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INNOVASON I OMSORG
Møt Kåre Hagen 13. juni kl. 11.00 - 13.00
Våren 2013 inviterer Øyane sykehjem
til en foredragsrekke der vi setter fokus
på næromsorg, nærmere bestemt på
samspillet mellom helsetjeneste, familie
og lokalsamfunn. Utgangspunktet er
NOU-2011:11, som har fått tittelen
”Innovasjon i omsorg”. Kåre Hagen har
ledet utvalget som står bak rapporten,
og han er vår neste og siste foredragsholder i denne sammenhengen.
Den helt ferske stortingsmeldingen
”Morgendagens omsorg” bygger på
Hagen-utvalgets arbeid. Her kan vi bl.a.
lese at aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering blir to prioriterte områder i årene
som kommer.

Kåre Hagen er invitert for å utdype
meldingen og for å
og hjelpe oss til å se
”morgendagens
muligheter”.

Velkommen alle
interesserte privatpersoner, fagpersoner, lag og organisasjoner.
”Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg
ikke kan gjøres annerledes enn i dag.”
Kåre Hagen

ÅRGANG 33

Sett kryss i kalenderen


5/6 KL 11.00
BINGO V/ ØYA - KLUBBEN



6/6 KL 12.00
KONSERT: FRODE MOLTEMYR



11/6 KL 11.00
FRELSESARMEEN



12/6 KL 11.00
GAMMELDANS



13/6 KL 11.00 -13.00
KÅRE HAGEN OM
”INNOVASJON I OMSORG”



17/6 KL 17.00 -19.00:
BINGO V/ ØYA - KLUBBEN



18/6 KL 10.30 -13.00
SØSTRENE SUND SELGER
KLÆR TIL VOKSNE DAMER



19/6 KL 18.00
GRILLFEST V/ ØYANES VENNER

Tidligere foredragsholdere

SKAFÉ 2.6
SØNDAG

Leif Johan Sevland, Geir Sverre Braut, Merethe Hustoft og Lone Koldby har alle
bidratt med innspill til temaet, fra hvert sitt ståsted. Merethe og Lone var høyst aktuelle da de på foreløpig siste samling 25. april presenterte prosjektet ”Leve HELE
LIVET”, om hverdagsrehabilitering og forebyggende tiltak for eldre i Stavanger.

PÅ KINO MED LIONS
En populær invitasjon til en helt spesiell kveld
Lions Club Stavanger/ Øyane inviterte til kinobesøk og spanderte
både billetter og ”kinogodt”, samt
at de sørget for transport tur/retur
for alle som ble med.
Hele 32 personer fra Øyane takket
ja til dette generøse tilbudet, og 18.
mars bar det av sted til Sølvberget
og visningen av ”Kon Tiki”.
Lionsguttene stilte som sjåfører med
privatbilene sine, i tillegg til at vår
egen Øystein kjørte Øyanebussen.

Flere av dagsenterbrukerne ble
både hentet og bragt til døren, så
servicen var upåklagelig fra ende til
annen. Vel framme på Sølvberget
ble vi møtt av hjelpsomme
Lionsguider i gule vester som loset
oss på riktig plass og serverte
popcorn, brus og kaffe til de som
måtte ønske det. Filmen var egentlig
tatt av plakaten, men ble satt opp
igjen kun for oss, slik at vi fikk salen
for oss selv denne kvelden.

TETT PÅ: AKTIVITETSPARKEN
Sesongåpning 7. mai
På dagen ett år etter den høytidelige
åpningen, ble årets sesong i Aktivitetsparken sparket i gang.
Aktivitetsavdelingen inviterte til vårslepp med demonstrasjon av apparatene til nye og "gamle" brukere. De kunne
også lokke med nysteikte, varme lapper, til stor begeistring for alle som
hadde møtt fram. Røren fikk bein å gå
på, Berthine steikte på akkord og som
bildet viser var det til tider trengsel
rundt bordet hennes. Alt i alt en flott
formiddag, der værgudene også var
på vår side. Utesesongen 2013 har
definitivt startet!

Vi ønsker turgåere og andre ivrige
trimmere i nabolaget velkommen til å
benytte treningsapparatene!

Tips
Pårørende kan kombinere besøk med en tur i
parken.
Frivillige medarbeidere,
besøksvenner og andre
interesserte kan få tips
av Aktivitetsavdelingen
dersom de er usikre på
hva den enkelte beboer
kan gjøre.
I løpet av dette første året parken har
vært i bruk, har vi sett hvor positivt det
er å komme ut og trene i frisk luft og at
parken kan fungere som en møteplass.
Her er kan alle trene uansett form, også
rullestolbrukere. Apparatene er tilpasset voksne og gir gode muligheter for
varierte øvelser.

Birthe fra ”Sundhed og Livsmod” på ny visitt
Apparatene i Aktivitetsparken er levert
av det danske firmaet ”Sundhed og Livsmod”, ved primus motor Birthe Kofoed.
27. og 28. mai var hun tilbake igjen på
Øyane for å vise oss nye muligheter
med mosjonsapparatene. Både ansatte,
beboere og dagsenterbrukere fikk inspirerende timer med en meget engasjert
Birthe i løpet av disse dagene, hun kom
med gode råd til trening på alle nivåer.

Aktivitetsavdelingen vil
arrangere en utedag
hver tirsdag formiddag
i sommersesongen. Her
er alle velkomne til å bli
med og få gode treningsråd på kjøpet.

GRAN CANARIA 9. - 17. mars 2013
For fjerde gang reiste en gruppe dagsenterbrukere, beboere, ansatte, frivillige og pårørende til Syden. I år gikk
turen til vakre Taurito, der vi bodde på
all-inclusive hotellet Suite Princess.
Taurito er et rolig, lite sted like ved Porto Mogan på sørenden av øya. Hotellet
er omgitt av vakre, fargerike blomster
og spennende planter og like ved ligger en nydelig sandstrand. Dessverre
hadde orkanens herjinger uken før gjort
det umulig å bade, men det gikk svært
godt an å kose seg ved bassenget.
Noen tok seg ut på egen hånd, og vi

hadde også en felles halvdagsutflukt
med buss langs kysten mot San Augustin.
Vi besøkte sanddynene i Playa del
Inglés og i Meloneras ble det stopp
med både shopping og lunsj.
Vi fikk et deilig, varmt vær og strålende
sol hele uken. Noen dager underholdt vi
oss selv med quiz, konkurranser og
sang. Hotellet tilbød også flere aktiviteter, samt show og dans på kveldstid.
Under avslutningsmiddagen ble det,
tradisjonen tro, servert både taler og
dikt på rim. Vi takker alle for en flott
tur!
Annlaug Øgård

NYTT FRA KUNST - OG KULTURKLUBBEN
Nye medlemmer er kommet til siden
oppstarten, men vi håper flere pensjonister i bydelen vil finne det spennende
å være med. Klubben samles med visse
mellomrom for å foreslå, ønske og diskutere arrangementer som kan være interessante. Siden sist har noen av oss vært
på Løgnaslaget. Vi hadde også planer

om å besøke Arboretet, men dette ble
utsatt på grunn av den sene våren. Fastlagte arrangementer hvor flere av oss
vil delta, er orgelkonsert med påfølgende kafébesøk i konserthuset 28. mai og
operaen ”La Traviata” i konserthuset 30.
mai. Den 22. august har vi bestemt å
besøke Vitenfabrikken i Sandnes. På

neste møte vil vi se på nye ”fristelser”.
Hvis du synes dette høres spennende ut,
så kom og bli med på neste møte onsdag 22. juni i kafeen på Øyane, eller
send oss påmelding med navn, adresse
og telefonnummer til Øyane sykehjem,
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg.
Merk konvolutten ”Kunst- og kultur”.

TAKK TIL HAGELAGET
Et sikkert vårtegn etterhvert er den årlige dugnadskvelden med Hagelaget. Virkelig en god
hjelp for oss når hagen
skal gjøres fin til sesongen! Det kalde vårværet
var ingen hindring for den
trofaste gjengen som møtte opp til innsats torsdag
2. mai. Og etterpå var
det som vanlig anledning
til å varme seg på en liten
matbit før alle gikk hver
til sitt.

NASJONALFEST MED FOLKEDANSLAGET
17. mai og nasjonalfest med Hundvåg
Folkedanslag hører sammen, slik har det
vært i 30 år på Øyane sykehjem.
I anledning jubileet overrakte leder Odd
Aarreberg er fotografi av medlemmene
fra lagets ”glansdager”. Kjente og kjære ansikter for mange her, så bildet vil
få en sentral plass på huset.
Programmet ellers besto på tradisjonelt
vis av sang, danseoppvisning, tale for
dagen, kaffe og nydelige bløtkaker fra
kjøkkenet. Takk for en fin ettermiddag!

Ragnar Bergesen holdt talen for dagen,
mens vår egen Anne sto i spissen for sangen

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 75,- pr år
3230.23.82246
Helge Gabrielsen
May Ingunn Helland

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

oyane-sykehjem.no

Igjen et godt nummer av Øyane Kontakt
som viser stor bredde og høyt nivå på
våre aktiviteter. Ikke minst vil jeg fremheve foredragsrekken om innovasjon i
omsorg. Møt frem 13. juni – se egen
invitasjon. Dette er kjempebra.

foran i bladet. Takk alle sammen for
den store innsatsen dere gjør for Øyane.
Utbyggingen står sentralt i det videre
arbeid, første jobb nå er å få bygge 60
nye plasser og legge til rette for å knytte sammen ny og eksisterende bygningsmasse. Går alt etter planen vil formannskapet i august endelig vedta hvor store
vi skal bli og hvor parkeringsplassen og
hovedinngangen skal plasseres.
En spennende tid for oss alle – så gjelder det også å få besatt de nye stillingene.

Ellers er vi veldig glade for det samarbeidet vi hadde med Lions i forbindelse
med kinobesøk og for gaven vi fikk av
dem til solrommet. Nå frir vi til Lions
igjen og håper på fortsatt samarbeid:
Hvorfor ikke være den første avdelingen i Stavanger med «Livsglede for Eldre» på programmet? Flere av vår naboEn riktig god sommer
kommuner har allerede har etablert
til dere alle.
lokalavdelinger.
Mange andre kunne vært takket, men
jeg stopper her – det er bare å lese

Helge

FOR ANSATTE
VOX-midler ga datakurs

Nytt om Magnet

Øyane sykehjem har etter søknad fått
tildelt midler gjennom VOX (Nasjonalt
fagorgan for kompetansepolitikk) for å
kunne gjennomføre grunnleggende dataopplæring for sine medarbeidere.

En liten delegasjon fra Magnetgruppen på Øyane dro i begynnelsen
av mai ”over there” for å delta på den
årlige Pathway konferansen. Den ble i
år arrangert i Baltimore, en havneby
like sør for New York. Reisefølget bestod av Sturla, Linn og Tove.
Pathway to Excellence in Long Term
Care er et system som skal bidra til å
sikre både kvaliteten på omsorgen vi
utøver og ikke minst arbeidsmiljøet på
sykehjemmet. Etter å ha jobbet oss
gjennom 12 ulike standardkrav, er vi
nå inne i en fase hvor vi kan begynne
søkeprosessen fram mot sertifisering.

Kursene kom i gang rett over påske og
hele 20 ansatte skal gå på kurs fram til
sommerferien. Målet er at alle skal bli så
trygge i bruken av data at de kan dokumentere og kommunisere elektronisk,
finne fram i den elektroniske kvalitetshåndboken og i det hele tatt kunne nyttiggjøre seg elektronisk informasjon.
Marianne Steen-Pettersen fra Sandnes
Læringssenter står for undervisningen,
som foregår i egne lokaler på Øyane.

Tove møtte en
kjekk taxidriver

Vi lot oss villig begeistre av amerikanernes iver og stolthet over oppnådde
resultater, samt hvordan de fremhever
ansatte som har utmerket seg. Det er
og interessant å se hvordan de feirer
når virksomheten oppnår suksess. Det å
ha stor tro på sine medarbeidere og
videre legge til rette for at medarbeiderne skal kunne motivere seg selv, er
en suksessfaktor. At virksomheten har
en delt styringsmodell, hvor ansatte er
med i beslutningsprosesser, er også
fremhevet som noe av det viktigste i
modellen.
Tove Øie

Linn og Sturla nyter
solen i Baltimore havn

