt for oss. Men det
er ingen selvfølge at det vil gå vår vei
når den endelig blir vedtatt. Så det er
bare å håpe!
Om noen er i tvil, mitt største ønske er at
Øyane skal fremstå som et førsteklasses
sykehjem hvor det er godt å bo og godt
å arbeide. Ryktet vårt er godt, og når
jeg er rundt og treffer mange ulike personer, får jeg bare positive tilbakemeldinger. Dette er en jobb vi skal klare
sammen. Den vil være uhyre viktig med
tanke på at vi snart skal bygge en ny,
stor fløy. Her må det ikke være tvil,
hverken mot kommunens administrasjon
eller den politiske ledelse.
Til dere alle – må det bli et riktig godt
Øyane år hvor vi fortsetter å vise vei i
Stavangers eldreomsorg.

Helge

Vi over 60 Øyane
vi i
Torsdag 13. februar møtes .
.00
18
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Aktivitetsavdelinge
Program:
Johan I. Østbø forteller om
”Hundvåg før i tiden”
Kaffe/te, kake og drøs
Hjertelig velkommen!
Hilsen Lillian Eriksen
og Solveig Ringbakken
ringen og utfallet av spørreundersøkelsen.
Tilbake til her og nå: Mange medarbeidere har etterlyst resultatene av Magnetprosjektet, og arbeidsgruppa får titt
og ofte spørsmål om hvor det blir av alle
forbedringene. Til det er svaret enkelt:
Etter hvert som de ulike standardene blir
ferdig utarbeidet og godkjent av Kvalitetsutvalget og Lederforum på Øyane,
kan de innlemmes i systemet vårt og tas i
bruk. Først da vil man se endringer!

