Tryghed og rummelighed

/ ”Hospice Vangen har et trygt og roligt miljø — der er øje
for de pårørende og altid tid til os. Det er tydeligt, at de
mange tilbud i huset beriger den sidste tid sammen.
Det er samtidig rart at slippe ansvaret og have professionel
hjælp tæt på, døgnet rundt”
- Pårørende

/ Indgangsparti og opholdsrum

Velkommen til Hospice Vangen
På Hospice Vangen byder vi patienter og pårørende
velkommen i hjemlige rammer.
Hos os skal livet leves til det sidste. Det er vigtigt for
os, at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte
menneske og dennes pårørende.

Vi tilrettelægger dagligdagen i samarbejde med dig – ud fra
dine ønsker og behov. Her er plads til både fælles aktiviteter
og egentid. Derfor rummer vi også hele familien og gør plads
til jeres stunder sammen.
Vi er et hus for dig og dine pårørende – velkommen.

/ ”Hospice Vangen har gjort meget ud af interiør, som er
smagfuldt og afstemt. Huset inviterer naturen ind, og det
tilsammen virker beroligende. Den rolige base skaber gode
betingelser for at udføre god sygepleje. Det tværfaglige
samarbejde beriger samtidig mit faglige perspektiv og giver
ofte anledning til refleksion”
- Medarbejder

/ Patientstue

Hvem kan komme på hospice?
Alle på Hospice Vangen er visiteret af Team for Lindrende Behandling.
Vi yder omsorg, pleje og smertelindring for uhelbredeligt
syge mennesker. For at blive indlagt på hospice skal man
have en uhelbredelig sygdom med forventet kort restlevetid og behov for specialiseret lindrende behandling.
Man kan både blive indlagt til livets afslutning eller til
et symptomlindrende ophold, med sigte på udskrivelse.

På Hospice Vangen har vi hjemlige rammer, der omfavner
patienter og pårørende. Vores lyse stuer og smukke omgivelser
danner trygge rammer i en tid, som kan være svær og uforudsigelig.
Patientstuerne er hyggeligt møbleret med plejeseng, sengebord
og hvilestol, spisebord, sovesofa, samt køleskab, fjernsyn, eget
badeværelse og direkte udgang til egen terrasse. Her er der
også plads til at sætte sit personlige præg med egne møbler,
billeder og pyntegenstande.

/ ”På Hospice Vangen inviteres naturen ind,
hvilket bridrager til et roligt miljø”
- Medarbejder

/ Tæt på naturen, både inde og ude

Alle er velkomne
På Hospice Vangen er pårørende atid velkomne – døgnet
rundt. Der er mulighed for at overnatte på patientstuen og
derudover har vi to gæsteværelser.
Pårørende er også velkomne til at spise med – vores køkkenpersonale laver gerne en portion ekstra, så I kan nyde
måltidet sammen.

/ ”Her er rart at være og man kan være med til at gøre en forskel”
- Frivillig

/ Aftensang i fællesrummet

Et tværfagligt hus
På Hospice Vangen favner vi bredt og arbejder tværfagligt. Vi er mange forskellige faggrupper samlet i
huset, og pårørende er altid velkommen.
Vores team for lindrende behandling har også til huse
her, og det betyder, at vi kan sikre sammenhængende
forløb samt trygge og velinformerede overgange til og
fra hjemmet eller hospitalet.

Vores personale består blandt andet af sygeplejersker, musikterapeut, socialrådgiver, præst, psykolog, fysioterapeut,
læger, servicetekniker, køkkenpersonale, sekretær, rengøring
og frivillige.

/ ”Der er øje for de pårørende og altid tid til os”
- Pårørende

/ Altid plads til én mere i spisestuen

Oplevelser
Vores mange fagligheder og store stab af frivillige gør det
muligt at skabe oplevelser både i og uden for huset.
Alle hverdage byder vi dagen velkommen med morgensang
og gør plads til at fejre det, som betyder noget. Det kan være
fødselsdage, mærkedage og årets begivenheder.
Her er plads til alle, og vi hjælper gerne med at skabe rammerne om dét, der betyder noget for dig.

Hver måned åbner vi dørene for pårørende, der har
mistet. Vores præst, psykolog, sygeplejeske og musikterapeut skaber et trygt rum, hvor der er plads til sorgen.
Vi taler om, hvad sorg er, og hvordan vi forholder os til
den.
Vi vidensdeler og udveksler erfaringer – både gennem
oplæg og samtale ved bordene over en kop kaffe.

Hospice Vangen tager medansvar for folkeoplysningen, og vi
vil gerne være med til at højne den palliative indsats, der bliver
givet i vores område. Vi underviser virksomheder og frivillige
organisationer, og vi vidensdeler på tværs af faggrupper.
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Vi åbner også huset op for rundvisninger og aktiviteter
– velkommen hos Hospice Vangen.

Hospice Vangen
Studievej 25
9400 Nørresundby
Tlf. 9631 1100
www.hospice-aalborg.dk
info@hospice-aalborg.dk

