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BILAGA 1 

 
Avdelningsverksamhet inom krävande rehabilitering: 
 
Den arbetsgrupp som tillsatts för krävande rehabilitering inom Åbo 
universitetssjukhus specialupptagningsområde har i sin rapport om ordnande av 
krävande avdelningsrehabilitering i Västkustens specialupptagningsområde utstakat 
följande riktlinjer: 
 
Krävande avdelningsrehabilitering är medicinsk rehabilitering som tillhandahålls av 
ett mångprofessionellt team antingen dygnet runt eller på dagtid. Det här kan vara 
rehabilitering som ges akut/subakut eller i ett senare skede. På en avdelning för 
krävande, medicinsk rehabilitering bör det finnas tillgång till en arbetsinsats som 
enligt en överenskommen dimensionering tillhandahålls av fysio-, ergo-, tal- och 
näringsterapeut, (neuro)psykolog, socialarbetare, rehabiliteringshandledare och 
hjälpmedelstekniker.  
 
Enligt rapporten bör det i alla sjukvårdsdistrikt finnas en avdelning för krävande 
neurorehabilitering där man kan vårda svårskötta patienter samt har tillgång till 
laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster och tjänster som tillhandahålls av 
jourhavande läkare. Bara av denna orsak är det önskvärt att avdelningarna skulle 
befinna sig relativt nära motsvarande akutavdelningar. Patientunderlaget består av i 
synnerhet neurologiska patienter (blodcirkulationsstörningar i hjärnan, hjärnskador, 
ryggmärgsskador, följdtillstånd efter neurokirurgiska åtgärder osv.).  
 
För att bemöta dessa krav har man inlett förberedelser för att i början av år 2018 
kunna lansera en avdelning för krävande rehabilitering i VSVD:s regi. Enheten 
tillhandahåller tjänster för hela befolkningen i landskapet Österbotten. Enheten för 
krävande rehabilitering som grundas i de utrymmen som för tillfället inhyser Vasa 
stadssjukhus avdelning 8 kommer att ha 24 vårdplatser. Denna verksamhet överflyttas 
till Österbottens Sote-hus då huset färdigställts. 
 
Psykogeriatrisk avdelning 
 
Psykogeriatriska patienter på primärvårdsnivå vårdas redan delvis nu i VSVD, men 
huvudsakligen är vården splittrad till enheter som upprätthålls av kommuner. På basis 
av NHG:s rapport borde vården av dessa patienter centraliseras till en större enhet. 
Tanken är att verksamheten på den psykogeriatriska avdelningen ska inledas i början 
av år 2018 i de utrymmen som för närvarande inhyser Vasa stadssjukhus avdelning 
10. Enheten som börjar sin verksamhet med 20 platser har profilerats enligt följande: 
 
Den huvudsakliga målgruppen är äldre patienter med sådana beteendesymtom att de 
inte kan klara sig i eget hem eller på ett sedvanligt effektiverat serviceboende, och där 
orsaken till symtomen inte är en psykiatrisk utan en organisk sjukdom, såsom 
Alzheimers sjukdom eller demens av annan orsak. Patienterna vårdas på avdelningen 
så länge deras sjukdomsbild så kräver, därefter ordnas vården på annat sätt. 
 
En lansering av en psykogeriatrisk avdelning på basnivå i VSVD:s regi ger en bättre 
möjlighet att konsultera läkare inom den specialiserade sjukvården. VSVD skulle 
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fortsättningsvis tillhandahålla den psykogeriatriska verksamhet som upprätthålls inom 
den specialiserade sjukvården för behandling av symtom som inte är organiska, utan 
psykiatriska (cirka 5 patientplatser). 
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Svd:s direktör – Shp:n johtaja   18.4.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 12 Hankintapäätös: Spect/CT-laitteiston lisäoptiot ; GE Healthcare Finland 

Oy, 94 680 €. 
 
§ 13 Hankintapäätös: Sarveiskalvon topografialaite silmätaudeille; IOGEN Oy; 

71 989 €. 
 
§ 14 Hankintapäätös: Potilasturvallisuuskulttuurin arviointi; Teknologian tut-

kimuskeskus VTT Oy, 29 500 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 24.4.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2017 

 

§ 20 Gästfrihet 

§ 21 Anhållan om ersättning för förlorad tandprotes 

§ 22 Anhållan om ersättning för förlorad tandprotes 

§ 23 Käytöstä poistettujen laitteiden lähettäminen Morogoroon 

§ 24 Väestörekisterikeskuksen muutostietueiden toimituksen hankinta 

§ 25 U-rakennuksen Commit; OIS –järjestelmän käytön laajentaminen 

§ 26 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 

§ 27 Kostnadsersättning för inhiberad åtgärd 

§ 28 IT-ohjelman hankinta viestintään 

§ 29 VSHP:n kuvantamisen etälausuntojen hankinta 

§ 30 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 

§ 31 Ventilaattorin hankinta 

§ 32 Projektitoiminnan sovelluksen hankinta 
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                            18.4.2017 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 25 Ändringar till tjänsteregistret: Psykologbefattningar på 75 % och 25 % 

sammanslås till en befattning på 100 % vid psykiatriska ansvarsområdet. 
 

§ 26 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation 

 
§ 27 Lupa tutkimukselle ”Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuo-

tona masennuspotilaille”; vastuuhenkilö prof. Raimo lappalainen, Jyväs-
kylän yo/ Psykologian laitos 

 
§ 28 Ett prövningsbaserat individuellt tillägg för läkare  
 
§ 29 Tutkimuslupa organisaatioiden sovitteluviestinnästä; tutkija Liisa Kääntä, 

Vaasan yo /tutkimusryhmä ”Johtamisen hallinto ja käytännöt” 
 
§ 30 Tutkimuslupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Epiteliaalisen munasar-

jasyövän biomarkkerit diagnostiikassa ja käyttäytymisen ja hoitovasteen 
arvioinnissa”;  erikoislääkäri Olga Veijalainen 

 
§ 31 Alueellisen apuvälinekeskuksen koordinointi; työryhmän asettaminen  

2017-2018 
 
§ 32 Lupa opinnäytetyölle, Pro gradu –tutkielma ”Subtalaamisen tumakkeen 

stimulaation vaikutus Parkinssonin tautia sairastavien ääneen ja puhee-
seen”; Emma Säkkinen, Oulun yo/Logopedia, humanistinen tiedekunta. 

 
§ 33 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen kardiologeille, jotka hoitavat ste-

mi-päivystyksen. 
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                                                                              18.4.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 37 Tillstånd för magisteravhandling ”Värdegrundens reflektion i ledarskapet inom 

psykiatrin på Vasa centralsjukhus”; Ann Widdas, Yrkeshögskolan Novia, högre 
YH-examen, Utveckling och ledarskap 

 
 
§ 38 Personalärende 
 
 
§ 39 Ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Sari West 
 
 
§ 40 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 enligt förmannens förslag 
 
 
§ 41 Personalärende 
 
 
§ 42 Moniasiakkuuspotilaiden alueellinen yhteistyöverkosto, työryhmän asettaminen 

2017-2018 
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