
Denne høsten var vi igjen klar for 

personaltur til Spania, for tredje 

gang i Øyanes historie. I hver av 

de to siste ukene av september dro 

30 medarbeidere av gårde til sol 

og varme i Albir. Formålet var å 

legge grunnlaget for Strategisk 

Plan 2011-2013 og ikke minst—

knytte bånd på tvers for et sterkt 

og godt samarbeid på Øyane. Inn-

holdsrike dager, med gruppedis-

kusjoner, samarbeidsoppgaver, 

institusjonsbesøk, gode måltider 

og blide fjes. Litt strandliv og 

shopping ble det også tid til.  

Vi lar bildene tale! 

Spania 2010 
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Sett kryss i    

kalenderen X 
 

23. nov kl 11.00 

Frelsesarmeen   

25. nov kl 11.00 

Filmkafé 

26. nov kl 11.00 

Andakt i  

Hundvåg kirke  

1. des kl 10.30 

Julekafé 

1. des kl 16.00 

Konsert m/ barn 

fra Kulturskolen 

7. des kl 11.00 

Filmkafé 

7. des kl 19.00 

Gubbekorpset  

fra Roaldsøy 

8. des kl 17.00 

Chupa Chups 

barnekor  

13. des kl 19.00 

Pårørendemøte 

15. des kl 12.00 

Konsert  m/  

Trio Triola 

17. des kl 17.00 

Julefest for  

beboerne  

24. des kl 12.00 

Høytids- 

gudstjeneste  

Med store deler av arbeidsstokken 

bortreist samtidig, sier det seg selv 

at de som er igjen hjemme må ta 

noen ekstra tak. Vi fikk til dette 

puslespillet, med god hjelp fra vel-

villige medarbeidere og mange 

frivillige hjelpere. Tusen takk til 

alle dere som gjorde en ekstra inn-

sats disse ukene! 

Takk! 



Tur med Hundvaag I 

Glimt fra Eldres uke 

Med kyndig mannskap om 

bord og ikke å forglemme god 

service underveis, var det 

ingen sak å være passasjer!  

Og varmen holdt vi uten prob-

lemer under dekk, ved hjelp 

av bålfyring på den gode, 

gamle ”bysså”. 

Takk til lærer Jan Svendsen 

og de kjekke elevene fra 

Austbø skole som inviterte 

oss på tur med Hundvaag I. 

En fornøyd gjeng fra Øyane 

sykehjem kunne mønstre på 

en frisk oktober formiddag 

med snø i luften!  

Men ”ut på tur, aldri…”  

Ungdommene hadde selv tjent 

penger til turen, og de sørget 

også for flott bevertning. 

Se mer på hjemmesiden vår 

oyane-sykehjem.no 

TAKK FOR TUREN! 



Stiftelsens utlodning  
Den årlige utlodningen gikk av 

stabelen torsdag 28. oktober - i 

god, gammel stil. Nummer 36 i 

rekken! For når vi teller etter, har 

Stiftelsen hatt utlodninger hvert år 

siden 1975. De samler gevinster 

gjennom hele året, og tidlig høst 

kommer loddbøkene i sving. Den-

ne gangen hadde de i tillegg et eget 

kakelotteri som i seg selv innbrak-

te kr 10 000.  Pengene derfra er 

øremerket Solrommet. Takk til 

Stiftelsen med Bjørg Haaland i 

spissen for den imponerende inn-

satsen.  

Hva skal Brukerrådet være? 

Det var viktig for oss å få til en bred 

sammensetning, med representanter fra 

alle brukergruppene. Arbeidsformen er 

ny, så litt av veien må nødvendigvis bli 

til mens vi går.  Men noen føringer er 

likevel lagt, gjennom retningslinjene som 

ble satt opp i forkant av valget. Blant 

annet skal rådet ha fokus på forbedrings- 

og utviklingsmuligheter og jobbe for 

tiltak som kan gi bedre kvalitet. 

Neste møte i Brukerrådet er 24.11. Vårt 

mål er et aktivt råd, i den forstand at vi 

virkelig blir et talerør for brukerne. Ta 

kontakt hvis dere ønsker å ta opp spesiel-

le forhold, eller hvis dere har ideer og 

15. september foregikk det høytidelige 

valget av brukerråd på Øyane sykehjem 

- en historisk begivenhet! Rådet fikk 

følgende sammensetning: Johannes Viga, 

Roy Gabrielsen og Arthur Langerud (for 

beboere og dagsenterbrukere), Terje Ga-

brielsen (for de pårørende), Bjørg Haa-

land, Bengt Røymstad og Øyvind Hult (for 

Seniorsenteret, kafégjestene og de frivilli-

ge). Helge Gabrielsen og May Ingunn 

Helland er bindeleddet til ledelse og orga-

nisasjon. 

forslag som rådet kan bringe videre. 

Ingen sak er for liten eller for stor! For 

skriftlige henvendelser: Bruk postkas-

sen v/ May Ingunns kontor. Skriftlige 

henvendelser må være undertegnet for å 

sikre seriøs behandling og oppfølging. 

oppfordrer virksomhetsledere til å 

sende medarbeiderne på 3 timers 

kurs. Det skal være tre kurs i år: 

24/11, 8/12 på Øyane og 15/12 på 

Blidensol sykehjem. Deltakerne 

blir sertifisert som aktivitetsdoktor 

og får et eksemplar av Felleskata-

logen. For påmelding og flere opp-

lysninger kontakt Øyane på telefon 

eller se vår hjemmeside  

oyane-sykehjem.no.  

Som et av satsingsområdene til 

neste år, skal prosjektleder Lone 

Koldby jobbe 100% med å utvikle 

metoden. 

Nå er det et år siden vi innførte 

Aktivitetsdosetten og metoden er 

tatt i bruk på de to langtidsavde-

linger. Alle nye beboere skal få 

tilbud om å få et individuelt tilpas-

sede aktiviteter. 

Det har vært stor interesse for me-

toden både i og utenfor Stavanger. 

Levekårssjef i Stavanger kommu-

ne, Marit Bore, tok initiativ til å 

sende ut et eksemplar av Felleska-

talogen for aktivitetsdosetten til 

alle alders- og sykehjem i Stavang-

er. Det er et ønske at alle virksom-

heter skal ta metoden i bruk og hun 

Aktivitetsdosetten 

Brukerråd  

 
 

Mål 
600 000 

 
- - - - - - - -  

Nå 

400 000 
 

Fyll glasset 

 

Eldres uke: Vinner av årets  

kakekonkurranse  ble Avd C  

Bjørg overrekker Helge 

pengegaven til Solrommet 

Connie og Aslaug - en glad baktropp  

Under: Rekrutteringen skal sikres! 

Solrom 

For de som er på Facebook er det 

nå mulig å ”like” Aktivitetsdoset-

ten.  

Med sin kake formet som Akti-

vitetsdosetten ga avdeling A 

vinnerkaken hard konkurranse 



Takk til en pårørende som har gitt 

hele kr 10 000 til Solrommet, takk 

til Stiftelsen som hadde kakeutlod-

ning og også fikk inn kr 10 000 til 

Solrommet. Takk til de etterlatte 

etter Jessie Steinsland, som valgte å 

gi gave til Øyane i stedet for bloms-

ter ved graven.  

Vi hadde som mål å starte bygging-

en av Solrommet i november, men 

dessverre klarte vi ikke det. Myn-

dighetene har laget veldig strenge 

regler for brannsikring av slike 

rom. Nå jobber vi med å finne løs-

ninger som kan tilfredsstille disse 

kravene og samtidig inneholde de 

funksjonene vi ønsker.  

Gode venner!  

 

Vi fikk en fin start på høsten med 

to uker i Albir for hele 60 medar-

beidere. To uker som skal gi oss 

en Strategisk handlingsplan som 

skal ligge til grunn for alt arbei-

det vi gjør på Øyane.   

Vi som var i Spania hadde en 

utrolig tur. Opplegget stemte per-

fekt både faglig og sosialt.  En 

takk til dere som ikke hadde an-

ledning til å bli med denne gang: 

Både frivillige og ansatte stilte  

ekstra opp og gjorde det mulig å 

opprettholde den kvaliteten vi 

ønsker å ha på våre tjenester. 

Nytt mål er 1. mars 2011, så nå er 

det bare å vente og håpe. Det inn-

samlede beløpet er kommet opp i 

kr 400 000, det vil si at vi trenger 

ca kr 200 000 til.  En liten utford-

ring: Hvem har gode forslag slik 

at vi når målet? 

 

Takk til alle som har bidratt med 

store og små gaver!  

Ha en fin 

førjulstid. 

 

 

 

Helge 

I oktober reiste Tove, Helge og 

May Ingunn til USA for å delta på 

konferansen ”Magnet: A culture 

of caring”. Formålet var å lære 

mer om Magnet, som kort sagt er 

en sertifiseringsmodell for syke-

pleietjenesten i amerikanske syke-

hus. Magnetsykehusene har ut-

merket seg med høy standard på 

tjenestene, gode systemer, høyt 

kvalifisert personale, lav turnover 

og godt arbeidsmiljø. Norsk Syke-

pleierforbund (NSF) ønsker å 

tilpasse modellen til norske for-

hold, og NSF Rogaland inviterte 

oss med på konferansen med tan-

ke på om Øyane med tiden kan bli 

et Magnet sykehjem. Øyane syke-

hjem er sertifisert etter ISO 9000 

standard og har dermed et godt 

grunnlag å bygge en eventuell 

Magnet sertifisering på. Men nå  

skal vi først bruke den nærmeste 

tiden på å sette oss inn i kravene 

til modellen, og vurdere kost – 

nytte. 

Redaktøren har ordet 

Øyane Kontakt er et kontaktorgan for 
Øyane sykehjem som deles ut til beboere, 
pårørende, styret, ansatte og andre samar-
beidspartnere. 
Abonnement:  kr 75,- pr år 
Bankgiro:  3230.23.82246 

Redaktør:  Helge Gabrielsen 

Redaksjon:  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 

Retur adresse 
 
 
 
Austbøgeilen 62 
4085 Hundvåg 

www.oyane-sykehjem.no 

Magnet 

I Arizonas ørken 


