
Årsberättelse 2021

Nyrenoverat vardagsrum i gryningsljus

Gabriels vänners årsmöte; coronasäkert i vår trädgård.



Huvudman
     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 där det erbjuds palliativ vård.
Hospice bemannas med kompetenta sjukskö-
terskor, undersköterskor och vid behov läkare
dygnets alla timmar.
     Stiftelsens styrelse har bestått av Staffan
Billinger ordf., Monica Göransson vice ordf.,
ledamöter Stefan Collin, Ingemar Holgersson,
Monica Mäkitalo, Jan Malmgren, verksamhets-
chef  Pia Gustafsson, ekonom Marielle Stern och
persoanlrep. Charlotte Fransson.

Året 2021
     Även året 2021 har gått i coronas tecken och vi lämnar ännu ett år
bakom oss som har genomsyrats av den pågående pandemin. Om
2020 präglades av ovisshet, oro och ett behov av drastiska omställ-
ningar, har 2021 snarare karakteriserats av ett behov av uthållighet
men också framtidstro. Det märks att personal inom vård och omsorg
är trötta på att hela tiden arbeta med munskydd och visir, fånga upp
när-ståendes frågor, finnas till i det nära omvårdnadsarbetet och dess
medicinska och existentiella behov. Vidare tvingas personalen ta
ansvar för sig själva och andra, hålla avstånd, minska smittspridning
och samtidigt vara nära. Man måste även ställa upp och arbeta extra
när någon kollega är hemma för förkylning eller vård av barn så
vårdpersonalen är våra riktiga vardagshjältar.
     Framtidstro finns det som tur är och här på Hospice Gabriel är 3:e
dosen av vaccin självklar. Vi har än så länge, tack och lov, lyckats
hålla smittan utanför Hospice. Våra volontärer är nu på väg tillbaka i
verksamheten.  Det sker hela tiden en utveckling med medicinska
föreläsningar och webbinarium där vi har blivit än mer digitala så
man kan komma in på arbetsplatsträffar digitalt. Vi hoppas och tror
att coronaspridningen lugnar ner sig framåt vårkanten och att vi kan
öppna upp Hospice fullt ut igen, dvs utan besöksrestriktioner och att
närstående får vistas i våra gemensamma lokaler. Vidare hoppas vi
att  åter kunna ha en personal- och volontärträff som har ställts in de
senaste gångerna. 
     Under 2021 har vi haft mingelmässa för studenter samt digitala
utbildningar för alla medarbetare så som ”Lindring bortom boten”,
”Vart tog döden vägen” och ”Våld i nära relationer”. Vi har med-
arbetare som har gått utbildning via VGR till barnrättsombud. Två
medarbetare har gått kursen samtalskonst. Återigen har vi kunnat
börja med taktilmassage för cancerpatienter som kan komma på
remiss och få 10 behandlingar till ett reducerat pris. Vi är glada att vi
lyckades genomföra vår höstkonferens i Vara med uppskattade
föreläsare, dock hade vi halverat antal maxdeltagare. Vi hade även en
egen utbildningsdag med temat ”Vad händer efter döden” där vi
pratade juridik och etik samt besökte ett krematorium. 
     Under 2021 har vi  bytt arbetsgivarorganisation från Svenskt
Näringsliv till Fremia som är för idéburna, icke vinstdrivande
företag. Fem Hospice i Sverige (Hospice Gabriel är ett av dem) har
gemensamt arbetat fram en Hospice definition och denna är godkänd
av NRPV (Nationella rådet för Palliativ vård). 
     Allt detta har skett under pågående verksamhet med ett Hospice
som totalrenoverats med byte av värmesystem, brandskyddssystem
och signalsystem då vår hyresvärd Västfastigheter hade detta i sin
budget för 2021. Samtidigt som detta gjordes valde vi att måla och
tapetsera om våra gästrum när vi ändå var tvungna att stänga av 1–2
rum i taget. Vi vill passa på att tacka alla hantverkare, projektledare,
medarbetare och anhöriga som har varit lyhörda för vår verksamhet
och visat stor hänsyn.
     Nu ser vi fram emot ett nytt år, och med det önskar vi ett gott
2022!

Varma hälsningar

Pia Gustafsson    Staffan Billinger
Verksamhetschef                 Stiftelsens ordförande

Personal/Palliativa teamet
     Hospice har 23 fastanställda medarbetare.
Dessa består av läkare, sjuksköterskor, under-
sköterskor, 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 Skara-
borg.
     Det palliativa teamet i Lidköping som
täcker Västra Skaraborg har ca. 35 patienter
inskriva. De som arbetar i Palliativa teamet är
Pernilla Tingström (ÖL Hospice Gabriel), Iciar
Ibarburu Hallgren (ÖL Skaraborgs sjukhus),
Anna-Karin Nordström (SSK, Skaraborgs
sjukhus), Anna Persson och Charlotte Fransson
(SSK Hospice Gabriel).

Gabriels Vänner
     Gabriels Vänner är Hospice egna stöd-
förening och har ca 450 medlemmar. Föreningen
utser ledamöterna i Stiftelsen Gabriel.
     Nya medlemmar hälsas välkomna!  
Årsavgiften är 100 kr/år. För mer information gå
in på Hospice Gabriels hemsida
www.hospicegabriel.org 
     Gabriels vänners styrelse har 2021 bestått av
Monica Mäkitalo ordf., ledamöter Bodil
Almqvist, Berit Svensson, Annette Eriksson,
Maria Andreé-Svensson och Anna Staaf.



Statistik 2021
     Antalet vårddagar har varit 1 403.

     En fjärdedel av vårdtiderna under 2021
har omfattat högst 6 dagar och en fjärdedel
har varit minst 21 dagar. 

Diagnoser
     Under de senaste tio åren har cancer i
mag-/tarmkanalen (övre och nedre gastro-
intestinal cancer) svarat för drygt en tredje-
del av diagnoserna. Därefter kommer
bröstcancer och lungcancer med vardera
cirka 10 procent. Andra diagnoser kan t.ex.
vara kol och hjärtsvikt.

Ålder
     Gästernas ålder har varierat mellan 22
och 91 år. Medelåldern i form av median har
varit 74 år. En fjärdedel har varit högst 66 år
och en fjärdedel har varit minst 78 år. 

Vårdtid
     Medelvårdtiden i form av median har
varit 11 dagar under 2021. Den genom-
snittliga vårdtiden har varit 17,4 dagar. 

Antal gäster
     Under året har 83 gäster vårdats, fyra av
dessa skrevs in 2020. Fyra har kunnat
skrivas ut förbättrade minst en gång. Av
nyinskrivna har 59 procent varit kvinnor.

     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 socialsty-
rens 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:

Famna



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

Vad är ett Hospice?
     Ett hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad
palliativ vård för individer med komplexa symtom och/eller
en livssituation med särskilda vård och omsorgsbehov
förorsakade av en aktiv, progredierande och långt framskri-
den sjukdom med begränsad livslängd. Vården fokuserar på
lindring och livskvalitet.
     Vården på ett hospice bedrivs utifrån ett holistiskt för-
hållningssätt oavsett ålder eller diagnos, samt en strävan att
stödja individen att kunna leva med värdighet och med
största möjliga välbefinnande till livets slut. Samtal är en
viktig ingrediens i vården och omsorgen. Arbetet bedrivs
strukturerat och med en holistisk syn, till exempel utifrån de
6 S:en (Självbild, Självbestämmande, Symptomlindring,
Sociala relationer, Sammanhang, Strategier). 
     Vården bedrivs med individens samförstånd och
självbestämmande. Närståendes delaktighet och närstående-
stöd är viktigt inom hospicevårdens filosofi. 
     Ett hospice är en fristående enhet där vårdmiljön inom-
och utomhus främjar välbefinnandet både för individen och
de närstående. 
     Den slutna palliativa vården på ett hospice utförs dygnet
runt av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap
och kompetens inom palliativ vård. Sjuksköterskor och
undersköterskor finns alltid på plats. Läkare finns tillgänglig
dagtid på plats och i beredskap under jourtid. Paramedicinsk
kompetens samt psykosocial och/eller andlig kompetens
finns tillgänglig. Det eftersträvas att minst en person i varje
professionell grupp inom det multiprofessionella teamet är
utbildad och erkänd specialist i palliativ vård/palliativ
medicin. 
     På hospice erkänns och uppskattas insatser från volon-
tärer som bidrar med guldkant för inneliggande och
närstående utöver det ordinarie vårdarbetet. 
     Ett hospice har ofta en indirekt eller direkt roll inom
såväl akademisk som intern och extern utbildning och
forskning. 
     Ett hospice är ett komplement i den palliativa vården och
omsorgen utifrån individens och dennes närståendes behov
utan att vara en specialiserad palliativ sjukhusavdelning
eller ett särskilt boende. 
     Ett hospice drivs ofta i enskild form, till exempel som en
stiftelse eller ett vårdbolag på en idéburen basis. Finansi-
eringen sker dock med offentliga medel genom vårdavtal
med region och/eller kommun(er). 

Glad personal: Emma, Katrin och Jörgen

Personal i munskydd under pandemi Annanaspaj som efterrätt

Pia hälsade välkommen Hani Hattar var intressant föreläsare

Linnéa, Hanna och Niklas sjöng och spelade på konferensen

Läkaren Anette Holmfred har genomfört intern personalutbildning

Hospice arrangerar konferens i Vara


