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Protokoll . sida 1(14)
nr 1/2017

Organ: Styrelsen

Tid: 26.1.2017 kl. 9.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus

Beslutsfattare
Närvarande:

Ordinarie
Hans Frantz
Monica Sirén-Aura
Mona Vikström
Greger Forsblom
Riitta Kentala
Bernhard Utter
Per Hellman
Ulla Hellén
Raija Kujanpää
Sven Grankulla
Asko Salminen

Ersättare
Ragnvald Blomfeldt
Kenneth Pärus
Karin Holmqvist-Nybacka
Ulf Stenman
Hans-Erik Lindqvist
Åsa Blomstedt
Nils-Johan Englund
Päivi Lester tills 28.11.2016
Elisa Finne
Luisa Tast
Jukka Mäkynen

ny ers. Pirjo Teppo

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga
närvarande:

Gösta Willman
Bernhard Bredbacka
Mikael Perjus

FMGE:s ordf.
FMGE:s I vice ordf.
FMGE:s II vice ordf.

Föredragande: Göran Honga
Olle Gull
Auvo Rauhala
Marina Kinnunen

svd:s direktör
förvaltningsdirektör
chefsöverläkare
chefsöverskötare

Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör
Paragrafer: 1 - 14
Protokollet
undertecknat:

Ordförande:

Hans Frantz

Sekreterare:

Olle Gull
Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Framlagt till
påseende:

Framlagts allmänt till påseende under ti-
den___.___-___.___.2017

Olle Gull, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker:
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nr 1/2017

Organ: Styrelsen

Tid: 26.1.2017 kl. 9.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3
§ 2 Val av protokolljusterare 3
§ 3 Sammanträdets arbetsordning 3
§ 4 Protokollförteckning 4
§ 5 Verkställighet av fullmäktigebeslut 28.11.2016 5
§ 6 Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena

 och serviceområdena 6
§ 7 Förmän som utövar beslutanderätt i personaladministrativa ärenden 7
§ 8 Utredningar inför sote-reformen 8
§ 9 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och

chefsöverskötarens beslut 9
§ 10 Uppsägning från tjänst, Maritta Kerätär 10
§ 11 Överskötarnas antal och arbetsfördelning 11
§ 12 Val av överskötare 12
§ 13 Regelbunden riskbedömning 13
§ 14 Information, meddelanden, initiativ, frågor 14

Ordförande:

Hans Frantz



Ärendesida 3 (14)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 1-3 26.1.2017

§ 1 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare väljs ledamöterna:

§ 3 Sammanträdets arbetsordning

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 4 26.1.2017

§ 4 Protokollförteckning

FD 1
Protokoll för byggnadskommittén 4/2016, 12.10.2016

Protokollet som BILAGA §4

FD: Protokollet antecknas för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 5 26.1.2017

§ 5 Verkställighet av fullmäktigebeslut 28.11.2016

FD 2
§ 17 Redogörelse över samkommunens materiella tillgångar

FD:  styrelsen kan verkställa försäljningen av tillgångarna.

§ 19 Organiseringen av sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster

 FD:  styrelsen har verkställt beslutet.

§ 20 Godkännande av projektplanen för Österbottens SOTE-hus

 FD:  styrelsen får verkställa beslutet.

§ 21 Budgetändring 2016

 FD:  styrelsen har verkställt beslutet.

§ 22 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019

FD:  styrelsen får verkställs budgeten och verksamhetsplanen för 2017.
Det har i beredningsskedet i svenska texten varit viss oklarhet om fältchefernas
yrkesbeteckning behöver den i verkställigheten definieras:
fältchef för akutvård – ensihoidon kenttäjohtaja.

§ 23 Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare, Päivi Lester

 FD: beslutet har verkställts.

STYR: godkänner förslagen.

FD: föreslår att styrelsen fattar ovanstående verkställighetsbeslut.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 6 26.1.2017

§ 6 Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena
och serviceområdena

FD 3
Sjukhusets verksamhet är indelad i ansvarsområden och serviceområden och dessa i sin tur
i resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens kontoplan. Styrelsen
fastställer årligen resultatenheterna och ansvarspersoner för dessa. Ansvarspersonerna är
ansvariga för budgeten, för personalkostnader, för godkännande av utgifter och anskaff-
ningar samt för verksamheten på den nämnda ansvarsenheten. Listan över resultatenheter
och ansvarspersoner finns bifogat i bilaga.

Lista över ansvarsenheter och ansvarspersoner BILAGA §6

FD: styrelsen torde godkänna ansvarsenheterna och
ansvarspersonerna.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 7 26.1.2017

§ 7 Förmän som utövar beslutanderätt i personaladministrativa ärenden

FD 4
Styrelsen ska för varje verksamhetsår fastställa de personer som verkar som förmän och som
har rätt att fatta beslut i personalärenden.

Förteckning över förmän med beslutanderätt i personalärenden i bilaga.
BILAGA §7

FD föreslår att styrelsen godkänner förmannalistan enligt bilaga.
När det väljs en ny tjänsteinnehavare överförs också ansvaret
på denne.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 8 26.1.2017

§ 8 Utredningar inför sote-reformen

Svd:s dir. 1
Landets regering under statsminister Juha Sipilä publicerade sina förslag till landskapslag
och sote-strukturlag samt övriga till reformen hörande lagar 22.12.2016, Förslagen ges som
regeringens  proposition  till  riksdagen senast  i  början  av  februari  2017.  En del  av  inkomna
kommentarer från utlåtanderundan har beaktats i de slutgiltiga förslagen.

Regeringen publicerade samtidigt utkastet till valfrihetslag, som en del av sote-
strukturförslaget. Valfrihetslagen sänds på utlåtanderunda i januari 2017 och är tänkt att be-
handlas samtidigt som strukturlagarna i riksdagen. Förslaget innefattar en omfattande direkt
valfrihet på grundnivån samt en utvidgad valfrihet i form av betalningsförbindelser, ”kund-
sedlar”, efter en behovsprövning i landskapet. Kundsedlar kan användas till exempel för
hemservice, boendetjänster, rehabiliteringstjänster och dylikt. Även elektiva åtgärder inom
specialsjukvården hör till denna grupp. Enligt förslaget bör åtminstone 15 % av totalvolymen
utöver grundnivån och den centraliserade specialnivån omfattas av valfriheten.

Riksdagen godkände också i december 2016 förändringen av hälso- och sjukvårdslagen, vil-
ket innebar att ansvaret för den krävande jouren inom specialsjukvården gavs åt 12 sjukhus.
Vasa centralsjukhus hör inte till dessa 12 sjukhus. Enligt lagens § 50 bör sjukvårdsdistriktet
komma överens med de övriga distriktens inom det egna erva-området om arbetsfördelning-
en inom jouren. Arbetsfördelningen är till övriga delar redan avgjord i det anordnandeavtal,
som distrikten enligt lag är skyldiga att upprätta och uppdatera regelbundet. Samarbetets ut-
vidgning också i bolagsform inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde
utreds för bland annat grundandet av ett nationellt cancercentrum. Statsrådet kommer un-
der år 2017 att via en förordning reglera vilka åtgärder skall centraliseras till de 12 sjukhus,
som har ansvar för den omfattande jouren.

Valfrihetslagens öppning av marknaden och de påföljande ändringarna av patientströmmar-
na mellan sjukhusen kräver att Vasa sjukvårdsdistrikt i snabb takt utreder samarbetsalterna-
tiv med offentliga och privata aktörer för att på bästa sätt trygga tillgången på specialsjuk-
vårdstjänster i kustregionen.

SVD:S DIR.: Styrelsen diskuterar ärendet och ålägger tjänstemannaledningen
att inkomma med förslag till samarbets- och strukturmodeller
senast 15.5.2017 om hur specialsjukvårdens tjänster på bästa sätt
kan tryggas i landskapet.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 9 26.1.2017

§ 9 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och
chefsöverskötarens beslut

SVD:s dir.: 2
Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens
beslutförteckningar.

Distriktsdirektörens beslut BILAGA §9/1

Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA §9/2

Chefsöverläkarens beslut BILAGA §9/3

Chefsöverskötarens beslut BILAGA §9/4

SVD:s DIR.:

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 10 26.1.2017

§ 10 Uppsägning från tjänst, Maritta Kerätär

CÖSK 1
Överskötaren för serviceområdet för psykiatri Maritta Kerätär säger upp sig från sin tjänst
med anledning av att hon går i pension 1.5.2017.

CÖSK: föreslår att styrelsen beviljar avsked.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 11 26.1.2017

§ 11 Överskötarnas antal och arbetsfördelning

CÖSK 2
I början av år 2016 tog man i bruk en ny organisationsmodell på Vasa centralsjukhus. Vård-
serviceområdena leds av överskötare. Strukturerna inom serviceområdena har ändrat under
det senaste året. I och med att man till exempel tog i bruk en vårdserviceenhet i början av år
2017 har serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner blivit det största serviceområdet då
man ser till personalantalet. Under år 2016 hade man sju överskötare, men i framtiden
kommer de att vara sex stycken.

I och med verksamhetsförändringar, en minskning i antalet överskötare och pensioneringar
har överskötarnas arbetsfördelning setts över. En överskötare kommer att få två områden:
Serviceområdet för kvinnor och barn samt diagnostikcentret. I samband med omorganise-
ringen kommer Tanja Jaakola att överflyttas till serviceområdet för psykiatri som överskö-
tare. Jaakola har tidigare fungerat som överskötare för diagnostikcentret och serviceområdet
för sjukvårdens stödfunktioner. Nedan en uppräkning av samtliga områden som leds av
överskötare:

Serviceområdet för akutvård, överskötare Saija Seppelin

Serviceområdet för öppenvård, överskötare Lisa Sundman

Serviceområdet för bäddavdelningar, överskötare Kosti Hyvärinen

Serviceområdet för kvinnor och barn, valet av överskötare pågår

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner,  överskötare Satu Hautamäki

Serviceområdet för psykiatri, överskötare Tanja Jaakola

Diagnostikcentret, valet av överskötare pågår

CÖSK: Föreslår att styrelsen ska godkänna att samma överskötare
sköter de överskötaruppgifter som berör serviceområdet för
kvinnor och barn samt diagnostikcentret.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 12 26.1.2017

§ 12 Val av överskötare

CÖSK 3
Innan utgången av den utsatta ansökningstiden (25.11–11.12.2016) har tjänsten som
överskötare (C3V12008) sökts av 20 sökande.
Arton sökande uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten,
dvs. är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med en högre hög-
skoleexamen och arbetserfarenhet samt en god förmåga att i tal och skrift använda svenska
och finska språken.

En sammanfattning över de sökande delges medlemmarna i styrelsen.
 BILAGA § 12/1 (delges styrelsen)

Två sökande kallades till intervju, och deras ansökningar delges styrelsen.
BILAGA § 12/2 (delges styrelsen)

Överskötaren kommer inledningsvis att placeras på diagnostikcentret och serviceområdet
för kvinnor och barn.

CÖSK: Föreslår att styrelsen ska utse Birgitta Ivars till tjänsten som
överskötare fr.o.m. 1.5.2017 med fyra månaders prövotid. Ivars
uppfyller  de  behörighets-  och  språkkrav  som  ställs  på  tjänsten.
Hon är den lämpligaste av de sökande att leda diagnostikcentret
och  Serviceområdet  för  kvinnor  och  barn  i  linje  med organisat-
ionens strategiska mål. Ivars har lång erfarenhet av förmannaar-
bete och känner väl till de förändringar som genomförts i organi-
sationen under de senaste åren.

Lönesättning enligt den anslutna bilagan.
BILAGA § 12/3 (delges styrelsen)

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 13 26.1.2017

§ 13 Regelbunden riskbedömning

CÖSK 4
Riskhantering utgör en central del av det systematiska utvecklandet av patientsäkerheten.
I Vasa centralsjukhus kvalitetsprogram SHQS har man under enhetskriterierna skrivit in att
riskkartläggningar bör genomföras och att resultat bör handläggas samt att risker bör
bedömas. Kravet är att farliga omständigheter har identifierats, riskomfattningen har
bedömts och gränsvärdena för riskerna har fastställts samt att riskerna har klassificerats och
alternativ har analyserats.

De utvecklingsåtgärder som lyftes fram med tanke på patientsäkerheten för år 2017 bygger
på denna riskbedömning. I bedömningen av de risker som är förknippade med
patientsäkerhet identifierar man de risker som inverkar på patientens säkerhet, fastställer
hur omfattande riskerna är och bedömer hur betydande dessa risker är för verksamheten.
Med riskbedömningarna strävar man efter att främja säkerheten och kvaliteten i
verksamheten.
Utgående från denna riskbedömning ska planer uppgöras i syfte att minimera risker, och
dessa ska införas i Laatuportti, samtidigt som man fastställer tidtabeller och ansvarspersoner
för planerna.

I slutet av år 2016 förde man diskussioner med överskötarna och enheternas förmän om de
risker som är förknippade med patientsäkerhet. Diskussionerna baserade sig på de risker
som lyfts fram i enheternas anmälningar av farliga situationer och i den patientrespons som
inkommit till respektive enhet men också på förmännens egna åsikter om vilka faktorer som
utgör de största riskerna för patientsäkerheten på de egna enheterna.
Vid denna riskkartläggning upptäckte man 51 risker som beskrivs närmare i de anslutna
bilagorna

BILAGA §13 (ICKE OFFENTLIG)

Som slutsats kan man konstatera att de största riskerna är förknippade med utrymmessä-
kerhet, vilka också medför potentiella risker för patienter och anställda. Därutöver finns det
kommunikationsrelaterade utmaningar som är förknippade med både den ömsesidiga kom-
munikationen mellan anställda och upplysningen av patienter.

CÖSK: föreslår att styrelsen antecknar ärendet för kännedom.

STYR:
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 14 26.1.2017

§ 14 Information, meddelanden, initiativ, frågor


	H:\Styrelsen 2013-2016\Föredragningslista.pdf
	Styrelsens föredragningslista

	Organ:
	Styrelsen
	Tid:
	26.1.2017 kl. 9.00
	Plats:
	Beslutsfattare
	BeslutsfattareNärvarande:
	Frånvarande:
	Sakkunniga:
	Övriga
	Övriga närvarande:
	Föredragande:
	Sekreterare:
	Paragrafer:
	Protokollet
	Protokolletundertecknat:
	Ordförande:
	Ordförande:
	Sekreterare:
	Sekreterare:
	Justerat:
	Plats och tid:
	Plats och tid:
	Plats och tid:
	Plats och tid:
	Framlagt till
	Framlagt till påseende:
	Utdragets riktighet bestyrker:
	Utdragets riktighet bestyrker:
	Organ:
	Styrelsen
	Tid:
	26.1.2017 kl. 9.00
	Plats:
	Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus
	Ärendeförteckning
	Paragraf
	Ärende
	Sida
	Ordförande:

	Styrelsen1-326.1.2017


	§ 1Sammanträdet öppnas – beslutsförhet
	§ 2Val av protokolljusterare
	§ 3Sammanträdets arbetsordning
	Styrelsen426.1.2017

	§ 4Protokollförteckning
	FD 1
	Styrelsen526.1.2017


	§ 5Verkställighet av fullmäktigebeslut 28.11.2016
	FD 2
	Styrelsen626.1.2017


	§ 6Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena och serviceområdena
	FD 3
	Styrelsen726.1.2017


	§ 7Förmän som utövar beslutanderätt i personaladministrativa ärenden
	FD 4
	Styrelsen826.1.2017


	§ 8Utredningar inför sote-reformen
	Svd:s dir. 1
	Styrelsen926.1.2017


	§ 9Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens beslut
	SVD:s dir.: 2
	Styrelsen1026.1.2017


	§ 10Uppsägning från tjänst, Maritta Kerätär
	CÖSK 1
	Styrelsen1126.1.2017


	§ 11Överskötarnas antal och arbetsfördelning
	CÖSK 2
	Styrelsen1226.1.2017


	§ 12Val av överskötare
	CÖSK 3
	Styrelsen1326.1.2017


	§ 13Regelbunden riskbedömning
	CÖSK 4
	Styrelsen1426.1.2017


	§ 14Information, meddelanden, initiativ, frågor

