Øyane Kontakt
ØYANE SYKEHJEM

NR 4

DESEMBER 2013

STIFTELSENS UTLODNING 2013
Nådde målet om ny innsamlingsrekord
De flittige damene i Stiftelsen Øyane sykehjem klarte det i år igjen - de slo sin
egen rekord fra i fjor og
endte opp med et resultat
på 95 000 kroner.
Gratulerer! Og sykehjemmet får penger til blærescanner og trykkavlastningsmadrass, utstyr som lenge

har stått på ønskelisten.
Tusen takk!
Bildene er hentet fra basarkvelden, som på sedvanlig
vis var av godt, gammelt
merke: Åresalg, kaffe og
kaker, musikk og allsang,
høytlesing av Ajax, og helt
tilslutt den spennende trekningen i hovedlotteriet.

BESØK AV DEN NYE HELSEMINISTEREN
Presenterte endringsforslag til statsbudsjettet
Helse– og omsorgsminister Bent Høie valgte Øyane sykehjem som arena
da han fredag 8. november presenterte utdrag fra
den nye regjeringens forslag til statsbudsjett. Valget var ikke helt tilfeldig,
forteller han til RA: ”Her på
Øyane tas livsgleden virke-

lig på alvor, og det føles
veldig riktig for meg å
komme tilbake til et sted
som har gitt meg så mye
inspirasjon for å presentere
denne nye satsingen på
helse i kommunene. Jeg har
vært her mange ganger
før, men i dag fikk jeg til
og med lov til å gå med

sko inne på solrommet, så
det var en stor opplevelse.”
(rogalandsavis.no)
Satsingen innebærer blant
annet økte bevilgninger til
heldøgns omsorgsplasser
og kompetanseheving i
kommunehelsetjenesten,
ifølge Høie.
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Sett kryss i kalenderen


1/12 KL 13.00
SØNDAGSKAFÉ



2/12 KL 17.00
KONSERT MED UNGE
HUNDVÅGPIANISTER



3/12 KL 11.00
”JUL I KUNSTEN”
KÅSERI V/ ESTER OFFERDAL



4/12 KL 10.30
JULEKAFÉ



5/12 KL 17.00
TRIO TRIOLA JULEKONSERT



9/12 KL 17.00
BINGO V/ ØYA-KLUBBEN



10/12 KL 19.00
GUBBEKORPSET FRA
ROALDSØY



11/12 KL 11.30
JULEGAMMELDANS



17/12 KL 17.30
IMI BRASS SPILLER



24/12 KL
HØYTIDSGUDSTJENESTE
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Faksimile fra
rogalandsavis.no, 8.11.2013

VELLYKKET STUDIETUR FOR 75 MEDARBEIDERE PÅ ØYANE
I år kunne vi feire et lite tiårs jubileum
da vi dro på personaltur til Albir for
fjerde gang siden 2003. Og aldri har
deltakelsen vært større, med hele 75
påmeldte medarbeidere. Hovedmålene
med turen var de samme som alltid: Bli
bedre kjent med hverandre, samt å fokusere på sentrale tema når det gjelder
drift og tjenestetilbud i nær framtid.
I gruppediskusjonene fikk vi belyst viktige emner i kvalitetssystemet Magnet,
og vi fikk berørt spørsmål fra Stortingsmelding 29 (2012-2013 Morgendagens
omsorg, som legger føringer for hvordan vi skal løse omsorgsoppgavene i
framtida. Materialet fra Spania skal nå
gjennomgås nøye og vil være med og
danne grunnlaget når ny strategisk
handlingsplan for 2014-2016 blir laget.

KUNST- OG KULTURKLUBBEN
Vi får stadig nye medlemmer som
ønsker å være med, og vi har hatt
noen hyggelige sammenkomster hvor
vi har valgt ut arrangementer som
kunne passe for de fleste. Høstprogrammet startet faktisk midt på
sommeren. Den 26. juli feiret ti av
oss «Gladmaten» på N.B. Sørensen
med en herlig lunsj. Den 30. august
var vi ti som dro med Annas reiser til
”Flor og Fjære”. Både omvisning og

middag fulgte med. På konserthuset
var vi 9. oktober. Tretten møtte opp
for å høre «Gitarkameratene» Ti
drar tilbake 2. desember til julekonsert med De Tre Tenorene, før vi
avslutter høstsesongen med «Syng
Julen inn» på hotell Clarion 8. desember, i regi av Fellesforbundet
for pensjonister og Eldrerådet.
Høres dette fristende ut, så kom og
bli med oss.

SENIORSKOLEN
Seniorskolen er et tilbud om kurs og
foredrag til alle over 60 år i Hundvåg bydel. Aktivitetene foregår i
sykehjemmets lokaler og planlegges i Skolerådet, der målgruppen
er sterkt representert. Denne høsten
har vi gjennomført kurs i data, engelsk, spansk og olje-/akrylmaling, i
tillegg til en åpen foredragsrekke
om demens. Programmet for våren
2014 er under arbeid og blir presentert i neste nr. av ØyaneKontakt.

Har du spørsmål eller
spesielle ønsker for
kurs på Seniorskolen?
Ta kontakt på telefon
51 85 69 24
eller send en e-post til
may.ingunn.helland@
stavanger.kommune.no

FELLESMØTE FOR FRIVILLIGE OG PÅRØRENDE
12. november var frivillige og pårørende igjen invitert til møte på Øyane. Dagens tema: ”Omsorg ved livets slutt”. Hovedgjestene Mariann
Torsteinbø (pårørende) og Karen
Margrete Mestad (prest i Hundvåg
menighet) belyste et alvorlig og
viktig emne fra hvert sitt ståsted.
Målet for kvelden var å støtte pårørende og frivillige i deres rolle, formidle hva sykehjemmet legger vekt
på i omsorgen denne siste tiden,

samt å få fram tanker om hvordan vi
kan bli bedre. Vi er takknemlige for
alle som bidro i dialogen, samtidig
som det nok var litt skuffende at kun
4 av de 30 frammøtte hørte til kategorien pårørende. Her gikk mange
glipp av en god anledning til å få
svar på spørsmål som familiemedlemmene erfaringsmessig stiller seg.
Uten å spekulere mer over årsaken,
er det å håpe at noen flere vil finne
veien neste gang vi inviterer!

Send påmelding med navn, adresse
og telefonnr. til Øyane sykehjem,
Austbøgeilen 62, 4085 HUNDVÅG.
Merk konvolutten ”Kunst og Kultur”.

ELDRES MÅNED 2013
November med mange aktiviteter
Årets utgave av Øyane Lekene gikk av
stabelen mandag 4. november, og markerte samtidig åpningen av "Eldres Måned" på Øyane. Det var lagt opp til
trimøvelser både for kropp og hjerne,
der de forskjellige avdelingene gikk fra
post til post og konkurrerte mot hverandre. Avd A og avd E endte opp med
høyest og like stor poengsum og dermed ble det delt seier!

Et annet høydepunkt denne måneden
ble festmiddagen, denne gang med
italiensk gjennomgangstema. Bordene
var dekket med rødrutete duker og vinflasker med levende lys. Feststemte deltakere fikk oppleve operamusikk, allsang, pianomusikk og velsmakende italiensk mat. Kjøkkensjef Bjørn presenterte
og serverte en herlig Osso Bucco og
påfølgende nydelig dessert Figaro.

Videre kan vi gratulere Dagsenteret
med seieren i kakekonkurransen 2013.
Dommerne var hentet fra Brukerrådet
denne gang, og de tok på ingen måte
lett på oppgaven. 6 avdelinger stilte til
konkurranse med hver sin kake, den ene
mer fantasifull og flott enn den andre.
Og alle smakte godt! Men ved hjelp av
et sinnrikt poengsystem ble bidraget
med det poetiske navnet "Solglimt i november" plukket ut, og to glade og rørte dagsenterbrukere kunne motta vandretrofeet "Den gylne kjevle".

SAMARBEID MED BØRESVINGEN BARNEHAGE
Knytter bånd på tvers av generasjoner
En gruppe på 7 barn på 4 år sammen
med 2 personale kommer til sykehjemmet hver uke for å treffe de som går på
Dagsenteret. Sammen har de plantet
urter i felleskassen ute i sansehagen.
Skiltet har barna funnet i fjæra for deretter å male, lakke og henge det på
plass. De har øvet på sanger som de
fremfører med stil. Sist ble det servert

potetsuppe på aktivitetsavdelingen som
barna hadde laget i barnehagen. Både
barna og de eldre gleder seg til å treffe hverandre og tiden de er her preges
av smil og latter. Tidligere denne måneden var en gruppe fra Dagsenteret på
besøk i barnehagen. Fremover vil barna
besøke avdelingene for å synge og skape glede og liv for beboerne.

DET GJØRES PLASS TIL NYBYGG
Mens saken om nybygg verserer i kommunens forskjellige organer og utvalg,
har våre nærmeste naboer gjennom
mange år flyttet ut av huset sitt. I slutten
av september ble eneboligen i Austbøgeilen 60 jevnet med jorden. Trist, men
likevel nødvendig for at Øyane sykehjem skal kunne utvide kapasiteten sin.

Under middagen ble ”Ildsjelprisene
2013” delt ut: Årets Hobbypris for ullog nålefiting gikk til Gladys, mens Marit
(under) ble kåret til Årets ivrigste fellestrim-trimmer.
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Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg
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Kommer ikke utenom å skrive noen ord
om vår fantastiske studietur til Spania. I
En spennende høst er over. Rådmannen år kanskje en av de beste turene vi har
la frem sitt budsjettforslag i slutten av
hatt, med mange gode innspill til neste
oktober og flere av oss ble mer enn
strategiske handlingsplan (SHP) 2014overrasket da hun ikke ville ha utvidel- 2016 og god medisin til et godt samsen av Øyane klar før 2020. Spenning- hold i personalgruppen.
en fortsatte frem til flertallspartiene
Ingen tvil om at Øyane har et fantastisk
nylig la frem sitt forslag. Noe bedre ble personal. Det er ikke uten grunn at vår
det, men jeg hadde nok håpet at det
nye helseminister valgte Øyane som rett
hadde blitt før 2017. Det er fremdeles plass til å presentere revidert budsjett.
håp om å få fremskyndet det enda et
Bent Høie sa bl.a. at på Øyane prioriteår gjennom neste års behandling av
res aktiviteter i stedenfor medisiner, noe
budsjettet. Vi må ikke gi opp og bare
vi må ta på alvor i vår SHP og satsinghåpe på bedre tider.
en videre. Dette kommer til å være senDet er ellers gledelig med det gode
tralt i helse Norge de neste årene.
resultatet Stiftelsen fikk i årets utlodning,
og som det står på annet sted i bladet Til slutt vil jeg takke for i år og ønsker
kom det inn hele 95.000 kroner. Takk til dere alle en riktig god jul og et godt
dere alle som bidro til dette flotte resul- nytt Øyane år 2014.
tatet.
Helge

FOR ANSATTE
Vil du være med å lage SHP?

Vi over 60

Gruppearbeidene fra
Spania skal nå gjennomgås og vil være en
del av grunnlaget for
Strategisk Handlingsplan 2014-2016.
Kompetansegruppens
forslag til hovedtema:
Aktiv omsorg, Kompetanseutvikling og Organisasjon og ledelse.

Klubben for pensjonister og
seniormedarbeidere fra
Øyane sykehjem ser nå ut til
å finne sin form.
For nøyaktig ett år siden inviterte vi til det første treffet
gjennom Øyane Kontakt. Det
viser seg at initiativet er populært, folk koser seg på
møtene og ønsker å fortsette.
Solveig Ringbakken og Lillian
Eriksen utgjør styret, og har
tatt på seg å arrangere treffene til våren på følgende
datoer: 13. april og 9. juni.
De vil sende ut innkalling i
forkant, men ber også om
forståelse for at adresselisten
deres kan være ufullstendig.
Derfor presiserer vi: Alle tidligere medarbeidere (og
nåværende seniorer) er hjertelig velkomne! Møtene blir
holdt på Øyane sykehjem
hvis ikke annet er bestemt. Ta
kontakt med Solveig (51 54
70 69) eller Lillian (984 69
189) om dere lurer på noe.

Du kan velge å jobbe
med ett eller flere av
de tre temaene. Vi forventer at du har lest
nøye gjennom materialet fra Spania og at du
kommer på ca. 2 møter
à 2 timer pr tema i januar. Meld din interesse
til kompetansegruppen
innen 16. desember.

Stem på ditt favorittbilde
En påminnelse til alle
ansatte: Ta turen til
pauserommet og stem
på ditt favorittbilde fra
Spania! Frist: 19.12,
premiering under
”julegrøten” 20.12.
Der henger også oppe
flere bilder utenfor konkurransen, tilsammen
formidler de gode minner og stemninger vel
verdt å ta vare på.

Nytt om Magnet
er vår
samarbeidspartner i
Magnetprosjektet
Vi nærmer oss nå slutten på det siste
prosjektåret, og er dermed snart i mål
med å gjennomarbeide og tilpasse de
tolv praksisstandardene til vår organisasjon. Etterhvert som standardene
behandles i AMU og godkjennes av
Lederforum, kan de bli satt ut i livet.
Våren 2014 skal benyttes til å gjøre
kvalitetssystemet kjent på Øyane. I
den forstand var studieturen til Albir
nyttig, fordi den ga en pekepinn på
hvor godt medarbeiderne på Øyane
kjenner til Magnet og hvor eventuelt
kunnskapen svikter. Parallelt vil prosjektgruppen forberede søknaden om
godkjenning til ANCC (det amerikanske sykepleierforbundet).
Klp har vært vår støttespiller gjennom
hele prosessen. De har vist oppriktig
interesse for prosjektet, bidratt på
møter og med undervisning, i tillegg til
avgjørende økonomisk støtte. Vi krysser fingrene for at de velger å være
med helt til målstreken er passert.

