
• Patienten har en aktiv, progredierande sjuk-
dom och vården fokuserar på symtomlindring 
och livskvalitet

• Begränsad prognos (förväntad livslängd)

• Brytpunktssamtal genomfört

• Komplexa palliativa symtom. Olika typer 
av smärta, illamående, dyspné, ileus/subileus, 
psykosociala och existentiella problem

• Det palliativa behovet ej kan tillgodoses på 
sjukhus, särskilt boende eller i hemmet

• Patienten är bedömd av hospicepersonal, 
läkare och/eller sjuksköterska, på plats eller via 
telefon

• Patient och närstående är medvetna om 
diagnos/prognos och önskar själv plats på 
hospice

• Maligna sjukdomar

• Icke maligna kroniska sjukdomar som är progre-
dierande och långt framskridna.
 t. ex KOL, hjärtsvikt, terminal njursvikt eller ALS

Kriterier för vistelse på 
Mellannorrlands Hospice Önskemål om uppgifter i remissen

Exempel på diagnoser

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor i ett multiprofessionellt 
team, vi konsulterar andra professioner 

om behov uppstår.

• Personuppgifter och uppgifter om närmast 
närstående

• Diagnos och information om sjukdomsförlopp 
och symtom

• Beslut om palliativ vård:
    • När genomfördes brytpunktssamtalet och   
 vad bestämdes
    • Patientens/närståendes inställning och   
 önskemål om vård på hospice

• Komplexa palliativa vårdbehov som motiverar 
vård på hospice

• Var finns patienten nu?
 
Remiss skickas till Mellannorrlands Hospice via 
fax eller brev.
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Inför inskrivning

Mellannorrlands Hospice är en 
specialiserad enhet med 14 vårdplatser 
för patienter med komplexa palliativa 
behov. Vår målsättning är att ge våra 
gäster och närstående bästa tänkbara 

vård vid livets slutskede. 

Adress och kontaktuppgifter:

Huvudtelefon: 060-531 10 50
Faxnummer: 060-531 10 51

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.

Eftersom verksamheten inte är ansluten till 
regionens journalsystem önskar vi kopior 
från journalen innan gästen kommer till oss 
för att vi ska kunna ge en god specialiserad 
palliativ vård.

Det vi behöver är:Det vi behöver är:
• aktuell medicinlista
• information om eventuella allergier, 
vårdbegränsningar
• omvårdnadsepikris
• läkarepikris

Dokumenten kan med fördel faxas innan 
patienten anländer till oss. Alternativt 
skickas med patienten.
 
Om behov av hjälpmedel identifieras under 
vårdtiden önskar vi att ni ombesörjer att 
dessa medföljer när patienten kommer till 
oss.

Vid behov av syrgas skall lungkliniken och 
MTA kontaktas så att en syrgaskoncentrator 
kan förskrivas på patienten och transporte-
ras till oss innan patenten skrivs in.

Vi önskar även att ni ringer för muntlig 
rapport på ankomstdagen till sjuksköterska 
060-531 10 50.

För gåvor:
Swish-nummer 123 900 6578

Postgiro 900657-8
Bankgiro 900-6578

under överinseende av 
Svensk Insamlingskontroll
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      @mellannorrlandshospice
      facebook.com/mellannorrlandshospice

INFORMATIONSFOLDER 
FÖR VÅRDPERSONAL


