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timeanddate.com/hht.no

Jubileum. Hospice
Stabekk markerer
tiårsjubileummed et
seminar på Kulturhuset
Stabekk kino.

– Vi er takknemlige og stolte
over at vi i Bærum kommune
har et så unikt tilbud til alvorlig
syke pasienter, sier ordfører Lis-
beth Hammer Krog.
Hun er til stede fredag 15.

mars, når Hospice Stabekk mar-
kerer sitt tiårsjubileum med et
seminar på Kulturhuset Stabekk
Kino. Ordføreren berømmer
både fagmiljøet og den betyd-
ningen Hospice Stabekk har for
alvorlig syke pasienter og deres
pårørende.
Hospice Stabekk er et døgn-

tilbud i Bærum kommune til
alvorlig syke, i hovedsak kreftpa-
sienter. Hospicet har ansatt lege,
spesialsykepleiere, sykepleiere
og hjelpepleiere. Dessuten fysio-
terapeut fra områdekontoret.
Prest, sosionom og andre fag-
grupper kontaktes ved behov.

Meningsfylt
– Vi jobber ikke med døden,
men med resten av livet. Vi gir
dager til livet, sier de som arbei-
der ved Hospice Stabekk. Målet
er å gi livskvalitet i den siste
tiden ved å gi trygghet, omsorg
og tid både til pasientene og
pårørende.
Hver pasient har eget rom

med dusj og toalett. Rommene
har også en ekstra seng, slik at
pasientene kan ha pårørende

boende sammen med seg om de
ønsker det.
I tillegg er det flere felles opp-

holdsrom, hvilerom og et «stille-
rom». Fargesetting, utsmykning
og møblering er laget med tanke
på at lokalene skal bidra til en
harmonisk helhet.
Da dronning Sonja åpnet ste-

det for ti år siden, sa hun føl-
gende:
– Når smerte, frykt og uro står

som en glassvegg mellom en selv
og den en er glad i, må det være

en lettelse å komme hit til disse
lyse og vakre lokalene og for en
stund få legge livet sitt i andres
hender uten å føle at en er til
bry.

Frivillig innsats
Flere frivillige enkeltpersoner er
tilknyttet Hospice Stabekk for
å bidra til å skape et godt miljø
rundt pasient og pårørende.

– Det er mange frivillige hos oss,
og de gjør en fantastisk jobb, sier
Sonja Wiencke Welde, institu-
sjonssjef ved Hospice Stabekk.
Pasienter og pårørende fortel-

ler at de opplever det som trygt
å komme til Hospice Stabekk,
både på grunn av kompetansen
til de ansatte og lokalene som
innbyr til at familien kan være
sammen.

– Hospice Stabekk er et unikt
tilbud som har enorm betyd-
ning for pasienter og pårørende
som får komme dit. De opplever
trygghet og får omsorg som gjør
at den aller siste tiden i livet
blir best mulig – både for den
som skal dø og for dem som blir
igjen, sier Therese Werenskiold,
leder i foreningen Hospice Sta-
bekks venner.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Gir dager til livet

TRIVES: – Vi føler at dette er meningsfylt arbeid, sier (fra venstre) Anne Katriina Parviainen, Charlotte Labori Brusdal, Heidi Merete Andersen, Grete Lie,
Helge Seljeflot, Rosy Andrews og Therese Werenskiold. FOTO: FREDDY NILSEN
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Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad
Tlf. 66 77 60 20

Åpent: 10-18 (10-15)
www.rorkompaniet.noRØRLEGGER’N MED MER EN 375 ÅRS ERFARING!

Rørlegger | Baderom | Butikk | InspirasjonRRÅRETS

Comfort-

butik
k

2011

Nyt friheten uten briller
og linser
Vi behandler nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alderssyn.
Nå tilbyr vi deg å betale behandlingen over 3 år, uten noe ekstra kostnad.

Ring Memira på 815 00 260 og bestill en fri forundersøkelse.
Da får du vite om våre anbefalinger for dine øyner.

Velkommen til Sandviksveien 176 4. etg i Storsenteret i Sandvika.


