

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, Stefan Collin, Monica Mäkitalo,
Staffan Billinger, Anders Danielsson och
ordföranden Sören Pettersson.

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).

Personal
Personalstaben under 2018 har bestått av 23
medarbetare.
Sjukgymnast och arbetsterapeut är konsulter
vid behov.
Hospice har ett gott samarbete med Skaraborgs sjukhus, Palliativa teamet, Kommunerna i
Västra Skaraborg och sjukhuskyrkan.

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.

Famna

Stiftelsen Gabriel är medlem i Famna, vår
paraplyorganisation som är ett politiskt språkrör
för oss idéburna företag som inte tar ut några
vinster i välfärden, och arbetar med kunskap och
kvalitet. Utdrag från Palliativa registret:

Året 2018
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. Allt ifrån,
mingelmässa för sjuksköterskestudenter, införande av GDPR,
föreläsningar på avdelningar och ute i olika föreningar, möten med
Famna (vår riksorganisation) och RCC (regionalt cancercentrum) till
nätverksträffar på olika nivåer, på Hospice nivå, med Änggårdens
Hospice och Bräcke diakoni. I anslutning till Internationella
Hospicedagen som var i oktober gjorde vi ett gemensamt arbete som
resulterade i en tidningsartikel ”Är vi lika inför döden” som
presenterades i GP den 13 oktober.
Vi har haft utbildningsdagar med bl.a. Gunnar Eckerdal i
existentiella frågor och Louise Gustavsson då vi fått höra hennes
resa igenom sjukvården. Vår egen konferens i Vara konserthus med
200 deltagare, med bl.a. Angela Ahola som pratade om ”konsten att
göra intryck” och om våra fördomar, och hur fort vi skaffar oss
uppfattningar om andra människor.
Vi har gjort en intern omorganisation, då vår bitr. verksamhetschef Lena Hjalmarsson slutade och då istället gått in med teamledarskap som några av medarbetarna delar på.
2018 har det anordnats ett flertal evenemang till förmån för vår
fina verksamhet. Bl.a. ordnade Ingvar Svensson i Hangelösa en
musikkväll med TS-bandet och Fastighetsbyrån arrangerade en
julkonsert med Johan Stengård och John Lundvik i S:t Nikolaikyrkan.
Arbetet med att stabilisera vår ekonomi framåt kvarstår, under
2019 kommer vi omförhandla våra avtal som skall gälla ifrån 2020.
Troligt är att vi kommer att gå under upphandling men vi önskar att
vi kan förhandla om ett nytt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)
liknande det vi har idag.
Vi får dagligen uppleva hur vår verksamhet gör skillnad för de
allra svårast sjuka och deras närstående. I våras gjorde vi en
utomstående utvärdering av vår verksamhet via Veta Advisor för att
undersöka om den nöjdhet som våra egna undersökningar visar
stämmer. Glädjande nog visar det samma resultat med 96% nöjdhet.
Våra medarbetare och volontärer gör ett fantastiskt arbete!
Vi är övertygade om att vår fina verksamhet behövs och ser med
tillförsikt framåt mot 2019, då vi har 25-årsjubileum.
Med varm hälsning

Pia Gustafsson

Sören Pettersson

Verksamhetschef

Stiftelseordförande

Statistik 2018

Årets konferens i Vara konserthus

Antalet vårddagar har varit 1 393.

Antal gäster
Under året har 92 gäster vårdats, tre av
dessa skrevs in 2017. Sju har kunnat skrivas
ut förbättrade minst en gång. Av nyinskrivna
har 52 procent varit kvinnor.

Hospicepersonal välkomnar besökare till konferensen

Ålder
Gästernas ålder har varierat mellan 22
och 94 år. Medelåldern i form av median har
varit 73 år. En fjärdedel har varit högst 66 år
och en fjärdedel har varit minst 80 år.
Vårdtid
Medelvårdtiden i form av median har
varit 10 dagar under 2018. Den genomsnittliga vårdtiden har varit 15 dagar.

Ola Ringdahl talade
om att stå bredvid
cancer som anhörig

Jonas Bergström
pratade om palliativ
symtomlindring

Angela Ahola
föreläste om konsten
att göra intryck

En fjärdedel av vårdtiderna under 2018
har omfattat högst 4 dagar och en fjärdedel
har varit minst 20 dagar.
Diagnoser
Under de senaste tio åren har cancer i
mag-/tarmkanalen (övre och nedre gastrointestinal cancer) svarat för ungefär en
tredjedel av diagnoserna. Därefter kommer
bröstcancer och lungcancer med vardera ca
tio procent.

Sirpa, Cecilia och Anna står och pratar i pausen på en av våra
utbildningsdagar

Biträdande verksamhets-chefen
Lena Hjalmarsson slutade under
året. I stället har teamledarskap
införts.

Ingvar Svensson ordnade under sommaren en musikkväll
hemma i Hangelösa till förmån för Hospice. TS-bandet
medverkade.

De nya teamledarna

Fest för styrelse, pesonal och volontärer

Anna Persson, Nettan Larsson och Charlotte Fransson

Under december bjöd Birgitta och Ove Larsson in till en
jättefin och trevlig julfest i Restaurang Sockerfabriken. Det
bjöds på tvårätters middag med kaffe och kaka. Bagartanterna
från Skövde underhöll med sång och glad dans.

Under maj var volontärerna på Hospice Gabriel bjudna
på en god måltid på Fredriksons Pensionat Sjöbacka i
Eggby

Fastighetsbyrån ordnade till förmån för
Hospice en julkonsert i S:t Nikolaikyrkan
som var fullsatt.

Mellbygatan 11-15, 531 85 Lidköping
Telefon 0510-855 00
Org.nr 869001-0478
Gåvobankgiro 401-3868
Swish 123 571 68 65
Hemsida: www. hospicegabriel.org

