
Våra värdeord

• Dygnskostnad 150kr per gäst för medicinsk 
vård, omvårdnad, kost, logi. Du ska fortsatt 
vara folkbokförd i ditt ordinarie hem.

• Gästerna har sina egna kläder samt hygien-
artiklar. Märk gärna dina kläder som du också 
kan få tvättade, märkpenna finns att tillgå.

• Blommor går bra att ha på rummet, tänk 
gärna allergivänligt.

• Husdjur får hälsa på via altandörren, ta gärna 
kontakt med personal innan.

• Kostnadsfri parkering finns i mån av plats.

• Fria besökstider på gästens villkor. 

• Har du utskrivna hjälpmedel som du fortfa-
rande använder, ta gärna med dessa.

Praktisk information till våra gäster 
och närstående Rum och lokaler

Kompetens, empati, trygghet 
och helhet

Gästens rum är utrustade med ställbar säng, 
egen toalett, tv, kylskåp, mikrovågsugn och 
bäddsoffa som närstående kan sova på utan extra 
kostnad om gästen önskar. Varje rum har en 
altandörr ut till vår stora altan.

I våra allmänna delar i huset finns en matsal med 
tillhörande kök, en pyssel/lekhörna, ett bibliotek 
med en braskamin, ett sällskapsrum för större 
sällskap med matbord, akvarium, tv, tv-spel och 
soffor. Vi har även ett spa med ett badkar som 
finns att tillgå för våra gäster. 

Vid ytterligare frågor eller funderingar ta gärna 
kontakt med oss via vår huvudtelefon.

• Det finns möjlighet för dig som närstående att 
köpa mat och fika, kontakta köket senast klockan 
10.00 samma dag om du vill beställa lunch eller 
middag, frukost behöver ej bokas.

•  Det finns medicinsk fotvård och frisör att boka 
via extern aktör för en extra kostnad.
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Om verksamheten

Mellannorrlands Hospice ligger 
beläget vid natursköna Sidsjön. Vi 

har 14 vårdplatser där vår målsättning 
är att ge våra gäster och närstående 

bästa tänkbara vård vid livets slutskede.

Adress och kontaktuppgifter:

Huvudtelefon: 060-531 10 50
Köket: 060-531 10 54

Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
www.hospice.se

Mellannorrlands Hospice är en idéburen 
organisation som drivs i privat regi genom 

Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.
Vi har vårdavtal med region och kommun.

Mellannorrlands Hospice är en specia-
liserad palliativ enhet. Ett alternativ för 
personer med komplexa behov i livets 
slutskede. Vi erbjuder en lugn och har-
monisk vårdmiljö och vi strävar efter att 
gäster och deras närstående ska uppleva 
trygghet, få ett personligt bemötande 
och känna sig respekterade. 

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor 
och undersköterskor i ett multiprofes-
sionellt team, men vi konsulterar andra 
professioner om behov uppstår. Vi har 
kökspersonal som lagar maten från grun-
den på plats och städpersonal. Vi har 
även en präst från svenska kyrkan som 
kommer till oss en dag i veckan samt 
volontärer som tillgång i verksamheten. 

Många i personalen är utbildade i tak-
til massage, vilket är en lättare beröring 
med medvetna rörelser som kan ge en 
välmående, lugnande och rogivande 
effekt. Under din vistelse hos oss är du 
som patient vår gäst. 

För gåvor:
Swish-nummer 123 900 6578

Postgiro 900657-8
Bankgiro 900-6578

under överinseende av 
Svensk Insamlingskontroll

M
E

LL

ANNORRLAN
D

S

      @mellannorrlandshospice
      facebook.com/mellannorrlandshospice

INFORMATIONSFOLDER 
FÖR GÄSTER OCH 

NÄRSTÅENDE


