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VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT /  VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19436 Suojoki Marcus
(Westman Märta-Lisa)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
   Kaskinen 1285 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19302 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2201 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6793 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8090 Nyysti Tapio
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5147 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5545 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7564 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9387 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11129 (Berger Helena)

Holmäng Johanna

(Vik-Hästbacka Carita)

Överfors Johanna

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Hokkanen Heimo)

67619 Akinyemi Aino

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6714 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

170212

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ
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Revisionsnämnden 19.9.2017  

 

REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN OCH  -PRINCIPER 
FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 2017-2020, INKLUSIVE ETT SPECIFIKT 
UTVÄRDERINSGSPROGRAM FÖR ÅR 2017  
 
 

1. REVISIONSNÄMNDENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER 
 

Revisionsnämnden är fullmäktiges arbetsorgan, vars uppgift är att bedöma om fullmäktiges vilja och 

fastställda mål har förverkligats till den grad att den politiska styrningen anses fungera. 

Revisionsnämnden kan framföra tolkningar om verksamhetens ändamålsenlighet på basen av sina 

enhets- och fältbesök, intervjuer med ansvarspersoner, kundförfrågningar och komparativ nationell 

benchmarking. 

 

Om revisionsnämndens lagstadgade centrala uppgifter har stadgats i KomL 14 kapitel, VSVD:s 

förvaltnings-stadga och i anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning. 

 

Enligt KomL 122 § skall revisionsnämnden:  

 

1) bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som 

fullmäktige ska fatta beslut om, 

2) bedöma hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i 

samkommunen/-koncernen och hur verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och 

ändamålsenligt sätt, 

3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den 

gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om samkommunens balansräkning visar underskott 

som saknar täckning, 

4) se till att granskningen av samkommunen och dess dottersammanslutningar samordnas, 

5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage 

redogörelserna för fullmäktige, 

6) för styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltnings-

stadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen. 

 

Enligt KomL 125 § bereder nämnden revisorernas berättelse till fullmäktige enligt nedan:  

 

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en 

redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om 

bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den 

ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig). Om 

samkommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut 

och felet/åsamkad skada ej är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om 

saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkning kan inte riktas mot fullmäktige. 

Revisionsnämnden inhämtar en förklaring av den som saken gäller samt styrelsens utlåtande 

om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som 

revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När 

Paula.Granbacka
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fullmäktige godkänner bokslutet ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

 

2. UTVÄRDERINGENS PRECISERING 
 
Utvärderingar utförs på olika sätt beroende på sammanhang och syfte. Utvärdering är en  systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse, en värdering av aktiviteten utifrån organiserat 

arbetsätt. Avsikten med en utvärdering att ta reda på om en insatt och genomförd åtgärd gör någon 

skillnad och hur nyttig och effektivt slutresultat det ger. 

 

Revisionsnämndens systematiska utvärdering producerar information till fullmäktige om hur man 

nått målsättningarna eller om verksamheten och resultaten har tangerat målsättningarna. 

Utvärderingen strävar till att minska osäkerhet, förbättra verksamhetens effektfullhet och 

beslutsfattande, stöda förändringsprocesser och stimulera till förbättring av resultat.  Utvärderingens 

avsikt är att objektivt och kritiskt analysera vidtagna eller planerade åtgärder, deras verkställighet och 

effektivitet i relation till fastställda mål.  

 

VSVD:s framgångsrika verksamhet förutsätter producerar sina prestationer maximalt ekonomiskt, 

produktivt och effektfullt. Man kan skilja på två frågeställningar:  

 

1) Gör man saker och ting rätt? (ekonomiska och produktiva aspekten) 

2) Gör man rätta saker? (effektfullheten för kunder och samhället) 

   

Effektfullheten mäter relationen mellan producerade tjänster och patienternas/kundernas behov. Med 

effektfullhet avses serviceprocessernas förmåga att skapa önskade verkningar gällande t.ex. 

patienternas hälsotillstånd eller kommunkundernas belåtenhet med den årliga köpservicen.  

 

Bild 1. Om relationen mellan anvarsområdenas (serviceområdena och de redovisningsskyldiga 

organen/tjänsteinnehavarna) självutvärdering / interna kontroll och revisionsnämndens 

utvärderingsarbete (källa: Hakulinen  m.fl. 2005):  
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3. UTVÄRDERINGSARBETETS UTFÖRANDE OCH TYNGDPUNKTER 
 

Utvärderingsfunktionens primära mål är att: 

 

1) producera information om utfallet/utfallsgraden av de målsättningar fullmäktige fastställt och  

2) systematiskt förädla väsentlig information vidare för att stöda fullmäktiges strategiska styrning 

och indikera möjliga korrigeringbehov  

 

Klassiska utvärderingsområden: 

 

 Måluppfyllelse, effekter 

 Insatta resurser (personal, ekonomi, kompetens) 

 Yttre och inre förutsättningar 

 Möjliga handlingsalternativ 

 Problemformulering, målen 

 Verksamhetens inriktning 

 Styrkor och svagheter 

 Attityder och värderingar 

 Genomförande 

 

 

Revisionsnämnden preciserar sitt utvärderingsarbete via sina årliga utvärderingsprogram, som  

innefattar olika valda utvärderingsområden/-objekt och tidsmässiga datum för revisionsnämndens 

möten. Målet är att VSVD:s verksamhet till centrala delar utvärderas under fastställd 

utvärderingsperiod. En kontinuerlig riskbedömning och omvärldsförändringar kan förorsaka 

justeringar i planen. De av fullmäktige fastställda årliga målsättningarna utvärderas separat varje år. 

Om fullmäktige önskar att något projekt upptas som utvärderingsobjekt, så bör målet definieras som 

ett årsmål.   

 

4. UTVÄRDERINGSMETODEN 
 

Utvärderingen utförs som multifasetterad utvärdering, som betyder hörande av de parter som 

förverkligar och genomför servicetjänsterna och de parter som brukar servicetjänsterna: t.ex. VSVD:s 

förtroendevalda, förmän och personal, sakkunniga och patienter samt representanter för den regionala 

hälsovården. Utvärderingen sker främst via intervjuer, enhetsbesök och ömsedig dialog, skriftliga 

enkäter mm. Vid utvärderingen används både kvantitativa och kvalitativa kriterier. 

 

I syfte att förbättra och fördjupa utvärderingssessionernas effektfullhet maximeras användningen av 

jämförelsematerial både på förhand och i efterhand (t.ex. nationella databaser, sjukvårdsdistrikt- och 

ERVA-områdesvisa analyser, kvalitetsauditeringar, VSVD:s egen trenduppföljning i tid gällande 

verksamhetens nyckeltal och VCS 2025 programmets stegvisa utfallsresultat).  
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5. UTVÄRDERINGENS OCH REVISIONENS SAMORDNING 
 

För maximal effektivering av utvärderingen och revisionen så samarbetar revisionsnämnden, externa 

revisor/revisionssamfundet och internrevisionen interaktivt årligen för att samordna sina respektive 

uppgifter. 

 

Samordningen sker i praktiken på planerings- och uppföljningsmöten, där revisionsnämndens 

ordförande, revisionssamfundets ansvariga OFGR-revisor och sjukvårdsdistriktets operativa ledning 

kommer överens om arbetsfördelningen.  
  

 

6. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR ÅREN 2017-2020 
 

  Utvärderingsår 

Utvärderingsområde Utvärderingsobjekt 2017 2018 2019 2020 

Hela VSVD  

 

VCS 2025 målen: effektivitet, ekonomi, 

investeringar och utrymmesoptimering 

ERVA-samarbetsmekanismerna 

Vård- och landskapsreformens framskridande 

Riskhanteringen - interna kontrollen 

Prestations- och resursbalansen 

Kvalitetsarbetet SHQS; mätare + nyckeltal 

SOTE-förenligheten  

Personaltillgången/-balansen 

LEAN och processarbetet, förnyelseförmågan 

Säkerhetsarbetet (patient- och miljörelaterat) 

 

2017 

2017 

 

 

 

2017 

2017 

 

 

 

2018 

2018 

 

 

 

2018 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

2019 

 

 

 

2019 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

2020 

 

Medicinska tjänster  

(Årtal med fetstil 

betyder en fördjupad 

helhetsutvärdering av 

ansvarsområde /  

serviceområden) 

Operativa ansvarsområdet
1
 

Medicinska ansvarsområdet
 2 

Ansvarsområdet för barn
3 

Psykiatriska ansvarsområdet
 4 

Köpservicetjänsternas utveckling 

 

2017 

2017 

2017 

 

2017 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

2019 

2019 

 

2020 

2020 

2020 

 

2020 

Serviceområden/ 

stödtjänster  

ICT-verksamheten, -teknologin   

Vårdlogistiken (patientens vårdprocess)  

Serviceområdesvis genomgång av 

måluppfyllelsen (2-3 områden per år) 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

2018 

 

2019 

 

2019 

2020 

 

 

2020 

Kundbelåtenhet 
(patienter/kommuner/ 

komparativa jämförelser 

Kundfeedbacken, patientombudsmannaverk-

samheten, trendenkäter och komparativ 

nationell data 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

                                                           
1
 ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENA utvärderas årligen i övergripande form, men uppdelas även årligen på 

specifika områden, genomborrande processer som preciseras i aktuell årsplan, t.ex. medicinska specialiteter. 
2
 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver 

3
 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver 

4
 Enligt samma principer som fotnot 1 beskriver 
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7. UTVÄRDERINGSOBJEKT OCH MÖTESPROGRAM FÖR REVISIONSNÄMNDEN 
UNDER PERIODEN 2017 (10 möten) 
 

Som revisionsnämndens mötesdagar/mötesobjekt föreslås primärt följande dagar, tidpunkten kl 17.00 
preliminärt, om ej övrigt fastslås). Mötesutrymme primärt T1 mötesutrymmet. VCS-rundvandringar 
vid behov i samband med möten. 
 
 
HÖSTPERIODEN 2017:  
      
19.9.2017        1. KONSTITUERANDE MÖTE 
 2. DISTRIKTSDIREKTÖRENS,CHEFSÖVERLÄKARENS OCH 

CHEFSÖVERSKÖTARENS ÖVERSIKT AV SOTE-LÄGET, VCS 2025 OCH 
PRODUKTIONEN MM. UNDER 1-8.2017  

 3. OFGR-REVISORNS ARBETPROGRAM FÖR ÅR 2017 
 4. REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN 2017-2020 INKLUSIVE 

ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM FÖR ÅR 2017  
 
26.9.20173      GEMENSAMT MÖTE MELLAN GAMLA OCH NYA REVISIONSNÄMNDEN 
                       
17.10.2017      1. INTERNREVISIONENS NYA UPPLÄGGNING INOM VSVD 
                        2. AKTUELL KOMPARATIV ANALYS AV VERKSAMHETSDATA                         

3. REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2018 
                   
22.11.2017      MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDETS MÅL OCH VERKSAMHET 2017 
 
12.12.2017 1. KVALITETSARBETET SHQS; MÄTARE + NYCKELTAL  
 2. OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT  
 
 
VÅRPERIODEN 2018: 
 
16.1.2018 ERVA-SAMARBETSEMINARIUM MED ERVA OMRÅDETS KOLLEGIALA 

REVISIONSNÄMNDER I BJÖRNEBORG: FOKUS PÅ JÄMFÖRELSE AV 
EKONOMISK STYRNING, EFFEKTFULLHET OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA  

  

26.2.2018 BOKSLUTET 2017: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE  AV EKONOMIN, 

MÅLSÄTTNINGARNA OCH ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENAS 

NYCKELRESULTAT FÖR ÅR 2017  
 
27.3.2018        1. HÖRANDE AV UTVALDA VSVD- ENHETER PÅ BASEN AV 

BOKSLUTSUTVÄRDERINGEN 
 2. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017- UPPLÄGGNINGEN 
 
24.4.2018        1. BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN 2017  
                        2. FORTSATT BEHANDLING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017 

3. ANALYS AV NATIONELL JÄMFÖRELSESTATISTIK 2017 OCH OLIKA 
MÄTARE FÖR PATIENTTILLFREDSSTÄLLELSEN  

 
22.5.2018        SLUTLIG BEHANDLING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2017 
 



BILAGA § 45
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VASA SJUKVÅRDSDISTRIKTS BESLUT OM SERVICENIVÅN INOM DEN PREHOS-

PITALA AKUTSJUKVÅRDEN FÖR TIDEN 1.1.2018–31.12.2018 

 

Uppgjorts och godkänts i styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo 

universitetssjukhus specialupptagningsområde: 26.10.2017 

 

Godkänt i styrelsen för samkommunen: 

 

Godkänt i fullmäktige för samkommunen: 

 

 

1. Verksamhetsmiljö 

 

Beslutet om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården omfattar den 

prehospitala akutsjukvård som sker i det område som omfattas av samkommu-

nen för Vasa sjukvårdsdistrikt (senare samkommun) och för vilken samkommu-

nen bär ett organiseringsansvar. Måluppställningen är enhetligt uppgjord och har 

i enlighet med 39 § i hälso- och sjukvårdslagen godkänts i specialupptagningsom-

rådets styrgrupp för centralen för prehospital akutsjukvård. Basuppgifterna för 

området presenteras i tabell 1 och specialupptagningsområdets riskklasser pre-

senteras i bilaga 1. Den prehospitala akutsjukvården har årligen cirka 17 000 

uppdrag i samkommunens område. 

 

Tabell 1. Basuppgifter för området (1. Sotkanet.fi 31.12.2016, 2. Lantmäteriver-

ket 1.1.2017, 3. FinnHEMS Oy) 

 

Sjukvårdsdistriktets namn  Vasa sjukvårdsdistrikt skn 

Invånarantalet i slutet av föregående år 1 170 109 

0 – 14 1 17,4 % 

15 – 64 1 60,8 % 

65 – 1 21,7 % 

THL:s icke ålderskorrigerade prevalensindex 2013 1 87,0 

Områdets totala areal 2  17 081,1 km2 

Varav vatten- eller havsområde 2 10 394,9 km2 

Antalet och distributionen av riskceller (km2) i landom-

råden 

 

     Centralort 15 st. 0,2 % 

     Annan tätort 919 st. 11,6 % 

     Bebodd landsbygd 1 818 st. 22,9 % 

     Övriga områden 5 196 st. 65,4 % 

 

 

2. Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 

 

Samkommunen tillhandahåller den prehospitala akutsjukvården i sitt område i 

samarbete med räddningsverken (Österbotten räddningsverk, Mellersta Österbot-

tens och Jakobstadsområdets räddningsverk ). Samarbetsavtalen är i kraft tillsvi-

dare. 

 

 

3. Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll 

 

Den prehospitala akutsjukvården omfattar de uppdrag som fastställs i 40 § i 

hälso- och sjukvårdslagen och i 2 § i förordningen om den prehospitala akutsjuk-

vården 585/2017. Den prehospitala akutsjukvården omfattar första insatser, 

prehospital akutsjukvård på bas- och vårdnivå samt fältchefsverksamhet inom 

BILAGA § 48/1



 

 

 

 

den prehospitala akutsjukvården. Samkommunen har en läkare som ansvarar för 

den prehospitala akutsjukvården. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upprätthål-

ler en akutläkarjour i specialupptagningsområdet dygnet runt. 

Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården ansvarar för den operativa led-

ningen under Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdes jourhavande 

akutvårdsläkare och den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvår-

den i samkommunen. 

 

 

4. Utbildningskrav som ställs på personal inom den prehospitala akutsjuk-

vården 

 

4.1. Enhet för första insatsen 

 

I en enhet för första insatsen ska minst två personer ha en utbildning och be-

hörighet som lämpar sig för första insatsen.  

 

4.2. Enhet inom prehospital akutsjukvård på basnivå 

 

I en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på basnivå ska det finnas 

minst en person med en behörighet som avses i förordningen om prehospital 

akutsjukvård (585/2017). Emellertid ska det i enheten finnas minst en sådan 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yr-

kesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som har 

en utbildning som är inriktad på prehospital akutsjukvård. 

 

4.3. Enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå 

 

I en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på vårdnivå ska det med 

iakttagande av övergångsbestämmelserna finnas minst en person med en be-

hörighet som avses i förordningen om prehospital akutsjukvård (585/2017). 

 

4.4. En enhet inom prehospital akutsjukvård bestående av en person 

 

En person med behörighet på vårdnivå kan enligt 3 a-punkten i 8 § av den 

förordning som utfärdats om den prehospitala akutsjukvården eller en legiti-

merad yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan enligt övergångsbestäm-

melserna i 11 § 2 mom. utgöra en sådan enhet inom den prehospitala akut-

sjukvården som avses i punkt 4 i 8 § av förordningen och till vars uppgifter 

det hör att bedöma patienternas vårdbehov, inleda omedelbar vård och bistå 

de andra enheterna inom den prehospitala akutsjukvården. Till en sådan en-

hets uppgifter hör inte transport av patienter. 

 

4.5. Fältchef för den prehospitala akutsjukvården 

 

En fältchef för den prehospitala akutsjukvården ska uppfylla de behörighets-

krav som ställs ovan på en förstavårdare på vårdnivå. Dessutom ska fältche-

fen ha tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital akut-

sjukvård och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Fältchefen ska ha god 

förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska 

språken. 

 

4.6. Akutvårdsläkare 

 

Specialistläkare ska enligt behörighetskraven ha specialläkarrättigheter inom 

en lämplig specialitet och en djup förtrogenhet med prehospital akutsjukvård 

och en tillräcklig kompetens i anestesiologi. Läkare under specialistutbildning 



 

 

 

 

ska enligt behörighetskraven vara legitimerade läkare samt ha en tillräcklig 

erfarenhet av undersökningen och vården av patienter inom olika speciali-

teter. För att kunna vara verksam i en FinnHEMS-enhet förutsätter man dess-

utom att personen uppfyller de kriterier som fastställts av FinnHEMS Ab och 

som ställs på flygverksamhet. 

 

4.7. Avvikande från de utbildningskrav som ställs på personalen 

 

I situationer där den prehospitala akutsjukvården är utsatt för hög belastning 

och i specialsituationer kan man tillfälligt avvika från de utbildningskrav som 

ställs på personal i enheter för första insatsen samt i enheter inom den 

prehospitala akutsjukvården på basnivå och vårdnivå. 

 

5. Målen för insatstider 

 

Målen för insatstiderna har presenterats i tabell 2. Insatstiden definieras som ti-

den från det att ansvaret för uppdraget överförts till den prehospitala akutsjuk-

vården till dess att enheten meddelar att den är på plats. 

 

Tabell 2. Tillgången till service i den dagliga verksamheten angivet per områdes-

klass.  

 

A- och B-uppdrag  

 

Områdesklass Median 90 % 

Stadskärna 6 min 9 min 

Annan tätort 8 min 17 min 

Bebodd landsbygd 15 min 26 min 

 

C- och D-uppdrag 

 

Hela landskapet 90 % 

C 30 min 

D 120 min 

 

 

En rapport över den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten avges kvartalsvis 

på det sätt som fastställts i förordningen. 

 

 

6. Transporter som hör till den prehospitala akutsjukvården 

 

I enlighet med 40 § i hälso- och sjukvårdslagen omfattar den prehospitala akut-

sjukvården förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller skadade pati-

enters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård eller 

övervakning under förflyttningen.  

 

De ambulanstransporter som inte omfattas av den prehospitala akutsjukvården 

kommer att konkurrensutsättas. Tilldess kommer dessa förflyttningar att skötas 

av den prehospitala akutsjukvårdsservicen. 

 

 

7. Övriga väsentliga angelägenheter som anknyter till organiseringen av 

den prehospitala akutsjukvården 

 



 

 

 

 

Vid uppdrag som överskrider samkommunens gränser och då den prehospitala 

akutsjukvården är utsatt för hög belastning och i specialsituationer kommer fält-

cheferna för den prehospitala akutsjukvården överens om tillvägagångssätten 

från fall till fall. 

 

I den prehospitala akutsjukvårdsservicen följer man nationella (Duodecim: En-

sihoito-opas), anvisningar som sammanställts av centralen för den prehospitala 

akutsjukvården och/eller godkänts av den läkare som ansvarar för den prehospi-

tala akutsjukvården i samkommunen. 

 



BILAGA § 48/2


Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 

Liite 1. TYKS-ervan riskialueluokitus 2017. 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 




