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Fråga Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna Sundsvall 
Hur ser ditt parti på 
behovet av palliativ vård i 
regionen och i 
kommunerna? Hur tänker 
ni att den palliativa 
vården i regionen och i 
kommunerna kan 
utvecklas? 

Moderaterna anser att den palliativa vården är 
en viktig del i vårdkedjan och instämmer i att en 
bra vård i livets slutskede ska stå högt på 
agendan. En utmaning som vi ser både vad 
gäller den palliativa vården och regionens 
verksamheter i allmänhet, är tillgängligheten. 
Den demografiska utvecklingen är tydlig, vilket 
kommer innebära att politiken behöver 
prioritera sina kärnuppgifter varav den palliativa 
vården uppenbart är inom den kategorin.  

Centerpartiet vill se trygg och värdig vård i livets 
slutskede i hela länet och detta oavsett om den sker 
i hemmet, i särskilt boenden, på sjukhus eller 
hospice. En väsentlig del är att samarbetet 
utvecklas mellan kommunerna, regionen och andra 
aktörer, som Mellannorrlands Hospice. Politiken 
behöver ge tydliga besked att verksamheterna är 
viktiga samt ge rimliga ekonomiska förutsättningar. 
Professionen är bäst lämpad att utveckla den 
palliativa vården i länet och delaktighet i detta av 
anhöriga och patientföreningar är betydelsefullt 

Vi tycker det är viktigt att utveckla den palliativa vården i både 
hemtjänsten och särskilt boende. Erfarenheterna från 
coronapandemin visade att den medicinska kompetensen på 
äldreboendena behöver stärkas. Vi behöver öka andelen 
undersköterskor, renodla undersköterskans roll och förstärka 
sjuksköterskornas samordnade roll för den medicinska 
kompetensen på boendena. För att fortsätta utveckla 
demensvården ska en särskilt ansvarig sjuksköterska för 
demens och geriatrik anställas, som bland annat får till 
uppdrag att ansvara för kontinuerlig kompetensutveckling av 
såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterskor. Kontinuerlig 
kompetensutveckling gällande palliativ vård är en viktig del i 
det. 
Vården måste utgå från individens behov och önskemål. 
Därför är det viktigt med inflytande från den enskilde, 
personalkontinuitet och en bred mix av kompetenser. Därför 
vill vi bland annat inrätta omsorgsteam inom hemtjänsten. 

Hur ställer sig ditt parti 
till Mellannorrlands 
Hospice och dess vara 
eller icke vara? 

Moderaterna ser Mellannorrlands hospice som 
en viktig verksamhet i regionens totala 
sjukvårdsutbud och tycker att det är positivt att 
det finns olika aktörer som arbetar nära 
patienterna/gästerna.  

Mellannorrlands Hospice i Sundsvall är en 
betydelsefull verksamhet för vården i livets 
slutskede i Västernorrland. Centerpartiet vill att 
Region Västernorrland tillsammans med 
kommunerna utvecklar samarbetet med hospice 

Vi är positiva till Mellannorrlands Hospice och tycker det är en 
viktig verksamhet som vi vill värna. Vi socialdemokrater ser 
positivt på idéburna aktörer utan vinstsyfte i välfärden 

Hur ställer sig ditt parti 
till att detta finansieras 
med offentliga medel till 
hälften från regionen och 
till hälften från gästens 
boendekommun genom 
hållbara och 
kostnadstäckande 
vårdavtal med 
Mellannorrlands Hospice?  
 

För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling 
av den palliativa vården och Mellannorrlands 
Hospice behövs att kommuner och regionen 
bearbetar en förutsägbarhet som blir så bra 
som möjligt för alla inblandade parter. För att se 
om en individ har behov av palliativ vård krävs 
en medicinsk bedömning som ligger utanför 
kommunens kompetensområde och här 
behöver delaktighet och ansvar fördelas 
tydligare. 

Det är rimligt att det upprättas hållbara vårdavtal 
mellan region, kommun, hospice. Hur 
kostnadsfördelning och avtal ska utformas mellan 
parterna är en förhandlings- och upphandlingsfråga. 

Vi är positiva till att offentliga medel är med och finansierar 
Hospice även i fortsättningen. Hospice är viktigt för hela 
Västernorrland och där vill vi att så många som möjligt är med 
och bidrar. Vi är beredda att fortsätta diskutera med 
Mellannorrlands Hospice för att säkerställa en stabil 
finansiering även i framtiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Fråga Socialdemokraterna Västernorrland Liberalerna Vänsterpartiet 
Hur ser ditt parti på 
behovet av palliativ vård i 
regionen och i 
kommunerna? Hur tänker 
ni att den palliativa 
vården i regionen och i 
kommunerna kan 
utvecklas? 

Den palliativa vården fyller ett viktigt behov och 
Mellannorrlands hospice är ett bra exempel på 
hur den vården kan bedrivas framgångsrikt. 
Samtidigt vet vi att hospicevården inte är jämlik 
över länet, här behöver vi hitta nya lösningar för 
att kunna tillgodose människors behov även om 
man bor långt ifrån Sundsvall. 
I väntan på det är det viktigt att fortsätta bygga 
palliativ kompetens i vården hos fler 
yrkesgrupper och i fler verksamheter. Vård i 
livets slutskede kan behöva ha mer fokus på 
livskvalitet än idag och att låta patientens behov 
och önskemål spela stor roll i hur vården 
utformas på individnivå. Att förbättra 
samarbetet med Västernorrlands kommuner är 
en viktig del i att nå detta mål. 

Ingen ska behöva dö ensam! Är en viktig 
fråga för Liberalerna. Varje patient i livets 
slutskede har rätt till en trygg och värdig 
palliativ vård. Gammal som ung ska ha en 
större valfrihet att tillsammans med sina 
närstående påverka och välja hur vården ska 
se ut oavsett i vilken del av länet de bor. Så 
är det inte idag och det behovet ska 
tillgodoses. Anhöriga som patient ska känna 
att de får allt det stöd de behöver i den svåra 
tiden. 

Rätten till ett värdigt avslut i livets slutskede är okränkbar och ska 
fungera oavsett om den bedrivs i hemmet, i omsorgen, sjukhuset 
eller på hospice! Idag kan ofta tillräcklig symtomlindring och stöd 
ges i hemmet med närhet till trygghet av närstående, eller där 
personen känner personalen och samtidigt är känd av 
personalen. Men när man vårdas på sjukhuset i livets slutskede kan 
detta bli problematiskt eftersom att vården på sjukhuset bedrivs 
parallellt med akutsjukvård. Här är det därför extra viktigt att 
regionen noga följer bla Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för 
god palliativ vård samt de nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i 
livets slutskede. Det är viktigt att resurssätta verksamheterna och 
tillse att erfaren och kunnig personal finns. Personer som befinner 
sig i livets slutskede ska tex inte behöva förflyttas i onödan. Även 
närvaro i dödsögonblicket är en viktig del där palliativregistrets 
målvärde för mänsklig närvaro dödsögonblicket är 90%.  
Vi behöver som region följa upp hur detta fungerar och se till 
att täckningsgraden i Palliativa registret är fullgott och att ständigt 
arbeta för att säkra en god vård i livets slutskede, samt gott 
anhörigstöd och bra kompetent personal. V anser för övrigt att en 
trygg palliativ vård stärks av att fokus fortsatt får ligga på 
patienternas bästa och där vi inte vill öppna upp för ytterligare 
privatisering (med vinstdrift) genom LOU. 

Hur ställer sig ditt parti 
till Mellannorrlands 
Hospice och dess vara 
eller icke vara? 

Mellannorrlands Hospice är en viktig verksamhet 
med ett viktigt uppdrag. Vi socialdemokrater ser 
positivt på idéburna aktörer i välfärden som 
agerar utan vinstsyfte. 

Mellannorrlands Hospice är en bra förebild 
för hur specialiserad palliativ vård kan 
erbjudas, och bör vara modell för hur 
regionen utvecklar sitt arbete i övriga delar 
av länet. 

Mellannorrlands Hospice är jätteviktig och måste ges bra 
förutsättningar för att finnas kvar. 

Hur ställer sig ditt parti 
till att detta finansieras 
med offentliga medel till 
hälften från regionen och 
till hälften från gästens 
boendekommun genom 
hållbara och 
kostnadstäckande 
vårdavtal med 
Mellannorrlands Hospice?  
 

Med ett ökat antal äldre i Västernorrland och ett 
ökat antal som lever med kroniska sjukdomar 
behöver Region Västernorrland arbeta på nya 
sätt. Att utveckla samverkan och samarbete med 
till exempel Mellannorrlands Hospice är vi 
positiva till. Regionen behöver hitta fler mobila 
lösningar tillsammans med kommunerna där 
människor ska kunna få palliativ vård i hemmet. 
Mellannorrlands Hospice får gärna vara med som 
en part i det arbetet. Den kompetens som finns 
hos er är viktig för hela Västernorrlands 
befolkning. Vi är tillsammans med 
Socialdemokraterna i Sundsvalls kommun 
beredda att fortsätta diskutera med 
Mellannorrlands Hospice för att säkerställa en 
stabil finansiering även i framtiden. 

Liberalerna har inte diskuterat hur 
Hospicevården ska budgeteras. Idag är det 
mest patienter från länets södra delar som 
av naturliga skäl väljer Hospice. Det viktiga 
för oss är att det inte ska bero på kostnaden 
om man väljer avancerad sjukvård i hemmet, 
sjukhuset eller vårdas på Hospice. 
 

Det låter som en bra finansieringsmodell. Viktigt är att det är en 
långsiktigt hållbar modell som säkerställer att hospicet kan fortgå 
med sin verksamhet. 

 



 
Fråga Kristdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna 
Hur ser ditt parti på 
behovet av palliativ 
vård i regionen och i 
kommunerna? Hur 
tänker ni att den 
palliativa vården i 
regionen och i 
kommunerna kan 
utvecklas? 

Kristdemokraterna är mycket positiv till 
Mellannorrlands hospice och har i många 
år i opposition drivit att vi också ska få till 
ett hospice för invånarna i länets norra del. 

För oss är den palliativa vården viktig, det är också viktigt att 
den finns nära den som är i behov av palliativ vård. Att 
anhöriga ska kunna komma förbi, vara tillgängliga och vara 
ett stöd, är en del i den goda vården. Därför vill vi se palliativ 
vård på fler ställen i regionen. 

Vi i Sverigedemokraterna håller med om att rätten till 
ett värdigt avslut från livet är oerhört viktig. Den ska i 
största möjliga utsträckning vara smärtfri och lugn. 
Den rättigheten tillhör alla och ska i största möjliga 
mån utformas enligt individens egna önskemål. Både 
kommuner och regioner ska ges möjligheter att kunna 
genomföra detta. Vi vill se en utökad samverkan 
mellan kommuner och regionen via ASIH och SSIH 
team. Dom allra flesta människor vill få leva och 
avsluta sitt liv i det egna hemmet, med sina nära 
omkring och målet bör vara att de som har denna 
önskan ska få den tillgodosedd. 

Hur ställer sig ditt parti 
till Mellannorrlands 
Hospice och dess vara 
eller icke vara? 

Kristdemokraterna anser att 
Mellannorrlands Hospice har en otroligt 
viktig funktion i vårt län och ser att många 
fler kunde vara betjänade av den vård som 
erbjuds. Kommunernas och regionens 
inställning och samarbetsvilja måste 
verkligen förbättras. Patienterna är inte till 
för vården utan vården för patienterna. Då 
måste vi se till att kommunerna och 
regionen ger oss alla en värdig vård i livets 
slutskede! 

Mellannorrlands Hospice är en viktig och uppskattad 
verksamhet och den vill vi värna. Vi i Miljöpartiet de gröna är 
emot vinster i välfärden och vill verka för verksamheter utan 
vinstsyfte, vilket för oss också är en anledning för oss att 
värna verksamheten. 

Mellannorrlands Hospice bedriver idag en fantastisk 
verksamhet. I de fall där vård inte kan ges i hemmet, 
eller där personen önskar fyller verksamheten en stor 
och betydelsefull funktion. 
Vi anser att kvalité på utförd vård är viktigare än vem 
som är huvudman.  
För att vara mer tillgänglig för alla länsbor borde dock 
ett hospice finnas i de norra delarna också. Närhet till 
anhöriga är för många i livets slut oerhört viktig. 
 

Hur ställer sig ditt parti 
till att detta finansieras 
med offentliga medel 
till hälften från 
regionen och till hälften 
från gästens 
boendekommun genom 
hållbara och 
kostnadstäckande 
vårdavtal med 
Mellannorrlands 
Hospice?  
 

Det är så klart viktigt att vi får till ett 
hållbart vårdavtal mellan kommunerna, 
regionen och Mellannorrlands Hospice så 
att ekonomin håller ihop. Som jag förstår 
på det ni skriver är det hög tid att man ser 
över avtalen. 

Vi anser att hospice är en viktig verksamhet, som både 
avlastar regionens och kommunernas sjukvård och därför 
måste vi se till att ge förutsättningar för att verksamheten 
ska finnas kvar och ha möjligheter att utvecklas.  
Det är ju precis som ni skriver i bifogad artikel, palliativ vård 
är vård som ska stötta och stärka patienter med livslånga 
sjukdomar utifrån fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt 
och existentiellt. Jag antar att många, liksom jag, har 
släktingar/vänner, som fått komma till hospice, både som 
avlastning för anhöriga och för att få ett gott slut i livet.  
Helst skulle vi se att det blir fler hospice i regionen. Men, till 
dess ser vi att den verksamhet ni bedriver ska fortsätta och 
ska göra vad vi kan för att garantera att den blir kvar, kan 
utvecklas och känna framtidstro. 

Vi står bakom denna form av finansiering.  
Att Region Västernorrland är med och finansierar 
möjligheten för svårt sjuka personer att få ett så 
vackert och värdigt avslut som möjligt ser vi som något 
självklart. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Fråga Sjukvårdspartiet   
Hur ser ditt parti på 
behovet av palliativ vård i 
regionen och i 
kommunerna? Hur tänker 
ni att den palliativa 
vården i regionen och i 
kommunerna kan 
utvecklas? 

Tyvärr har SjVP hittills inte svarat på frågorna 
som parti, men vi har fått ett mail från 
regionrådet Pia Lundin: 
Hej! 
Jag får återkomma med specifika svar på era 
frågor men skriver ändå ner mina tankar här. 
Självklart skall vi ha kvar detta hospice! 
Någonstans där människor kan få stöd, hjälp och 
lindring i en fin, vilsam miljö är mycket viktig! 
Varken sjukhus eller hemsjukvård kan ersätta 
detta. Det finns ju gott om ensamma människor 
och att få tillsyn flera gånger per dag när man är 
ensam i smärta och ångest duger inte. Inte heller 
att ligga på överfulla sjukhus i en stressig och allt 
annat än vilsam miljö. 
Jag är inte insatt i er organisation och 
finansiering men skulle vilja vara det. 
Dessutom så skulle jag vilja göra ett studiebesök 
hos Er! 
Ni utför ett mycket viktigt arbete. 
Pia Lundin (SJVP 

  

Hur ställer sig ditt parti 
till Mellannorrlands 
Hospice och dess vara 
eller icke vara? 

.  

Hur ställer sig ditt parti 
till att detta finansieras 
med offentliga medel till 
hälften från regionen och 
till hälften från gästens 
boendekommun genom 
hållbara och 
kostnadstäckande 
vårdavtal med 
Mellannorrlands Hospice?  
 

  

 
 
För sammanställningen: 
Matthias Brian, 2022-09-08 


