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Turvallinen hoito ja huolenpito

Hospice i Göteborg



Lievittävää 
hoitoa elämän 
loppuvaiheessa
Saattohoito on lievittävää hoitoa ihmiselämän 
loppuvaiheessa. Saattohoito on kokonaisvaltainen 
hoito sairaalle ja hänen omaisilleen. Tavoitteena on 
taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu elämän 
loppuvaiheessa.

Saattohoitoa voit saada saattokodissa ja myös 
sairaalassa, erityisasunnossa tai omassa kodissaan.

Saattokodeissa työskentelevällä henkilöstöllä on 
saattohoidon erikoiskoulutus. Hoito tapahtuu kotia 
muistuttavassa ympäristössä, jossa on erityisesti 
varattu aikaa keskustella potilaalle tärkeistä asioista.

Göteborgissa on kolme saattokotia 

 » Kålltorpin saattokoti, jonka omistaa Göteborgin kaupunki

 » Saattokoti Helhetsvården Bräcke Diakoni, jonka toiminnasta  
vastaa säätiö

 » Änggårdenin saattokoti, jonka toiminnasta vastaa säätiö

Paikkoja on yhteensä 30.

Hospice i Göteborg vastaa saattohoidon 
koordinoinnista
Hospice i Göteborg vastaa Göteborgissa olevien saattokotien paikkojen 
täyttämisestä. Saadessamme hakemuksen, joku käsittelijöistämme ottaa 
yhteyttä hakijaan tai tämän hoitohenkilöstöön. Arvioimme hakijan sairau-
den ja hänen tarpeensa. Toisinaan teemme myös henkilökohtaisia käyntejä. 

Hospice i Göteborgin käsittelijät ovat säännöllisesti yhteydessä Göteborgin 
kaupungin eri hoidonantajiin. Hakijana olet tervetullut kääntymään Hospice 
i Göteborgin puoleen saattokoteja ja hakemusta koskevissa kysymyksissä. 

Saattokotipaikan hakeminen
Henkilö voi itse hakea paikkaa saattokodista. Hakemukseen tulee liittää 
lääkärintodistus. Göteborgin ulkopuolella asuva henkilö voi hakea paikkaa 
kääntymällä kotikuntansa avuntarpeenarvioijan puoleen.

Paikan saaminen saattokodista
 » Kun henkilölle tarjotaan paikkaa, hän voi kieltäytyä siitä, mutta pysyä silti 

edelleen hakijana. On myös mahdollista tehdä aikainen hakemus, joka 
lepää siihen saakka, kunnes asianomainen tarvitsee paikan saattokodissa. 

 » Tarjoamme ensi kädessä paikkaa Göteborgin kaupungin omistamassa 
Kålltorpin saattokodissa.

 » Saattokodissa olevan potilaan hoidontarve arvioidaan kerran  
kuukaudessa. 

 » Omavastuuosuus on 125 kruunua vuorokaudelta.

 » Saattokotia ei lasketa asunnoksi, jonka vuoksi potilas pitää entisen 
asuntonsa saattokodissa ollessaan. 
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Hospice i Göteborgin/Göteborgin 
saattohoito
Hakemusten käsittelijä  
Puhelin 031-366 05 50
Faksi 031-366 02 27 / 031-366 05 05
Sähköposti hospice.samordning@
  aldrevardomsorg.goteborg.se

Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Hospice i Göteborg
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Box 334
421 23 Västra Frölunda

Lisätietoja: goteborg.se/hospice




