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Förvaltning

Hospice i Göteborg



Lindrande vård 
i livets slutskede
Palliativ vård är lindrande vård för människor 
i livets slutskede. Den palliativa vården är en 
helhetsvård som finns till både för dig som är sjuk 
och för dina anhöriga. Målet är att du ska få en så 
god livskvalitet som möjligt den sista tiden.

Palliativ vård kan du få på ett hospice och även på 
sjukhus, i särskilt boende eller i ditt eget hem.

På ett hospice är personalen specialutbildad inom 
palliativ vård. Miljön är hemlik och det finns tid att 
prata om sådant som känns viktigt för dig.

I Göteborg finns tre hospice  

 » Kålltorps hospice, som ägs av Göteborgs Stad

 » Helhetsvården Bräcke Diakoni, som drivs av en stiftelse

 » Änggårdens hospice, som drivs av en stiftelse

Sammanlagt finns det 30 platser. 

Hospice i Göteborg sköter samordningen  
Vi som arbetar på Hospice i Göteborg arbetar med att samordna 
beläggningen av vårdplatser på de hospice som finns i Göteborg. När 
vi får in din ansökan tar en av våra handläggare kontakt med dig eller 
med din vårdpersonal. Vi gör en bedömning av din sjukdom och dina 
behov. Ibland kommer vi även på personligt besök. 

Handläggarna på Hospice i Göteborg har regelbunden kontakt med oli-
ka vårdgivare i Göteborgs Stad. Har du frågor om hospice eller om din 
ansökan är du välkommen att höra av dig till Hospice i Göteborg.

Ansök om plats på hospice
Du kan själv ansöka om plats på hospice. Skicka med ett läkarintyg 
med din ansökan. Är du bosatt utanför Göteborg kan du ansöka om en 
plats genom att ta kontakt med biståndsbedömaren i din hemkommun.

Så här går det till att få plats på hospice 

 » När du erbjuds en plats kan du tacka nej och ändå stå kvar som  
sökande. Du kan också göra en tidig ansökan som ligger vilande 

 » tills du har behov av en plats på hospice. 

 » I första hand erbjuder vi plats på Göteborgs Stads hospice i Kålltorp.

 » När du är på hospice gör vi en bedömning av ditt vårdbehov en 
gång i månaden. 

 » Avgiften du betalar är 125 kronor per dygn.

 » Hospice räknas inte som ett boende, därför behåller du din  
egen bostad under din vistelse på hospice.
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Kålltorps hospice
Kaggeledsgatan 36
116 74 Göteborg
Ansvarig chef 031-365 51 83
Sjuksköterska 031-365 56 58
Fax 031-365 56 77

Helhetsvården Bräcke Diakoni
Bräcke Västergårdsväg 12
Box 21062, 418 04 Göteborg
Ansvarig chef 031-50 25 41
Sjuksköterska 031-50 25 42
Fax 031-53 78 34

Hospice i Göteborg
Handläggare av ansökningar:   
Telefon 031-366 05 50
Fax 031-366 02 27/ 366 05 05

För mer info: www.goteborg.se/hospice
Marit Lövik, enhetschef: 031-366 03 01

 
Ansökan skickas till:
Hospice i Göteborg
Hälso- och sjukvårdsenheten
Box 16
421 21 Västra Frölunda

Besöks adress:
FO Petersonsgata 9
421 31 Västra Frölunda

Änggårdens hospice
Tunnlandsgatan 2A
421 37 Västra Frölunda
Ansvarig chef 031-705 71 75
Sjuksköterska 031-705 70 75
Fax 031-705 71 76


