
Protokoll · sida 1(6) 

nr 6/2018 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 21.12.2018 kl. 9.00-10.45 

Plats: Styrelsens mötesrum T1 

Beslutsfattare   

Närvarande: Hans Frantz 

Raija Kujanpää 

Mona Vikström 

Ulla Hellén 

  

Frånvarande: Hans-Erik Lindqvist   

Sakkunniga: Olle Gull 

 

Björn Boucht 

Paula Granbacka 

 

Marina Kinnunen 

Pia Haglund 

Göran Honga 

 

 

sakkunnigmedlem, styrelsemed-

lem i Seinäjoen keskuspesula 

förvaltningsdirektör 

sakkunnigmedlem, förvaltn.pla-

nerare 

sakkunnigmedlem, svd:s direktör 

tf. IT-direktör 

sakkunnigmedlem, styrelsemed-

lem i 2M-IT 

 

 

Övriga  

närvarande: 

Jari Nevalainen VD, 2M-IT Oy  

Föredragande: Björn Boucht förvaltningsdirektör  

Sekreterare:    

Paragrafer: 46-52 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Paula Granbacka 

Justerat: Plats och tid: 

Vasa __.__.201_ 

 

 

Raija Kujanpää 

Plats och tid: 

Jakobstad __.__.201_ 

 

 

Ulla Hellén 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

tiden ___.___-___.___.2019 

 

 

Björn Boucht, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(6) 

 

Organ: Sektionen för ägarstyrningen 

Tid: 21.12.2018 kl. 9.00-10.45 

Plats: Styrelsens mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 46 Mötet öppnas -beslutförhet 3 

§ 47 Val av protokolljusterare 3 

§ 48 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 49 Vasa sjukvårdsdistrikt och 2M-IT 4 

§ 50 Övriga ärenden 6 

§ 51 Nästa möte 6 

§ 52 Mötet avslutas 6 

 

Ordförande:  

 

Hans Frantz 

      



Ärendesida 3(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen 46-48 21.12.2018 

 

 

 

§ 46 Mötet öppnas -beslutförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet. 

__________ 

 
 
 

§ 47 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ulla Hellen och Raija Kujanpää. 

__________ 

 

 

 

§ 48 Sammanträdets arbetsordning 

Godkändes. 

__________ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen 49 21.12.2018 

 

 

 

 

§ 49 Vasa sjukvårdsdistrikt och 2M-IT 

Vasa sjukvårdsdistrikt tog beslut om att utlokalisera sin IT-avdelning som ett strategiskt val 

att trygga kompetensen och arbetsplatserna inom sektorn när statsmakten hotade med att 

centralisera tjänsterna till statliga bolag om inte det finns en befintlig struktur i landskapet. 

 

Utlokaliseringen av IT-avdelningen gjordes genom att distriktet blev delägare i Medbit Oy där 

Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt då var största ägare och överföringen gjordes i form av 

överlåtelse av rörelse som en helhet. Medbit Oy har i början av år 2018 fusionerats med Medi-

IT och bytt namn till 2M-IT. 2M-IT är landets största offentligt ägda ICT-tjänsteleverantör 

med en årsomsättning på över 80 miljoner euro och 450 anställda. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt grundade tillsammans med Vasa stad och övriga kommuner Mico Bot-

nia Oy Ab för att tillhandahålla ICT-stödtjänster samt löneräkningsservice och ekonomitjäns-

ter. Eftersom Vasa stad överförde sin ICT-verksamhet till bolaget är Vasa sjukvårdsdistrikt 

delägare i ett bolag som tillhandahåller ICT-tjänster utanför sote. 

 

Utlokaliseringen av sjukvårdsdistriktets ICT-avdelning och system inom sote stötte i början 

på svårigheter. Ägarskapet och ansvaret för systemen saknades eftersom anskaffningen hade 

skötts funktions- eller specialitetsvis under åren och en helhetssyn saknades. När ICT avdel-

ningen, som skötte om driften och stödet, utlokaliserades hade användarna svårigheter att 

hitta stöd med klagomål som följd. Problemen har lösts efter hand men ännu saknas en hel-

täckande funktionell modell. 

 

Sjukvårdsdistriktets kanske största utmaning är ändå en helhetssyn och strategisk styrning av 

ICT utvecklingen inom ramen för processernas effektivering. Anställningen av en ny IT-

direktör för koordineringen av ägarstyrningen och systemutvecklingen visade sig vara otill-

räcklig samtidigt som utvecklingen och stödet till användarna blev haltande. 

 

Kartläggningarna av ägarnas behov inom ICT samt strategiarbetet inom 2M-IT har visat be-

hovet av ett nytänk gällande hur man driver utvecklingsarbetet mellan användarna och digi-

taliseringen. Detta är centralt också ur en riskbedömnings-synvinkel.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikt behöver en egen ICT-strategi och ägarstyrningsfunktion där 2M-IT an-

vänds som instrument i förverkligandet tillsammans med användarna. 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Ägarstyrningssektion 49 21.12.2018 

 

 

 

 

Implementeringen av upphandlade system inom patient- och klientdatasystemen (APTJ) 

måste ske inom den egna organisationen eftersom arbetet främst gäller en omstrukturering av 

processer. 

 

Under sektionens möte redogör 2M-IT:s VD Jari Nevalainen för bolagets verksamhet, visioner 

och strategi. 

 

FD:  föreslår att 

 

- sektionen antecknar redogörelsen för 2M-IT:s verksamhet, vis-

ioner och strategi för kännedom 

- sektionen besluter att Vasa sjukvårdsdistrikt är en aktiv ägare 

och användare av 2M-IT:s tjänster inom ramen för distriktets 

och det framtida eventuella landskapets ICT strategi, vilket 

bl.a. inbegriper att vidare utveckla distriktets avtalsmodeller 

och samarbetsformer med 2M-IT. 

 

SFÄ: Konstaterades att också riskhanteringsaspekten behöver beaktas 

och föredragande ville komplettera sitt förslag med en tredje 

punkt: 

- riskhanteringsaspektet tas i beaktande i nämnda arbete. 

 

förslaget godkändes enhälligt. 

__________ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen 50-52 21.12.2018 

 

 

 

 

§ 50 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades. 

__________ 

 

§ 51 Nästa möte 

Nästa möte hålls 8 februari 2019 kl. 9.00. 

__________ 

 

 

§ 52 Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl. 10.45. 

__________ 


