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Huvudman
     Hospice Gabriel drivs av en stiftelse utan
eget vinstintresse. Stiftelsens ändamål är att
erbjuda vård i livets slut på ett sådant sätt att
människans fysiska, psykiska, sociala och
andliga behov tillfredsställs.
     Stiftelsens styrelse har bestått av Monica
Göransson, Göran Karlsson, Monica Mäkitalo,
Ann Backstad, Anders Danielsson och
ordföranden Sören Pettersson.

Året 2017
     Det är med en känsla av stor tacksamhet och ödmjukhet som vi
ser tillbaka på det gånga året. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla
som på något sätt bidragit till Hospice Gabriels fortsatta existens.
     Året som passerat har varit händelserikt på många sätt. Det har
anordnats många evenemang till förmån för vår verksamhet. Vi har
fått stor uppbackning från allmänheten i samband med att vårt avtal
med Östra Hälso -och sjukvårdsnämnden omförhandlats. Arbetet
med att stabilisera vår ekonomi framåt kvarstår, vi har ett stort arbete
att göra innan vi når nollresultat.
     Vi får dagligen uppleva hur vår verksamhet gör skillnad för de
allra svårast sjuka och deras närstående. Höstens anhörigenkät
gällande Hospicevården visade en nöjdhet på 96%. Våra
medarbetare och volontärer gör ett fantastiskt arbete! Vi är
övertygade om att vår fina verksamhet behövs och ser med tillförsikt
framåt.

Pia Gustafsson    Lena Hjalmarsson
Verksamhetschef                 Biträdande verksamhetschef

Personal
     Personalstaben under 2017 har bestått av 23
medarbetare.
     Sjukgymnast och arbetsterapeut är konsulter
vid behov.
     Ett gott och nära samarbete med sjukhus-
kyrkan finns.

Gabriels Vänner
     Föreningen Gabriels Vänner, som är öppen
för alla, utser ledamöterna i Stiftelsen Gabriel.
Nya medlemmar är välkomna! 
     Ordförande är Monica Mäkitalo, telefon
0510-232 49. Övriga i styrelsen är Anita
Danielson, Gittan Larsson, Bodil Almqvist och
Berit Svensson.
     Årsavgiften är 100 kr och inbetalas på bg.
5210-5178 eller swish 123 571 68 65 (Skriv
medlemsavgift Gabriels vänner i
meddelanderutan). 

Palliativt Team
     Fortsatt mycket gott samarbete mellan
länssjukvård och Hospice Gabriel i det palliativa
teamet. Trycket har varit högt och antalet
inskrivna har varit mellan 40 – 45 personer. 

     Stiftelsen Gabriel är medlem i Famna. De
hjälper oss, som driver en idéburen Vård och
omsorg. Famna är ett språkrör för medlems-
företag som inte tar ut några vinster i välfärden.

Famna

Styrelse för Hospice Gabriel

Sören Petterson (ordf), Anders Danielson, Monica Göransson (vice
ordf), Staffan Billinger, sittande Ann Backstad och Monica Mäkitalo. 



Statistik 2017
     Antalet vårddagar har varit 1 880.

     En fjärdedel av vårdtiderna under 2017
har omfattat högst 5 dagar och en fjärdedel
har varit minst 30 dagar. 

Diagnoser
     Under de senaste tio åren har cancer i
mag-/tarmkanalen (övre och nedre gastro-
intestinal cancer) svarat för ungefär en
tredjedel av diagnoserna. Därefter kommer
lungcancer och bröstcancer med vardera ca
tio procent. 

Antal gäster
     Under året har 88 gäster vårdats, tre av
dessa skrevs in 2016. Sex har kunnat skrivas
ut förbättrade minst en gång. Av nyinskrivna
har 55 procent varit kvinnor.

Ålder
     Gästernas ålder har varierat mellan 22
och 93 år. Medelåldern i form av median har
varit 74 år. En fjärdedel har varit högst 68 år
och en fjärdedel har varit minst 82 år. 

Vårdtid
     Medelvårdtiden i form av median har
varit 12 dagar under 2017. Den genom-
snittliga vårdtiden har varit 22 dagar. 

Händelser under året
     Vi anordnar varje år en populär höstkonferens i Vara konserthus. Den
innehåller intressanta föreläsningar i aktuella ämnen. I år deltog 190
personer.

      Dr Fredrik Forsblad pratade om
Kol (Kronisk obstruktiv
lungsjukdom) och Palliativ vård. Ett
viktigt ämne då många KOL patienter
är i  behov av symtomlindring för att
få en vardag med högre livskvalitet.
     Bild: Christer Gunnarsson och
Fredrik Forsblad
     Solveig Hultqvist pratade om ”sorg
och sörjande” hur sorgeprosessen
varierar beroende på om det är barn,
unga eller vuxna som drabbas.

     Ludmilla Rosengren pratade om
”att överleva när det värsta inträffar”
Att orka leva när ens dotter begår
självmord och man själv drabbas av
cancer. Sorgen över att förlora sin
dotter beskriver Ludmilla som värre
än något annat. Det var många
tårfyllda ögon i publiken.

     Den andra utgåvan av boken De 6 S:N lanserades
hösten 2017. Hospice Gabriel har varit med i  nätverket
och har redigerat text i boken. Personal från Hospice
Gabriel deltog på lanseringsmötet i Stockholm. Här är
Lena Hjalmarsson tillsammans med Britt-Marie
Ternestedt, Katarina Ramqvist, Ingela Henoch, Jane
Österlind och Helena Ekegren Hällgren.

     Hospice Gabriel har haft ett
stort stöd under året, här ses Pia
och Lena ta emot en gåva. Under
2017 har det anordnats ett flertal
evenemang till förmån för
verksamheten.
     Ett varmt Tack till alla som
har bidragit! 
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     Här har vi våra volontärer som gör ett fantastiskt ideellt
arbete på Hospice Gabriel. På bilden är: lunchvärdinnor,
kvällsvärdinnor, bakvärdinnor, de som sköter vår trädgård,
veckohandlar, skriver minnesblad, sköter IT och hjälper till
med statistik, festfixare, anhörigträffar, blomvolontär,
fotvårdare, hårvårdare, galleriansvariga, hustomte, volontärer
som passar avd. vid arbetsplatsmöten, stryker vår tvätt,
kommer med sylt och saft mm.
     Volontärerna är inte med i själva vårdarbetet men de bidrar
till hemkänslan och sätter guldkant för gäster, närstående och
medarbetare.
     I den palliativa vården i Sverige  finns det ca. 200
volontärer,  42 av dessa finns på Hospice Gabriel, helt
fantastiskt! Deras arbetsinsats motsvarar två heltidstjänster.

Volontärer

Personal

     På bilden synspersonal och några från styrelsen. Till-
sammans gör de ett fantastiskt arbete för dem som är allra
svårast sjuka och deras närstående. Värdegrunden omsätts i
praktiken genom den vårdmetod som beskrivs av de 6 S:n.
     Vår enkätuppföjning till närstående 2017 visar 96 %
nöjdhet med vård och förhållningssätt. Alla som svarade
rekomenderade Hospice Gariel, om man var svårt sjuk i livets
slutskede.

Katrin Windroth, Anna-Karin Nordström, Helén
Svedberg och Christer Gunnarsson (på bilden saknas
Pernilla Tingström).

Palliativt Team

Läkare på Hospice Gabriel

Anette Holmfred och Pernilla Tingström

Styrelse för Gabriels vänner

Anita Danielson, Bodil Almqvist, Berit Svensson,
Monica Mäkitalo (ordf.) och Gittan Larsson.
     Stödföreningen Gabriels vänner har ca. 500
medlemmar. Gabriels vänner utser Hospice Gabriels
styrelse. 

Hanna Hjalmarsson sjöng och spelade
hos oss på midsommarafton. Hanna
uppträdde även vid vår årliga
höstkonferens i Vara.


