
  Stiftelsen Hospice Österlen år 2012. 
 

Styrelsen för Stiftelsen Hospice Österlen (802426-3348) avger härmed verksamhetsberättelse 
för år 2012, Stiftelsens tredje 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 varit konstituerad enligt följande: 
- Ordinarie ledamöter: Dag Lundberg  ordförande 
  Peter Burman  vice ordförande 
  Hans Ekberg  sekreterare 
  Sven Tidala   ekonomiansvarig 
  Hans Sandin 
  Gunilla Hepp 
  Staffan Lindström 
  Svante Nilsson 
  Ola Ohlsson 
 
- Adjungerade ledamöter: Kerstin Molin  webbredaktör 
  Tor Lindgren 
 
- Verkställande utskottet: Hans Sandin  sammankallande 
  (VU)  Sven Tidala 
  Staffan Lindström 
  Hans Ekberg  sekreterare 
 
I utskottsmöten har även ordföranden Dag Lundberg och vice ordföranden Peter Burman 
deltagit liksom Anders Lindblad i egenskap av projektledare. Andra ledamöter har adjungerats 
vid behov. Anders Lindblad har också deltagit i flertalet styrelsemöten. 
 
Den 6 november beslöt styrelsen att för en period av två år omvälja Peter Burman, Gunilla 
Hepp, Staffan Lindström, Svante Nilsson och Ola Ohlsson som ordinarie ledamöter. 
 
Styrelsen har under 2012 hållit nio protokollförda sammanträden. Styrelsearbetet har varit 
fokuserat på förberedelser inför den av regionstyrelsen i juni 2011 beslutade upphandlingen av 
”specialiserad palliativ vård i sluten vård/ hospice, ASiH och konsultteam i dygnet runt 
verksamhet inom Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommuner”. Regionen har senare 
bestämt att upphandlingen ska genomföras som ”innovativ upphandling genom konkurrens-
präglad dialog”, och 2012-10-11 inbjudit Stiftelsen att ansöka om att delta i upphandlingen. 
Sedan ansökan godkänts ägde det första dialogmötet rum 2012-12-14. Nästa möte är aviserat 
till mitten av januari 2013 då Stiftelsen ska presentera lösningar på tre fiktiva patientfall. 
 
Styrelsens sammanträden och aktiviteter i övrigt har förberetts och understötts av VU som   
hållit 19 protokollförda möten.  
 
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 har förlängts på i huvudsak oförändrade villkor, att gälla till och med december 2013 
respektive till och med juni 2013. 
  
Överenskommelsen med Anders Lindblad om uppdraget som projektledare med uppgift att 
förbereda och utarbeta anbud har förlängts på oförändrade villkor till utgången av juni 2013.  



 
Uppdraget finansieras genom bidrag från Ruth och Richard Julins stiftelse.  
 
Styrelsens ledamöter har under året medverkat i ett stort antal möten med företrädare för 
berörda kommuner, primärvården, politiker och andra aktörer av betydelse. Regionen har 
2012-05-10 beslutat att den specialiserade palliativa vården inkl. ASiH ska drivas i en samlad 
organisation inom Primärvården Skåne från 2013. Ny chef för den palliativa enheten inom 
Primärvården har utsetts och Stiftelsen kan därmed öppna personliga kontakter. 
 
Ett fördjupat samarbete har inletts med Stiftelsens bankförbindelser, och en av dem har i en 
avsiktsförklaring förklarat sig beredd att ingå avtal om lämpliga finansieringslösningar, om 
Stiftelsen träffar avtal med Region Skåne under upphandlingsprocessen. - Stiftelsen har 
tacksamt mottagit ett antal bidrag från enskilda såväl som från företag och organisationer.  
 
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. Stiftelsens ordförande deltog i Nationella Palliativregistrets årskonferens i 
Stockholm i mars. Stiftelsen arrangerade vidare den 12 maj ett välbesökt seminarium på 
Simrishamns sjukhus under rubriken ”Utveckling av den palliativa vården i sydost”.  
 

Som ett led i Stiftelsens långsiktiga planering för en framtida FoU-verksamhet på Österlen har 
samarbetet med Lunds Universitet fortsatt, och arbetet med att kartlägga möjligheterna att 
skapa ett kompetenscentrum och en forskningsplattform för palliativ medicin i Skåne har 
slutförts.  
 

Organisation 
Stiftelsen har inte haft några anställda. Styrelsens arbete bedrivs helt på ideell bas och 
styrelsens ledamöter uppbär inget arvode. 

http://www.hospiceosterlen.se/

