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Huvudman

Året 2020 Hospice Gabriel 2.0

Hospice Gabriel 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 och
ett förhållningssätt för palliativ vård vid obotbara sjukdomar i livets slutskede. Kompetent
personal, såsom sjuksköterskor, undersköterskor
och vid behov läkare finns dygnets alla timmar.
Stiftelsens styrelse har bestått av Staffan
Billinger ordf., Monica Göransson vice ordf.,
ledamöter Stefan Collin, Ingemar Holgersson,
Thommy Johansson, verksamhetschef Pia Gustafsson och persoanlrep. Johanna Hansson.

År 2020 har varit ett speciellt år på många sätt. Under normala
förhållanden finns det inga besöksrestriktioner hos oss. Det svåra för
vår verksamhet är de nya besöksrestriktionerna, vilka innebär att vi
endast tar emot 2 besökare per gäst och dag. Besöken sker endast på
gästens rum och inte i våra allmänna utrymmen. Det blir en utmaning
för personalen att fånga upp alla närstående för samtal och stöd, så vi
kan guida dem genom den svåra tiden, när någon närstående snart
skall dö. Nu är det svårare att få till det spontana samtalet, men alla
medarbetare liksom kurator och sjukhusprästen har gjort ett fantastiskt
arbete i denna riktning.
Vi har inte haft fysiska närståendeträffar som vi brukar. Dessa har
ersatts av mer utskick av kort och fler uppföljande samtal via telefon.
En enkätundersökning som gäller uppföljning av närstående och
genomförs vart 3:e år visar, trots pandemiårets svårigheter, en nöjdhet
på 92,4 procent.
Sommaren flöt på bra med hjälp av duktiga sommarvikarier. Glädjande i dessa tider är att vi har haft fler sökande till sommarjobb än
vårt behov. Under första delen av sommaren var vårdtyngden hög med
flera gäster i kö, som vi tyvärr inte hade sämgplats för.
Blivande gäster Covid-testas innan inskrivning. Personalen arbetar
med visir och under slutet av året även med munskydd i patientnära
vårdmoment. Tack och lov har ingen av inneliggande gäster insjuknat
i Corona!
Vi hade planerat och budgeterat för att renovera och fräscha upp
vårt befintliga lantkök. Detta utfördes under våren med pågående
verksamhet och fungerade trots allt mycket bra. Det ”nya” köket
invigdes med en 3-rätters middag, som husmor tillagade för inneliggande gäster samt personal.
På den administrativa sidan har mycket förändrats. I början av året
fick vi nytt avtal med regionen om 3 vårdplatser ”inom ramen för
offentlig upphandling”. Detta avtal medförde övergång från papperstill digitala journaler. Vår önskan att ha samma journalsystem som
Skaraborgs sjukhus accepterades tyvärr inte. Nu har vi datasystemet
CGM/j4. Personalen arbetade fram nya dokumentationsmallar, som
passar vår verksamhet och införde nya rutiner för dokumentationen.
Idag är vi mycket nöjda med det nya systemet.
Hospice har därefter fortsatt att utveckla den digitala plattformen
genom att bl.a. uppgradera dataparken, införa nytt bokföringssystem
och nytt personaladministrativt datasystem: Timeplan. Hemsidan har
omarbetats liksom vår informationsbroschyr. Även de sociala
medierna via Facebook och Instagram har utvecklats.
Under året har inga fysiska APT-träffar med personalen kunnat
ske. Istället har de fått veckobrev via mail. Kompetensutveckling har
genomförts via digitala seminarier med ämnen som t.ex. Barn som
anhöriga, Palliationspraktikan och Hygienrutiner gällande Covid-19.
All personal har gått HBTQ-utbildning och blivit diplomerade. Innan
pandemin ökade på nytt under hösten hann några medarbetare gå
kursen Samtalskonst. Vår egen årliga höstkonferens i palliativ vård
fick ställas in, men vi planerar att genomföra den i år den 14 okt.
På grund av pandemin har vi haft färre volontärer hos oss och de
saknas! Glädjande är att de vill komma tillbaka så fort vi fått ett fungerande vaccin! Nu ser vi fram emot ett nytt år och med det önskar vi
ett GOTT 2021!
Med varm hälsning

Gabriels Vänner
Gabriels Vänner är Hospice egna stödförening och har ca. 450 medlemmar. Föreningen
utser ledamöterna i Stiftelsen Hospice Gabriel.
Nya medlemmar hälsas välkomna!
Årsavgifter är 100 kr/år. För mer information gå
in på Hospice Gabriels hemsida
www.hospicegabriel.org
Gabriels Vänners styrelse har under 2020
bestått av Thommy Johansson ordf., ledamöter
Monica Mäkitalo, Bodil Almqvist, Berit Svensson, Anita Danielson och Maria AndreéSvensson.

Personal
Hospice har 23 fastanställda medarbetare och
teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sjukhuspräst, husmor,
ekonom och verksamhetschef. Fysioterapeut och
arbetsterapeut konsulteras via Lidköpings kommun.
Vi har gott samarbete med palliativa teamet,
Skaraborgs sjukhus, Lidköpings kommun,
sjukhuskyrkan och kommunerna i Västra Skaraborg.
Det palliativa teamet i Lidköping som
täcker Västra Skaraborg har ca. 35 patienter
inskrivna. Under året gick Claudia Raumser (ÖL
Skaraborgs sjukhus) i pension. Övriga medarbetare i teamet är Anna-Karin Nordström (SSK,
Skaraborgs sjukhus), Pernilla Tingström (ÖL
Hospice Gabriel) samt Anna Persson och Charlotte Fransson (SSK Hospice Gabriel) .

Pia Gustafsson

Staffan Billinger

Verksamhetschef

Stiftelsens ordförande

Statistik 2020
Antalet vårddygn har varit 1 531.

Antal gäster
Under året har 95 gäster vårdats, fem av
dessa skrevs in 2019. Fem har kunnat
skrivas ut förbättrade minst en gång. Av
nyinskrivna har 52 procent varit kvinnor.

Ålder
Gästernas ålder har varierat mellan 36
och 93 år. Medelåldern i form av median har
varit 75 år. En fjärdedel har varit högst 68 år
och en fjärdedel har varit minst 83 år.
Vårdtid
Medelvårdtiden i form av median har
varit 10 vårddygn under 2020. Den genomsnittliga vårdtiden har varit 17 dygn.

En fjärdedel av vårdtiderna under 2020
har omfattat högst 5 dygn och en fjärdedel
har varit minst 22 dygn.
Diagnoser
Under de senaste tio åren har cancer i
mag-/tarmkanalen (övre och nedre gastrointestinal cancer) svarat för drygt en tredjedel av diagnoserna. Därefter kommer
bröstcancer och lungcancer med 9-10 procent vardera. Under 2020 stod övre gastrointestinal cancer för 27 procent.

Famna
Stiftelsen Gabriel är medlem i Famna, vår paraplyorganisation som
är ett politiskt språkrör för idéburna företag som inte tar ut vinster i
välfärden.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och arbetar efter socialstyrens kvalitetsmått i palliativ vård som följs upp via Svenska Palliativ
registret.
Här är Hospice Gabriels resultat som jämförs med all specialiserad
slutenvård i VG-regionen.

Hospice Gabriels logga
Namnet Gabriel föreslogs av prosten Bengt Wahlström. Ängeln Gabriel omtalas i Bibeln som "en som
kommer med hopp i mörkret".
Det röda hjärtat står för värme och omtanke. Den
vita bokstaven G står för Gabriel, men kan också tolkas
som en cirkel på väg att slutas dvs livets lopp är snart
slut.
Loggan formgavs av konstnären George Didier.

Köket har renoverats och känns nu fräscht

Isabella Lathi hälsar gäster
väl-komna till Hospice
Gabriel

På fredaqar har vi teamrond i köket
Vårdhunden Fanny kan
ibland träffas på Hospice

Hospice har under året uppdaterat sin datapark med nya
system inklusive datajournal och personaladministrativt
system. Även hemsidan har förnyats.

Även barn är välkomna till Hospice och kan då
träffa t.ex. Lena Larsson

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

