
  Stiftelsen Hospice Österlen år 2014. 
 

Styrelsen för Stiftelsen Hospice Österlen (802426-3348) avger härmed verksamhetsberättelse för 
år 2014, Stiftelsens femte verksamhetsår. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamhet 
Stiftelsens ändamål är att främja tillkomsten, driften och utvecklingen av hospicevård och palliativ 
vård i hemmet eller i särskilt boende i sydöstra Skåne.  
 
Styrelsen har under året genomgått förändringar betingade av främst ålders- och hälsoskäl. Det 
betyder att styrelsen varit konstituerad enligt följande: 
 
- Ordinarie ledamöter:   Dag Lundberg  ordförande 
  Peter Burman  vice ordförande, sekreterare från 5  
    september 
  Hans Ekberg ledamot och sekreterare till 5 september 
  Sven Tidala ekonomiansvarig till 10 december  
  Gunilla Hepp ekonomiansvarig från 10 december 
  Hans Sandin 
  Anders Lindblad 
  Tor Lindgren från 14 april 
  Monika Olin Wikman från 10 december 
  Ola Ohlsson till 5 september 
  Staffan Lindström till 5 juni, kommunikationsansvarig till 9  
    april 
  Svante Nilsson till 14 april 
  Marie Billing till 20 mars 
     
- Adjungerade ledamöter: Kerstin Molin  webbredaktör 
 Tor Lindgren till 14 april - sedan ordinarie ledamot 
     
Fram till den 14 april hade styrelsen stöd av ett verkställande utskott (VU) enligt följande:
 Hans Sandin  sammankallande 
   Sven Tidala 
 Staffan Lindström 
 Hans Ekberg sekreterare 
 
Utskottet tillkom i samband med upphandlingsprocessen under 2012-2013 för att effektivisera 
beslutsfattandet. Vid sammanträde den 14 april beslutade styrelsen avveckla utskottet sedan 
upphandlingen av palliativ vård avbrutits och regionstyrelsen inte aviserat andra åtgärder för att 
lösa problematiken med brister i vården i sydöstra Skåne. 
 
Styrelsen har under 2014 hållit sex protokollförda sammanträden. Styrelsearbetet har efter den 
avbrutna upphandlingsprocessen under 2012-2013 inriktats mot att sondera alternativa vägar att 
etappvis skapa ett Hospice på Österlen med slutenvård – ASIH – konsultteam och med bas i 
Simrishamn som på sikt kan utvecklas till Österlens Palliativa Center ett namn som Stiftelsen låtit 
inregistrera som varumärke. Styrelsearbetet har följaktligen präglats av en mängd informella 
kontakter, möten och samtal med framförallt ansvariga politiker på regional och lokal nivå liksom 
med tänkbara samarbetspartners. Efter viss stiltje inför valet i september har dessa 
ansträngningar intensifierats, och i december mötte styrelsen representanter för Praktikertjänst 
som just övertagit närsjukvården på sjukhuset, för utbyte av information. Aktiviteterna fortsätter 
under 2015.  
 



Avsiktsförklaringen om samarbete med Frisk på Österlen AB i egenskap av ägare till sjukhus-
fastigheterna i Simrishamn, och optionsavtalet om lokaler för sluten palliativ vård på ett Hospice  
upphörde formellt den 8 april men samarbetet fortsätter på informell bas.  
 
Stiftelsen har tacksamt mottagit en försäkran från Ruth och Richard Julins stiftelse att den ställer 
sig positiv till att fortsatt stödja etablerandet av ett Hospice på Österlen och kan använda 
resterande bidrag om välgrundat behov uppstår före utgången av 2015.  
 
Marknadsföringen av Stiftelsens aktiviteter och främst projektet Hospice Österlen bygger i 
huvudsak på Stiftelsens hemsida www.hospiceosterlen.se och artiklar i media, offentliga 
framträdanden vid konferenser och professionella sammankomster, och löpande kontakter med 
beslutsfattare.  
 
 

Organisation 
Stiftelsen har inte haft några anställda. Styrelsens arbete bedrivs helt på ideell bas och styrelsens 
ledamöter uppbär inget arvode. 
 
 
 
 
Simrishamn 15 01 22 
 
 
 
 
Dag Lundberg 
Ordförande 

http://www.hospiceosterlen.se/

