
  Stiftelsen Hospice Österlen år 2013. 
 

Styrelsen för Stiftelsen Hospice Österlen (802426-3348) avger härmed verksamhetsberättelse 
för år 2013, Stiftelsens fjärde 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 
  Marie Billing   (från den 17 juli) 
  Anders Lindblad (från den 17 juli) 
 
- Adjungerade ledamöter: Kerstin Molin  webbredaktör 
  Tor Lindgren 
  Marie Billing  (12 mars – 17 juli) 
 
- Verkställande utskottet: Hans Sandin  sammankallande 
  (VU)  Sven Tidala 
  Staffan Lindström 
  Hans Ekberg  sekreterare 
 
Den 12 mars beslutade styrelsen att adjungera Marie Billing som expert och den 17 juli invaldes 
hon som ordinarie ledamot i styrelsen. Hon var tidigare chef för den palliativa vårdenheten vid 
Ystads lasarett.  
 
Anders Lindblad deltog i flertalet styrelsemöten under sin tid som projektledare. Sedan hans 
uppdrag upphört den 30 juni invaldes han den 17 juli i styrelsen. Samma dag beslutade 
styrelsen även att omvälja Dag Lundberg och Hans Sandin som ledamöter. 
 
Ordföranden Dag Lundberg och vice ordföranden Peter Burman har liksom Anders Lindblad i 
egenskap av projektledare deltagit i flertalet VU-möten. 
 
Styrelsen har under 2013 hållit 11 protokollförda sammanträden. Styrelsearbetet var under 
våren fokuserat på upphandlingen av ”specialiserad palliativ vård i sluten vård/ hospice, ASiH 
och konsultteam i dygnet runt verksamhet inom Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommuner”. 
Upphandlingen skulle genomföras av det s.k. upphandlingsstrategiutskottet enligt regionstyrel-
sens beslut den 12 december 2011. Utskottet bestämde att tillämpa ”innovativ upphandling 
genom konkurrenspräglad dialog” och påbörjade upphandlingsarbetet hösten 2012 efter att ha 
byggt upp erforderlig kompetens. Efter en tidsödande process med från början fem intressenter 
där utskottet lagt fast inte bara kvalitetskraven utan även ekonomin blev Stiftelsen enda anbuds-
givare, dock utan att acceptera fastlagd högsta ersättning som var ungefär hälften av vad som 
erfordrades för ett nollresultat. Utskottet beslutade därför den 20 maj att avbryta upphandlingen 
och regionstyrelsen återkallade den 10 juni upphandlingsuppdraget.   
 



 
 
Styrelsearbetet inriktades därefter mot att finna alternativa vägar att skapa den eftersträvade 
palliativa omsorgen. I maj hade Region Skåne lagt fast en strategisk plan för den palliativa 
vården. Den 11 september tillställde Stiftelsen därför berörda politiker och tjänstemän som 
alternativ ett ”Förslag till hospicelösning i Simrishamn”. Principiellt innefattade detta palliativ 
vård i Regionens egen regi men i samarbete med Stiftelsen eftersom Regionen under upphand-
lingsarbetet ansett sig kunna bedriva sluten palliativ vård till mindre än halva kostnaden mot 
Stiftelsen och dessutom ansett behovet vara betydligt mindre än vår bedömning. - Den 28 
oktober sände Regionens ansvarige för palliativ vård ut ”information” om palliativ vård och ASIH 
i Skåne som den 12 december konkretiserades för kommunerna i sydöstra Skåne.  
 
Styrelsearbetet har följaktligen under andra halvåret präglats av en mängd informella kontakter, 
möten och samtal med framförallt ansvariga politiker på regional men även lokal nivå om hur 
det låsta läget ska kunna lösas upp. Dessa ansträngningar fortsätter under 2014.  
 
Styrelsens sammanträden och aktiviteter i övrigt har förberetts och understötts av VU som   
hållit 13 protokollförda möten. Därutöver har hållits en mängd interna arbetsmöten liksom träffar 
med berörda politiker och tjänstemän. 
 
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. Optionsavtalet gäller numera en månad i taget på i övrigt oförändrade villkor. 
  
Stiftelsen har tacksamt mottagit ytterligare bidrag på 300 000 kr från Ruth och Richard Julins 
stiftelse.  
 
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. 

http://www.hospiceosterlen.se/

