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Hospice Gabriels drivs av en stiftelse utan
eget vinstintresse. Stiftelsens ändamål är att
erbjuda vård i livets slutskede på ett sådant sätt
att människans fysiska, psykiska, sociala och
existentiella behov tillfredsställs.
Hospice är inte en lokal, det är en filosofi, ett
förhållningssätt där det erbjuds palliativ
kompetens dygnets alla timmar.
Stiftelsens styrelse har bestått av Staffan
Billinger ordf., Monica Göransson vice ordf.
Ledamöter: Stefan Collin, Monica Mäkitalo,
Ingemar Holgersson, Pia Gustafsson VC och
personal rep. Johanna Hansson.

Det har varit ett intensivt och roligt år. Vi startade året med ett
trevligt besök av biskop Åke Bonnier och medarbetare från Svenska
kyrkan. Vi bildade en arbetsgrupp för att planera vårt kommande 25årsjubileum. Personalgruppen beslutade att vi skulle göra en uppföljare till vår kokbok ”Mat att samlas kring”. Det blev en bok om
efterrätter ”Desserter att samlas kring”. I denna bok har medarbetarna planerat, bakat och fotat allt själva. Vi hade bokrelease lagom
till vårt jubileum i april. Det har blivit en mycket uppskattad dessertbok, vi blev nominerade till årets måltidslitteratur 2019 hos måltidsakademin, dock vann vi inte, men att vi blev nominerade är stort.
Vi hade ett fantastiskt 25-årsjubileum den 27 april i stadsträdgården med Lisa Ajax, RedTail, Conbriokören, Independence dans,
hoppborgar, fika samt en promenad runt Lidan ”Gå för Hospice” där
ca 1000 personer deltog. Samtidigt var det öppet hus på Hospice
med rundvisning och vi bjöd på tårta och glass. Till detta öppna hus
kom det mer än 400 personer. Vi avslutade kvällen i en fullsatt
Nikolaikyrka med en konsert av Peter Johansson och Marika
Willstedt. Ett varmt Tack till alla som förgyllde denna dag!
Våren intensifierades med att skriva verksamhetsbeskrivningar
och rapporter då vårt IOP (idéburet offentligt partnerskap) löpte ut
och vi gick in under offentlig upphandling. Efter sommaren tecknade
vi ett nytt avtal med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet är
LOU-avtal (Lagen om offentlig upphandling) och gäller i 3 år med
start 2020-01-01. Avtalet ger en bättre ersättning per dag och avser 3
vårdplatser.
Vi har även haft en 2 dagars nätverksträff för chefer i Palliativ
vård i Lidköping där 30 chefer i palliativ vård från hela Sverige
deltog. Vi startade upp hösten med PortoBello road, loppis i
Lidköpings centrum som var mycket välbesökt.
Det har varit internutbildning med vår värdegrund och vårt
förhållningssätt i de 6 S:N, hur vi arbetar och hur vi dokumenterar.
Vi har haft regelbundna interna medicinska microföreläsningar av
våra doktorer på Hospice Gabriel. Det har varit nätverksträffar, både
i Famna (paraplyorganisation för idéburna organisationer) och med
RCC (Regionalt cancercentrum). Vi har haft många studiebesök från
skolor, arbetsplatser, kyrkan och företag som har besökt Hospice
Gabriel. Vi hade vår välbesökta höstkonferens i Vara konserthus med
tema ALS, Hjärnsmart bemötande och ett verkligt fall, där vi fick
höra Louise Gustavssons resa genom sjukvården.
Det har varit musikkvällar till förmån för vår verksamhet.
Musikkväll i Hangelösa, Maria Site med vänner hade en konsert i
Otterstads kyrka och en julkonsert i Nikolaikyrkan med Shirley
Clamp och Johan Stengård.
Året slutade dock tråkigt då en av våra medlemmar i styrelsen för
Gabriels vänner Birgitta ”Gittan” Larson gick bort. Hon har funnits
med och varit engagerad i Hospice sen start 1994 på olika sätt.
Gittan lämnar ett stort tomrum efter sig.
Vi tackar medarbetare, volontärer, alla fantastiska gåvogivare,
föreningar och företag som bidrar till vår fina palliativa verksamhet.
Vi ser fram mot nya 25-år och önskar er alla ett gott 2020.

Gabriels Vänner
Hospice egna stödförening har idag ca 450
medlemmar. Gabriels vänner utser ledamöterna i
stiftelsen Gabriel.
Nya medlemmar hälsas välkomna. Årsavgiften är 100 kr/år. För medlemskap kontakta
Monika Mäkitalo tfn 0510-232 49.
Gabriels vänners styrelse har 2019 bestått av:
Monica Mäkitalo ordf., Bodil Almqvist, Birgitta
”Gittan” Larsson, Anita Danielson, Berit
Svensson och Maria Andreé-Svensson.

Personal/Palliativa teamet
Hospices medarbetare är 23 fastanställda. Vi
har läkare, sjuksköterskor, undersköterskor,
ekonom och husmor. Kurator finns i palliativa
teamet. Fysioterapeut och arbetsterapeut
konsulteras via Lidköpings kommun.
Vi har gott samarbete med det Palliativa
teamet, Skaraborgs sjukhus, Lidköpings
kommun, Sjukhuskyrkan och kommunerna i
Västra Skaraborg.
Det palliativa teamet i Lidköping har ca 3540 inskrivna patienter. Under året gick Christer
Gunnarsson (ÖL, Skaraborgs sjukhus) i pension
och ersattes av Claudia Raumser i teamet.
Dessutom ingår Anna-Carin Nordström från
Skaraborg sjukhus samt Pernilla Tingström,
Anna Persson och Charlotte Fransson från
Hospice.

Med varm hälsning

Pia Gustafsson

Staffan Billinger

Verksamhetschef

Stiftelseordförande

Statistik 2019
Antalet vårddagar har varit 1 795.

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:

Antal gäster
Under året har 96 gäster vårdats, tre av
dessa skrevs in 2018. Sex har kunnat skrivas
ut förbättrade minst en gång. Av nyinskrivna
har 57 procent varit kvinnor.

Vi håller fortsatt hög nivå i kvalitetsregistret, gör förbättringsarbeten, följer upp
och mäter. Detta visar att vi klarar Socialstyrelsens riktlinjer och kvalitetsmått.

Årets konferens i Vara konserthus
Ålder
Gästernas ålder har varierat mellan 39
och 93 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 9 dagar under 2019. Den genomsnittliga vårdtiden har varit 20 dagar.
Louise Gustafsson berättade om sin resa genom sjukvården

En fjärdedel av vårdtiderna under 2018
har omfattat högst 5 dagar och en fjärdedel
har varit minst 26 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 11
respektive 9 procent. Diagnosfördelningen
under 2019 motsvarar i stort tidigare år.

Anette Holmfred föreläste vid vår
höstkonferens

Lena Skogholm talade om
hjärnsmart bemötande

Biskop Åke Bonnier och medarbetare från Svenska kyrkan
besöker Hospice

Ingvars Svensson arrangerar musikkväll i Hangelösa med TS-Bandet

Vedums MCK besöker Hospice

Sv. Fastighetsbyrån ordnar en konsert med Shirley Clamp, Johan
Stengård och Joakim Niehoff

Volontärsträff vid Bergets orangeri
Några medarbetare på en utbildningsdag i Stockholm

Salebyvandringen

Dessertboken finns
att köpa på Hospice,
pris 200 kr
Barn är alltid
välkomna till
Hospice och vår
lekhörna

Hospice egenbemannade luciatåg 2019

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

