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Bästa medlemmar i Stödföreningen Gabriels vänner! 
Under rådande Coronapandemi kommer du inte att inbjudas till
någon höstträff i år. Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja
föreningen och att vi kan se fram emot ett årsmöte i mars 2021. 

__________________________________________________

Hemsida: www.hospicegabriel.org



   Detta år 2020 är speciellt på många sätt. Vi började året med nytt
avtal med regionen om tre vårdplatser. Upphandlingen gjordes inom
ramen för offentlig upphandling Det nya avtalet förde med sig
datajournal och vi uppgraderade därför vår datapark samt arbetade
fram en ny hemsida. Medarbetarna tog fram dokumentationsmallar
som passar vår verksamhet och nya rutiner för hur vi  ska skriva och
dokumentera. Vi rapporterar nu efter varje månad till regionen hur
mycket vård som getts på Hospice.     

   Vi hade sedan tidigare planerat och budgeterar för att renovera och
fräscha upp vårt fina lantkök och detta genomförde vi under våren
utan att stänga ned verksamheten. Detta fungerade trots lite
störningar mycket bra. Vi invigde vårt nya kök med en trerätters
middag som vår husmor tillagade för inneliggande gäster och
personal. 

   När pandemin slog till under våren berördes även vi av denna. Tack
och lov så har ingen av våra inneliggande gäster eller personal varit
sjuka. Vi Covidtestar alla  gäster som läggs in, innan de kommer till
oss och personalen arbetar med visir vid patientnära omvårdnad. 

   Vi har normalt inte några besöksrestriktioner på Hospice. Vår
verksamhet påverkas givetvis under pandemin av de restriktioner vi
måste ha; vi tar endast emot två besökare/gäst och dag. Besök sker
endast på gästens rum och inte i våra allmänna utrymmen. Det är
därför en utmaning för oss att fånga upp alla närstående för samtal
och stöd; vi försöker guida dem igenom den svåra period när någon
närstående snart ska dö. Under nuvarande omständigheter har vi
svårare att få till det spontana samtalet, men alla medarbetare på
Hospice gör ett fantastiskt jobb. 

   Verksamheten flöt på bra under sommaren med duktiga
sommarvikarier. Glädjande i dessa personalbristtider är att vi har
varit fullt bemannade och till och med fått neka flera personer som
har önskat sommarjobb på Hospice. 

Hospice Gabriel och Coronapandemi 



   Vi hade ett stort tryck från väntande gäster under första delen av
sommaren. Tyvärr var det flera gäster i kön som inte hann komma till
Hospice. 

   Nu går vi in i hösten och hoppas att smittspridningen håller sig på
en låg nivå och att vi alla håller ut, håller avstånd och tvättar
händerna. Så var rädda om er och varandra!

Pia Gustafsson

Fler volontärer behövs!
    Önskar du bli volontär på Hospice Gabriel kan du kontakta

Åsa Jenschke
Helen Adolfsson
Nettan Larsson

Tel Hospice Gabriel 0510-85500

Vill ni hjälpa oss spara papper och pengar?
För att underlätta både ekonomiskt och miljömässigt erbjuder vi er att i fortsättningen få information
och utskick via mail. Självklart får du som så önskar, information och utskick per brev som tidigare.

Vänligen skicka din mailadress till: bodil.almqvist@gmail.com
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Stödföreningen Gabriels Vänners Styrelse

Tommy Johansson ordf, 070 – 22 72 356

Monica Mäkitalo, 070 – 94 57 896

Bodil Almqvist kassör, 070 – 88 03 886 

Berit Svensson, 070 – 22 23 048 

Maria Andrae-Svensson, 070 – 81 70 662 

Anita Danielsson, 070 – 89 95 177

   Föreningen Gabriels Vänner startade 1992 med målet att samla in pengar för att
kunna starta och stödja Hospice Gabriels verksamhet med specialiserad palliativ
vård. 

   Föreningens fortsatta mål är att öka antalet medlemmar som vill vara med och
stödja Hospice Gabriels verksamhet genom att betala en medlemsavgift på 100
kr/år som oavkortat går in i Stiftelsen Gabriels budget. Stödföreningen Gabriels
Vänner anordnar även varje år en träff för gamla och nya medlemmar, samt
sänder ut ett Höstbrev för att sprida kunskap om Hospice Gabriels verksamhet.

Följ oss gärna på sociala medier, Facebook och Instagram.

   Det är många som inte betalat medlemsavgift för 2020 och vi hoppas at ni
fortsatt vill stödja verksamheten med 100 kr/år. 

   Under vintern 2019 avled styrelseledamot Gittan Larsson som varit med sedan
start 1992 och på ett fantastiskt sätt stöttat Hospice Gabriels verksamhet.

   Nuvarande styrelse består av sex
medlemmar. Monica Mäkitalo avgår som
ordförande efter 15 år, men är fortsatt
medlem i styrelsen. Till ny ordförande har
valts Tommy Johansson som har lång
erfarenhet inom vårdorganisation på olika
nivåer. Ordf. i Stödföreningen Gabriels
Vänner ingår även som styrelseledamot i
Stiftelsen Hospice Gabriel.  


