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Styrelsen 165-167 18.9 2017 

 

 

 

 

§ 165 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 

 
 
 

§ 166 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och Åsa Blomstedt. 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 

 
 
 
 

§ 167 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

 

§ 136 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 

Svd:s dir. 33 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt 

sammanträde den 24 april 2017 och det sparprogram som framtagits inom ramen för pro-

jektet VCS 2025. 

 

Målsättningen var att minska kostnaderna med 2 miljoner för 2018 jämfört med budgeten 

2017. Efter ramdiskussionerna har förutsättningarna förändrats och sotereformen framflyt-

tats med ett år. Den ursprungliga målsättningen i strategipaketet VCS 2025 kvarstår, dvs. att 

minska kostnaderna med totalt 11 % med början 2016 genom att anpassa den egna verksam-

heten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. An-

passningen fortsätter men det finns inte längre förutsättningar att göra 1,5 miljoners inbe-

sparingar i den egna verksamhetens personalkostnader under 2018. Dessutom ökar enbart 

medicinkostnaderna med drygt en miljon euro redan innevarande år. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

antal tjänstebenämningsförändringar. De största inbesparingarna åstadkoms genom att om-

organisera verksamheten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar 

som ännu kunde sänka kostnaderna ytterligare.  Budgetökningen inom den egna nuvarande 

verksamheten består av 1,3 miljoner euro i ökade medicinkostnader och 0,5 miljoner i resur-

sökningar och andra mindre poster. Dessutom medtas 0,5 miljoner i rivningskostnader för 

det gamla H-huset och NO-delen. Dessa fastighetsrelaterade kostnader är alltså inte normala 

återkommande verksamhetskostnader men kan inte heller hänföras till investeringarna. 

 

Till den egna verksamheten kommer dessutom genom övertagande av verksamhet ytterligare 

drygt 6 miljoner euro. Två bäddavdelningar, en för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamheten från Vasa 

stad för totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen överförs kostnader från 

samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostnader och därutöver reserve-

ras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökningar för hjälpmedelscen-

tralen blir 1,5 miljoner euro.  

 

I förslaget har ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar. Hittills 

ser det ut som att budgetnivån för 2017 är på en lämplig nivå men vi inväntar augusti må-

nads faktureringar innan vi tar ställning till den. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna torde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter.   fortsätter 
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Styrelsen 168 3.11.2017 

 
Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

 

 

§ 145 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 
Svd:s dir. 35 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-

relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

tjugotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lönejusteringar har i nuläget medta-

gits 0,45 %. Inbesparingar görs och de största åstadkoms genom att omorganisera verksam-

heten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar som ännu kunde 

sänka personalkostnaderna ytterligare. Kostnadsökningarna består så gott som i sin helhet 

av ökade kostnader för mediciner samt rivning av de fastigheter som skall ge rum för nya H-

huset. 

 

Till den egna verksamhetens kostnadsökningar läggs genom övertagande av verksamhet yt-

terligare drygt 6 miljoner euro. En bäddavdelning för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamhet övertas från 

Vasa stad till en kostnad om totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen 

överförs kostnader från samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostna-

der och därutöver reserveras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökning-

ar för hjälpmedelscentralen blir 1,5 miljoner euro. Dessa kostnader finns i dag i kommuner-

nas egna budgeter och överförs 2018 varför det inte utgör någon total ökning. I förslaget har 

ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar men för närvarande 

kalkylerar vi med en 0-budget eftersom budgeten för 2017 ser ut att hålla. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna borde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter. 

 

Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. Investeringspro-

grammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Styrelsen 160 16.10.2017 
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SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

 

 

 

§ 160 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 

Svd:s dir. 42 

Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på sen-

aste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna.  

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 225 miljoner, vilket är en ökning med 4 miljo-

ner eller 1,8 % jämfört med budgeten för 2017. Kostnadsökningen kommer främst från den 

nya verksamhet som inleds i och med att två avdelningar öppnas, en psykogeria-

trisk/allmänmedicinsk och en för krävande rehabilitering samt att den regionala hjälpme-

delscentralens verksamhet inleds och att instrumentvården överförs från Vasa stad till cen-

tralsjukhuset. Kostnaderna för dessa verksamheter utgör sammantaget 5,1 miljoner och be-

lastar inte kommunerna helt lika, instrumentvården används t.ex. i sin helhet av Vasa stad. 

Kostnaderna för vård i andra inrättningar har kunnat sänkas med 2,5 miljoner eller 6,6 %. 

Nettokostnaderna, eller kommunandelarna för hela verksamheten uppgår till 210,9 miljoner 

vilket är en ökning med 4,3 miljoner euro eller 2 % jämfört med budgeten 2017. I detta finns 

också beaktat att avskrivningarna ökar med 0,5 miljoner eftersom U-byggnaden tas i bruk 

och kostnader för rivning av gamla H-huset och en del av NO-byggnaden. 

 

Verksamhetskostnaderna för den egna nuvarande verksamheten uppgår till 184,8 miljoner 

vilket är 1,3 miljoner mer än i budgeten för 2017 och ökningen utgörs i sin helhet av ökade 

medicinkostnader. Kommunandelarna för nuvarande egna verksamheten ökar därmed med 

1,6 miljoner eller 1 % medan den köpta vården minskar med 2,5 miljoner. Således utgör de 

totala kommunandelar som kan jämföras med de budgeterade för 2017 en minskning med 

0,8 miljoner euro eller 0,4 %.  

 

Budgetförslaget har ytterligare kompletterats när det gäller resursförändringar och investe-

ringar. 11 befattningar inrättas i och med att man övergår till att ersätta nattarbete i ledig tid. 

Detta är en kostnadsneutral åtgärd eftersom motsvarande nattersättningar minskar. För de 

nya enheterna finns medtaget 55 tjänster och befattningar, för hjälpmedelscentralen 3 styck-

en och för instrumentvården 9 stycken. Dessutom finns ytterligare behov 9,5 nya tjänster och 

befattningar, här ingår bl.a. 2 avdelningssekreterare för översättningsarbete. Totalt har 87,5 

nya tjänster och befattningar medtagits. I förslaget finns också ca 30 tjänstebenämningsför-

ändringar medtagna, vilka till största delen saknar inverkan på kostnadsnivån. Dessutom har 

4,25 befattningar avslutats. 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Investeringarna för 2018 uppgår till 39,7 miljoner euro, varav 10 miljoner hör till det nya H-

huset och 15 miljoner till andra byggnader, dock så att 6 miljoner har budgeterats på nytt ef-

tersom de inte kan förverkligas under 2017. I fasta konstruktioner investeras för 2,4 miljo-

ner, varav den fasta sjukhusutrustningen till F-delen utgör en miljon euro. 7,6 miljoner euro 

i investeras i apparatur och it-system, varav hälften går till en ny strålbehandlingsapparat 

och en CT. 

 

De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga 

budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan 

är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 

2016 och 8 månader 2017.  

 

Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar som  

BILAGA § 160 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Styrelsen 168 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 168 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Svd:s dir. 44 

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. 

 

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa 

resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna.  

 

Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen 

mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna be-

handlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 27.11.2017 

 

Verksamhetsvolymen totalt motsvarar ungefär tidigare års volymer även om öppnandet av 

nya avdelningar ger fler vårddagar totalt samtidigt som man övergår till att allt mer av sköts 

inom ramen för den öppna vården såväl inom somatiken som inom psykiatrin. Inom somati-

ken har en bäddavdelning avslutats och en ny dagavdelning öppnats, samtidigt som en av-

delning för krävande rehabilitering och en geriatrisk avdelning öppnas. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 235,4 miljoner euro och ökar 

med 2,0 % jämfört med budgeten 2017. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 

1,8 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 3,7 % medan genom-

faktureringen för vård i andra inrättningar minskar med 6,6 % eller 2,5 miljoner. Totala fak-

tureringen till medlemskommunerna ökar med 2,3 % eller 4,5 miljoner.  

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 225,2 miljoner euro vilket är en ökning med 

1,9 % jämfört med budgeten för 2017. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten 

utgör 190 miljoner, vilket är en ökning med 3,6 % eller 6,6 miljoner euro jämfört med budge-

ten 2017. 5,1 miljoner euro, kommer från de nya avdelningarna för krävande rehabilitering 

och geriatri samt den övertagna instrumentvården och hjälpmedelscentralen Personalkost-

naderna uppgår till 114,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 2,5 %. Av detta hänför sig ca 

3,5 miljoner till de nya och övertagna verksamheterna medan 1 miljon utgör minskningar 

som föranletts av konkurrenskraftsavtalet. Totalt har antalet tjänster och befattningar ökat 

med 92 stycken. Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 

33,7 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 2,7 % eller 0,9 miljoner euro. Ökningen är 

främst kopplad till fastighetssidan. Material och förnödenheter ökar med 7,2 % eller 2,6 mil-

joner euro. Medicinkostnaderna ökar med 1,4 miljoner och kostnaderna för medicinska re-

habiliteringsförnödenheter ökar med 1,2 miljoner euro. Köpta tjänster totalt minskar med 

1,6 miljoner eller 2,3 % när minskningen i kostnader för vård i andra inrättningar beaktas.  

 

 

          fortsätter 
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De finansiella nettokostnaderna 2018 minskar med 0,1 miljon euro trots ökad låneupptag-

ning eftersom ränteläget är extremt lågt och eftersom inga lån har upptagits 2017 och inga 

korta krediter behövts användas ännu, vilket gör att räntekostnaderna varit betydligt mindre 

än budgeterat 2017. 

 

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till totalt 39.700.888 euro.  För det nya H-huset har 

medtagits 15 miljoner, varav 5 miljoner utgör förflyttning av infra, som skall åtgärdas innan 

själva byggandet kan inledas. Andra större renoveringar är F-delen, för vilken har budgete-

rats 5,8 miljoner och X-byggnaden för vilken har budgeterats 5,4 miljoner euro. För X-

byggnadens del framflyttas 3,4 miljoner av det som budgeterades 2017 men inte kommer att 

användas. Samma gäller för tilläggsvåningen på parkeringshuset där det budgeterades en 

miljon euro 2017 och anslagen överförs i sin helhet till 2018 genom att de tas upp på nytt. 

För sista skedet av U-byggnaden upptas en miljon medan det för C-byggnaden upptas 1,5 

miljoner euro. Övriga anslag om 2,4 miljoner går till övriga fastighetsinvesteringar. Investe-

ringsanslagen för apparatur är 5,2 miljoner euro och för IT-system 2,4 miljoner euro. Fastig-

hetsinvesteringarna finansieras i sin helhet med lån. 

 

H-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt och projektet planeras 

och drivs initialt via distriktet till dess att den slutliga ägarstrukturen utformats. Planeringen 

har inletts och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. Total-

kostnaderna beräknas uppgå till ca 130 miljoner euro för själva H-huset medan det samtidigt 

omändras och byggs infrastruktur för 9,8 miljoner euro samt reserveras medel för ny auto-

mationsteknik för 5,5 miljoner euro. Förutom egentliga H-huset ändras och saneras även 

andra byggander under åren, bl.a X-huset för totalt 7,7 miljoner euro, F-delen för 21,3 miljo-

ner, kök och matsal för 4 miljoner samt C-byggnaden för2,5 miljoner. Därtill planeras och 

byggs ett nytt parkeringshus för 12 miljoner euro. Totalt uppgår kostnaderna till ca. 200 mil-

joner euro. 

 

Ekonomiplanen som    BILAGA § 168 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att  

 

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomipla-

nen i föreliggande form,  

 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga fakture-

ringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2018 på föl-

jande sätt: 

 

 

fortsätter 



          Ärendesida 12 (37) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 168 3.11.2017 

 

 

 

 

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar 

och drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, där-

till faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och 

för patienter vars förflyttning fördröjs (tidigare klinikfärdiga). 

 

b. gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per patient och år. Gränsen 

gäller även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården upp-

går till 7.000.000,- euro eller 41,15,- euro per invånare i utjäm-

ningsavgift 

 

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostna-

der till giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt 

lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och handlednings-

ansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader rehabiliteringsför-

nödenheter, den regionala hjälpmedelscentralens verksamhet, 

kostnader för upprätthållande av regionala hälsovårdsregister och 

för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet 

för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2018 

är 49,34 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 8.392.647,-  

euro. 

 

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 8.318.506,- 

euro faktureras som en avgift om 48,90 euro per invånare. 

 

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 31,10 

euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoure-

ringen.  

 

f. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktu-

reras som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämnings-

systemet 

 

g. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. 

genomfakturering 

 

h. för grundkapitalet den 1.1.2018 erläggs ränta om 0,75 % som utbe-

talas i december 2018 till medlemskommunerna. 

 
i. ett lån om 25 miljoner upptas för att finansiera investeringarna 

 

 

fortsätter 
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j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivnings-

planen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i fastigheter 

och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. 

 

k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksam-

hetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och 

kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är inve-

steringslistan i detalj bindande. 

 
 

STYR: Styrelsen godkände enhälligt förslagen samt antecknade att bud-

geten har behandlats i samarbetskommittén 23.10.2017. Styrel-

sen för verksamhets- och ekonomiplanen vidare till fullmäktige 

för fastställande. 

 __________ 
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§ 169 Avskrivning av patientavgifter 

FD 51 

Ekonomidirektören har inkommit med förslag att patientavgifter och övriga fordringar hö-

rande från tiden 1.11.2015 – 31.10.2016 skall avskrivas eftersom utmätningsman konstaterat 

att personerna inte haft utmätningsbara tillgångar och eftersom övriga fordringar trots in-

drivning inte betalts. Vårdavgifterna uppgår till 268.264,66 euro och övriga fordringar till 

113.088,67 euro. Även om patientavgifterna och fordringarna avskrivs från bokföringen be-

tyder det inte att vi avstår från möjligheten att driva in avgifterna om det finns möjlighet här-

till.  

 

Övriga fordringar består huvudsakligen av utlänningar som saknar försäkringar eller som 

inte kunnat uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet och därmed fakturerats för fullt be-

lopp, dvs. både kommunandelen och patientandelen. Dessa behandlas via normala processer 

och kravrutiner men trots uppmaningar lämnar de ofta sina fakturor obetalda.   

 

Eftersom fordringarna består av enskilda personer är listorna inte offentliga men finns till 

påseende på mötet om någon av styrelsemedlemmarna vill bekanta sig med dem.  

 

 

FD:  föreslår att styrelsen beslutar att vårdavgifter om 268.264,66 

euro och övriga avgifter om 113.088,67 euro avskrivs. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 170 Medlemmar i samarbetskommittén 

FD 52 

Enligt det samarbetsavtal som är uppgjort inom Vasa sjukvårddistrikt mellan arbetsgivaren 

och personalens representanter har vi en gemensam samarbetskommitté, som utses per 

kommunal verksamhetsperiod. 

 

Samarbetskommittén behandlar principer och planer som berör hela organisationen och be-

står av 14 medlemmar jämte ersättare. Sju representerar arbetsgivaren och sju representerar 

personalen. Styrelsen utser arbetsgivarrepresentanterna för en period som motsvarar full-

mäktiges mandatperiod. Fackorganisationerna väljer personalrepresentanterna och dess er-

sättare. 

 

Följande ärenden behandlas i samarbetskommittén 

− strategier och vittomfattande utvecklingsprojekt som berör hela organisationen 

− centrala förändringar i verksamheten och ekonomin 

− sjukvårdsdistriktets personalplan 

− sjukvårdsdistriktets kompetensutvecklingsplan samt dess uppföljning 

− ärenden som överförts från samarbetsgrupperna 

− principer för hur risker och olägenheter på arbetsplatsen utreds samt behandlas 

− statistik och undersökningsresultat rörande personal 

− sådana förändringar i sjukvårdsdistriktets servicestruktur och organiseringen av arbetet 

och 

- tjänsterna, som har betydande konsekvenser för personalen. 

 

Distriktets direktör fungerar som ordförande för samarbetskommittén. 

 

FD:  Föreslår att styrelsen utser följande 7 ordinarie medelemmar 

jämte ersättare för innevarande period: 

 

 Ordinarie    Ersättare 

En styrelsemedlem   En styrelsemedlem    

Distriktsdirektör Göran Honga  Ekonomidirektör Lena Nystarand 

Cheföverläkaren Auvo Rauhala  Ansvarsomr.direktör Christian Kantola 

Förvaltningsdirektör Olle Gull  Ekonomidirektör Lena Nystarand 

Arbetarskyddschef Timo Toivonen HR-planerare Kerstin Granlund  

Chefsöverskötare Marina Kinnunen Överskötare Tanja Jaakola 

HR-direktör A-C Gröndahl  HR-planerare Kerstin Granlund 

 

 

 

        fortsätter 
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De fackliga organisationerna utser sina representanter jämte er-

sättare. Vid byte av tjänsteinnehavare tar den nya tjänsteinneha-

varen automtiskt plats i samarbetskommittén. Är detta inte möj-

ligt förrättar styrelsen nyval. 

 

 

STYR:  styrelsen godkände enhälligt förslaget till medlemmar och beslöt 

att styrelsens representant är Monica Sirén-Aura med Barbro 

Kloo som personlig ersättare. 

 __________ 
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§ 171 Ersättare i fullmäktige, Vasa stad 

FD 53 

Vasa stad har meddelat att man bytt två av sina ersättare i vårt fullmäktige. Asko Salminen 

har bytts mot Heimo Hokkanen och Lisen Sundqvist har bytts mot Päivi Moisio. 

 

Vasa stads beslut 4.9.2017    BILAGA § 171 

 

FD: torde notera att Vasa stad i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt 

har utsett Heimo Hokkanen till ersättare i stället för Asko Salmi-

nen och Päivi Moisio till ersättare i stället för Lisen Sundqvist. 

Beslutet verkställs och delges fullmäktige.  

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 172 Anskaffning av c-båge till operationssalen 

FD 54 

I operationssalen har funnits 3 C-bågar (röntgenapparat) i bruk och den äldsta har nu har 

gått sönder. Det rör sig om en c-båge från 1996 som ursprungligen anskaffats till Bottenha-

vets sjukhus. Problemet är nu att apparaten är så gammal att reparationskostnaderna inte 

längre är försvarbara när man beaktar att bildkvaliteten efter en reparation skulle vara otill-

räcklig. Sjukhusets elingenjörer förordar därför att den inte repareras. Av de tre c-bågar som 

finns i bruk på operationssalen lånas en kontinuerligt ut till dagkirurgin. Det betyder i prak-

tiken att vi inte längre har någon c-båge i reserv för akuta åtgärder. Det är en situation som 

inte är acceptabel. Vi borde med det snaraste kunna ersätta den gamla c-bågen och ansvars-

områdeschefen och avdelningsskötare förordar en nyanskaffning. En ny C-båge kostar 

110.000 euro. Anskaffningen går att finansiera inom budgetanslagen för 2017. Eftersom c-

bågen inte finns listad på de anskaffningar som godkänts i budgeten behöver styrelsen god-

känna anskaffningen. 

 

 

FD: styrelsen godkänner att en ny c-båge anskaffas genast och an-

skaffningen finansieras inom den kostnadsram som fullmäktige 

fastställt för 2017. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 173 Styrelsens möten under våren 2018 

FD 55 

Till styrelsen föreslås följande mötestider: 

 

Måndagen den 22.1. kl. 9.00 

Måndagen den 19.2. kl. 9.00 

Måndagen den 19.3. kl. 9.00 

Måndagen den 16.4. kl. 9.00 

Måndagen den 21.5. kl. 9.00 

Måndagen den 11.6. kl. 9.00 

 

Fullmäktigesammanträden kunde hållas den 19.3. och 18.6., kl. 13.00 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen fastslår de föreslagna mötestiderna. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 174 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 46 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 174/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 174/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 174/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 174/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 175 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år 

2016 

Svd:s dir. 47 

Fullmäktige beslöt vid behandlingen av utvärderingsberättelsen 29.5.2017 att inbegära sty-

relsens redogörelse över de iakttagelser som revisionsnämnden presenterat i utvärderingsbe-

rättelsen i form av 14 rekommendationer. Därtill uppmanade fullmäktige styrelsen att vid 

budget-, plan- och bokslutsberedningen beakta berättelsens iakttagelser. Revisionsnämn-

dens 14 sammanfattande kommentarer finns bifogade i bilaga. 

 

Revisionsnämndens kommentarer i utvärderingsberättelsen för år 2016 

       BILAGA § 175 

 

Revisionsnämnden har sammanfattat sina observationer och rekommendationer i 14 punk-

ter. För att underlätta läsbarheten ges styrelsens redogörelse följaktligen samma kronolo-

giska ordning. 

 

1) Styrelsen finner samma oro som revisionsnämnden över att den bristfälliga beredningen 

av lagstiftningen på nationell nivå har avancerat så här långt trots svaga databaser. 

2) Styrelsen arbetar fortsättningsvis enligt den utgångspunkten att man skall försöka an-

passa verksamheten så fort som möjligt efter målsättningen i programmet VCS 2025. 

Detta har uppnåtts som revisionsnämnden konstaterar via en skärpt uppföljning av 

verksamheten. 

3) Det är riktigt att det inte finns någon skild mätning av hur stor måluppfyllelsegraden är 

för 2025-projektet. Orsaken härtill är att dessa målsättningar finns nedbrutna i årliga 

målsättningar i verksamhetsplanen.  

4) Revisionsnämndens noteringar är riktiga. Å andra sidan skall man inte heller sätta målen 

så lågt att de alltid uppfylls till 100 %. Det viktiga är ju att all måluppfyllelsen redovisas 

och verksamheten korrigeras eller målsättningen omvärderas i enlighet med att förut-

sättningarna ändras. 

5) Revisionsnämnden har rätt i sin notering; VCS har visat goda resultat i olika nationella 

mätningar vad det gäller vårdresultaten. 

6) Social- och hälsovårdsreformen är ett osäkerhetsmoment för alla som i dag är verksamma 

inom social- och hälsovården. Vad det gäller VCS 2025 är målsättningarna dock upp-

byggda från den premissen att den specialsjukvård som ges på VCS skall vara så effektiv 

som möjligt oberoende av hur strukturerna kommer att se ut inom primärvården och so-

cialvården. Den åtgärdsintensiva specialsjukvården kommer att vara koncentrerad och 

se ut på i stort samma sätt oberoende av om den organiseras i en samkommun eller ett 

landskap. Ett effektivt fungerande sjukhus kommer alltid att kunna integreras med den 

övriga vården. 

fortsätter 
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7) De mätare och styrsystem som används får inte bli för invecklade. Målsättningen att jäm-

föra produktiviteten med motsvarande sjukhus är enkel att förstå och enkel att kommu-

nicera. Den har också den fördelen att det är en nationellt vedertagen mätare.  

8) Vissa målsättningar kommer också framöver att vara årsvisa. Även om man har mätare 

uppställda för en längre period behöver de ju justeras beroende av hur omgivningen änd-

ras. Budgetårets mätare har ju alltid varit de viktigaste eftersom budgeten är vårt viktig-

aste styrinstrument. 

9) Sjukhuset har som målsättning att också framöver vara en föregångare vad det gäller kva-

litetsarbetet. 

10) Serviceområdena för förvaltning och försörjning kan också med fördel använda samma 

uppställning som tidigare eller som den var 2015.  

11) Revisionsnämnden har gjort ett gott val genom att ge årets förnyelsutmärkelse till vår-

dens serviceenhet. 

12) Riskhanteringspolicyn skall nu uppdateras och den interna kontrollen skall ytterligare 

utvecklas. 

13) Styrelsen ser integreringen av psykiatrin som en av samkommunens viktigaste uppgifter. 

14) Styrelsen har som ambition att till alla delar fortsätta med förnyelsearbetet.  
 

 

SVD:s DIR.: styrelsen lämnar denna redogörelse till fullmäktige. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 89 Initierande av förnyandet av klient- och patientsystem i enlighet med det 

s.k. UNA-projektet 

 

Svd:s dir. 26 

I det s.k. UNA-projektet har sjukvårdsdistrikten, Kommunförbundet och en del stora städer i 

samråd fastställt de krav som bör ställas på framtida datasystem inom social- och hälso-

vårdssektorn.  

UNA-projektet avslutades 1.6.2016 med ett möte som arrangerades för direktörerna för sjuk-

vårdsdistrikten och för de stora städerna på Kommunernas hus. Projektet slutfördes inom 

den fastställda tidtabellen och budgeten. Nu har det blivit dags att fatta beslut om hur de 

fastställda systemspecifikationerna ska skötas, vidareutvecklas och tillgodogöras samt hur 

den nya generationens system ska anskaffas. Vid mötet den 1 juni var deltagarna enhälliga 

om att det fortsatta arbetet ska ske inom ramen för ett bredbasigt samarbete.  

 

En beskrivning av och presentationsmaterial över fortsättningsprojektet finns i bilaga. 

       BILAGA § 89/1 

 

Det huvudsakliga målet för det här konkurrensutsättningsprojektet är att förbereda och 

verkställa anskaffningen av kärnan i UNA-datasystemet som omfattar de centrala funktion-

erna (bl.a. informationsförvaltning och klienthantering) i det framtida, övergripande syste-

met. Dessa funktioner baserar sig på de systemspecifikationer som fastställdes i UNA-

projektet.  

 

Därutöver syftar projektet till 

1. att precisera den strategi som ska användas vid anskaffning av kärnan i datasystemet, 

men också omfattningen av innehållet i den upphandling som ska genomföras i den 

första fasen 

2. att precisera de övriga objekt som ska anskaffas gemensamt i den första fasen och bereda 

påbörjandet av anskaffningen 

3. att precisera ansvarsfördelningen gällande kärnan i datasystemet och de övriga anskaff-

ningsobjekten till den del som berör bl.a. FPA:s projekt samt ODA- och Apotti-projekten 

4. att planera en realiserings- och introduktionsmodell för de lösningar som ska anskaffas 

samt uppgöra en plan för realiserings- och introduktionsfasen 

5. att samordna och bistå beredningen och realiseringen av konsortiespecifika konkurrens-

utsättningar. 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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I den första fasen av det nationella reformsamarbetet ska man specificera den gränsöverskri-

dande verksamhetsstyrning som ska användas av serviceproducenter inom social- och hälso-

vården, men också bereda själva upphandlingen. Det här för att man ska kunna trygga såväl 

hanteringen av de ansvarsfrågor som berör vård och service, en obruten klienthantering ge-

nom hela servicehelheten som en bredare syn på klientens helhetssituation.  

 

Ett utkast till avtal om det fortsatta arbetet och genomförandet av detta arbete samt inrät-

tandet av en nationell projektbyrå för åren 2016–2019 i bilaga.  

       BILAGA § 89/2 

 

Projektbyrån ska ansvara för försörjningen och preciseringen av dessa systemspecifikationer 

samt för beredningen av anskaffningarna. De till projektbyrån förknippade kostnaderna pre-

senteras i den anslutna bilagan.   BILAGA § 89/3 

 

För anskaffningen av kärnan i UNA-datasystemet uppgörs ett separat avtal mellan de parter 

som deltar i anskaffningen. Den preliminära kostnadsberäkningen för åren 2016–2019 gäl-

lande uppförandet av kärnan i UNA-datasystemet uppgår till 37,3 M€, inklusive kostnaderna 

för projektbyrån och förverkligandet av kärnsystemet. Beslutsförslaget och avtalsutkasten 

gäller i det här skedet enbart ett deltagande i projektbyråns kostnader. 

 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktens direktörer beslutade vid sitt sammanträde 15.8.2016 för-

orda att UNA-projektet ska avanceras på föreslaget sätt. Inom ramen för vårdstrukturrefor-

men ska förhandlingar föras med statsmakten mellan de system som ska skötas på nationell 

nivå och de system som ska skötas på regional nivå. Beslut om anskaffning och finansiering 

av slutgiltiga system fattas separat. 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar att Vasa sjukvårdsdistrikt ska delta i UNA-

projektet på föreslaget sätt. 

 

STYR:  godkände enhälligt förslaget. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       fortsätter 
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§ 176 Fortsättningen på UNA-projektet och grundandet av UNA Ab 

Svd:s dir. 48 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt tog vid sitt sammanträde 29.8.2016/§ 89 ställning till 

sjukvårdsdistriktets deltagande i det s.k. UNA-projektet. 

 

Den projektbyrå som bildats i anslutning till Tammerfors universitetssjukhus har i enlighet 

med planerna arbetat vidare med projektet. De första delarna av kärnan till datasystemet är 

nu klara att konkurrensutsättas och en del sjukvårdsdistrikt har ett behov av att raskt ta i 

bruk dessa nya system. 

 

Direktörerna för sjukvårdsdistrikten sammanträdde den 4 oktober 2017 för att dryfta fort-

sättningen på UNA-projektet.  

Vid det här sammanträdet noterade man att statsmakten inte ännu har fastställt några rikt-

linjer som kan användas på den operativa nivån vid utvecklandet av datasystemhelheter, 

men också att utvecklingsprojekten i en del sjukvårdsdistrikt befinner sig i en fas där verk-

samheten äventyras om systemen inte förnyas.  

Majoriteten bland mötesdeltagarna understödde tanken om det lönar sig att bolagisera UNA-

projektet för att de immateriella rättigheterna och den egendom som uppstår i samband med 

projektet ska kunnas tryggas med tanke på finansiärerna/de deltagande parterna. Förhand-

lingarna med statsmakten fortgår trots en bolagisering. 

 

Grundande av UNA Ab 

  

Samtidigt med upphandlingen av kärnan för UNA-datasystemet ska man tillsammans med 

universitetssjukhus och övriga organisationer som medverkar i UNA-samarbetet bereda 

bildandet av ett aktiebolag (UNA Ab). Ursprungligen var det tänkt att beslutet om bildandet 

av ett bolag skulle ha fattats i augusti 2017.  

Det bolag som ska bildas kommer bland annat att sköta om upphandlingen av UNA-kärnan. 

Därutöver bör man ha som mål att finansieringen av skapandet av UNA-kärnan ska skötas 

via de ICT-bolag som grundas i samband med landskaps- och vårdreformen. 

 

Bolaget syftar till att 

1) modulärt förnya den datasystemhelhet som ska användas inom social- och hälsovår-

den och stegvis undvika långvarig avhängighet av leverantörer och teknologier 

2) utvidga gruppen av potentiella aktörer på marknaden och bevara en konkurrens samt 

främja skapandet av ett ekosystem 

3) främja att datasystem och arkitekturer inom social- och hälsovården på riksnivå ut-

vecklas i riktning mot en modern och öppen utveckling av datasystem 

4) säkerställa att användningen av klientuppgifter varken är avhängig av organisation 

eller system.       fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 176 3.11.2017 

 

 

 

 

Bolagets preliminära affärsverksamhetsplan  BILAGA § 176 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen för sjukvårdsdistriktet  

1. beslutar preliminärt att bli delägare i det aktiebolag som grundas inom 

ramen för UNA-projektet 

2. förutsätter att handlingar och finansieringsavtal som berör aktiebolaget 

separat ska tas till styrelsen för beslutsfattande. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Styrelsen 177 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 177 Utredning av laboratoriefunktioner 

Svd:s dir. 49 

Den offentliga sektorn producerar cirka 90 % av laboratorietjänsterna i Finland. Den offent-

liga serviceproduktionen är konsoliderad till flera sjukvårdsdistrikt så att de offentliga labo-

ratorietjänsterna i hela Norra Finland tillhandahålls av Nordlab, i Östra Finland av Islab, i 

Mellersta Finland, Centrala Tavastland och Birkaland av Fimlab samt i Nyland och Kym-

menedalen av HUSLAB. I övriga områden tillhandahålls serviceproduktionen av ett enskilt 

sjukvårdsdistrikt eller till och med av en enskild kommun. Av de stora aktörerna är enbart 

Fimlab ett offentligt ägt bolag, medan de övriga är samkommunsaffärsverk, affärsverk eller 

resultatenheter. 

 

De privata hälso- och sjukvårdsorganisationernas möjligheter att använda sig av offentliga 

diagnostiktjänster begränsas i en ansenlig grad av upphandlingslagen. Den konsoliderings-

utveckling som fortgått i över 15 år inom den offentliga laboratoriesektorn och de skalförde-

lar som uppnåtts i och med utvecklingen äventyras om serviceproduktionen i en större om-

fattning överförs till en konkurrensutsatt marknad i samband med vårdreformen. För att de 

offentliga aktörerna ska förmå bevara sina volymfördelar och sin konkurrenskraft måste de 

kunna skapa landskapsöverskridande samarbetsmodeller som ger dem förutsättningar att 

avlägsna överlappningar och använda kompetensresurser effektivare än i nuläget. På så sätt 

kan också sårbarheten i serviceproduktionen minskas. 

 

Fimlab, NordLab, Islab och SataDiag har uppgett att de i det nya marknadsläget förbinder 

sig till att utreda möjligheterna till samarbete. De har som avsikt att bland annat utreda hur 

parterna ska kunna erbjuda diagnostiska tjänster på den konkurrensutsatta marknaden i en-

lighet med den konkurrens- och upphandlingslagstiftning som tillämpas då vårdreformen 

trätt i kraft. Dessutom kommer parterna i samråd sträva efter att optimera konkurrenskraf-

ten hos de diagnostiska tjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn bland annat genom 

ett utbyte av den bästa praxisen, ömsesidig expertis och genom samarbete inom ICT-sektorn.  

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde förde en diskuss-

ion om utvecklingsalternativen vid sitt sammanträde 17.10.2017. Satakunta sjukvårdsdistrikt 

har redan beslutat att distriktet inom ramen för affärsverket SataDiag ska medverka i utred-

ningen. Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet beslutade att det med tanke på ut-

redningen av de olika alternativen är förnuftigast om också Egentliga Finlands sjukvårdsdi-

strikt och Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar i utredningsarbetet för att trygga verksamheten. 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 177 3.11.2017 

 

 

 

 

Inom ramen för genomförandet av detta utredningsarbete ingår Vasa sjukvårdsdistrikt ett 

intentionsavtal med Fimlab Ab. Resultatet av utredningsarbetet och de eventuella förslag till 

ändring av verksamhet som avges i samband med utredningsarbetet tas till styrelsen för be-

handling i ett senare skede.        

   

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar: 

- att Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i utredningen av bolagiseringen av laboratorie-

verksamheten tillsammans med de övriga sjukvårdsdistrikten i Åbo universitets-

sjukhus specialupptagningsområde 

- att ingå ett intentionsavtal med Fimlab Ab om utredningsarbetet 

- att ta ställning till de alternativa möjligheterna att organisera verksamheten då 

utredningen har färdigställts. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 178 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 178 Distriktsdirektörens pensionering 

FD 56 

Distriktsdirektören Göran Honga har ansökt om avsked för att gå i ålderspension från 

01.08.2018. Sista tjänsteutövningsdagen är 31.07.2018. 

 

Avskedsansökan      BILAGA § 178 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen besluter: 

 

- anteckna avskedsansökan till kännedom 

- föreslå för fullmäktige att bevilja distriktsdirektören avsked från 1.8.2018 så 

att sista tjänsteutövningsdagen är 31.7.2018 

- besluta att tjänsten lediganslås efter verkställighetsbeslutet från fullmäktige 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 179 3.11.2017 

 

 

§ 179 Chefsöverskötarens arbetsarrangemang 

Svd:s dir. 50 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 8.5.2017/§ 71 att chefsöverskötare Marina Kin-

nunen ska fungera som ersättare för sjukvårdsdistriktets direktör till 1.9.2018. Tillika beslu-

tade den politiska styrgruppen för social- och hälsovårdsreformen den 20 juni 2017 att Kin-

nunen ska fungera som förändringsledare till slutet av år 2017.   

 

Vid sitt sammanträde 28.8.2017 beslutade styrelsen att Arja Tuomaala med en arbetsinsats 

på 50 % ska sköta de uppgifter som anknyter till ledningen och utvecklingen av vårdarbetet 

under tiden 1.9.2017–31.12.2017.  

 

Efter dessa beslut har tidpunkten för pensioneringen av sjukvårdsdistriktets direktör preci-

serats till att börja 1.8.2018. 

 

Då sjukvårdsdistriktets direktör innan pensioneringen tar ut sina intjänade, ohållna se-

mesterdagar övergår chefsöverskötaren i enlighet med styrelsens beslut till att fungera som 

ställföreträdare för sjukvårdsdistriktets direktör på heltid (100 %). Med anledning av detta 

behövs det också en ställföreträdare som kan sköta chefsöverskötarens uppgifter på heltid 

(100 %). 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar 

 

1. att chefsöverskötare Marina Kinnunen utöver sina uppgifter som föränd-

ringsledare övergår till att sköta sjukvårdsdistriktsdirektörens uppgifter un-

der direktör Göran Hongas semester till den 1.8.2018 

2. att Marina Kinnunen för denna tid betalas en lön som motsvarar sjukvårds-

distriktsdirektörens lön 

3. att Arja Tuomaalas arbetstid som överskötare utökas från 50 % till 100 % 

för tiden 1.12-31.12. och utnämns till tf. chefsöverskötare för tiden 1.1.2018-

31.7.2018. 

4. att Arja Tuomaala under denna tid betalas en lön som motsvarar chefsöver-

skötarens lön 

 

Direktörens och chefsöverskötarens lönesättning i bilaga. (delas ut till styrelsen) 

     BILAGA § 179 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

Marina Kinnunen anmälde jäv och deltog inte i behandling av ärendet. 
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Styrelsen 151 18.9.2017 

Styrelsen 180 3.11.2018 

 

 

 

§ 151 Påbörjande av utredning om sammanslagning av Vasa centralsjukhus 

och Jakobstads sjukhus röntgenenheter 

 

CÖL 14 

Tjänstemannaledningen vid Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus har fört diskuss-

ioner om en sammanslagning av röntgenenheterna vid dessa sjukhus i syfte att uppnå stor-

driftsfördelar i produktionen samt för att kunna tillgodogöra utrustningskapaciteten och 

personalens kompetens så mångsidigt och ändamålsenligt som möjligt till godo för bägge 

sjukhus.  

 

Merparten av undersökningarna är sådana att t.ex. den radiolog som ger utlåtanden om dem 

inte behöver finnas på plats såvitt samtliga undersökningar kan genomföras säkert med 

tanke på såväl strålsäkerheten som administreringen av kontrastmedel och övriga läkemedel.  

 

Överläkaren för radiologi vid Jakobstads sjukhus fungerar redan nu på utsatt tid som över-

läkare för radiologin vid Vasa centralsjukhus, vilket för Jakobstads sjukhus del torde vara en 

faktor som stöder en eventuell sammanslagning av enheterna. 

 

De ledande tjänstemännen anser med anledning av ovan beskrivna orsaker det skäligt att 

behoven och möjligheterna att sammanslå dessa två enheter ska utredas redan innan de or-

ganisationsförändringar som ska verkställas inom ramen för vårdreformen, exempelvis re-

dan vid årsskiftet. 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska ge i uppdrag att inleda förhandlingar 

om en eventuell sammanslagning av röntgenenheterna vid Vasa 

centralsjukhus och Jakobstads sjukhus. 

 
STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Styrelsen 180 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 180 Framskridningen av utredningen utav sammanslagningen av röntgenenheterna 

vid Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus 

CÖL 16 

Vid sitt sammanträde 18.9.2017 (§ 151) gav styrelsen Vasa sjukvårdsdistrikts ledande tjäns-

temän i uppdrag att inleda förhandlingar angående en eventuell sammanslagning av röntge-

nenheterna vid Vasa centralsjukhus och Jakobstads sjukhus. 

 

Tjänstemän inom olika förvaltningsområden på de båda sjukhusen har utrett frågan och fört 

ömsesidiga förhandlingar. Tjänstemannaledningen för bägge sjukhus höll en gemensam för-

handling 23.10.2017. Bägge parter är eniga om att vidareutredningar behövs för att dessa 

enheter ska kunna sammanföras till en del av Vasa centralsjukhus organisation vid årsskiftet 

2017/2018. Ifrågavarande röntgenavdelning skulle fungera på bägge orter och tillhandahålla 

tjänster också för Jakobstads sjukhus. Om sammanföringen ska kunna genomföras redan vid 

årsskiftet är det viktigt att framskrida raskt i utredningen och planeringen av verksamheten, 

ekonomin och personalförvaltningen, inklusive bland annat de samarbetsförhandlingar som 

måste föras om överföringen av personalen på Jakobstads röntgenavdelning till Vasa cen-

tralsjukhus röntgenavdelning i egenskap av gamla arbetstagare. Ärendet tas till styrelsen för 

beslutsfattande till det sammanträde som hålls den 11 december. 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ska befullmäktiga de ledande tjänstemän-

nen att fortsätta förhandlingarna och vidta samtliga nödvändiga 

åtgärder som krävs för att sammanföra enheterna till Vasa cen-

tralsjukhus röntgenavdelning vid årsskiftet 2017/2018. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Styrelsen 181 3.11.2017 

 

 

 

§ 181 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-

vården för tiden 1.1.2018–31.12.2018 

CÖL 17 

Styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo universitetssjukhus specialupp-

tagningsområde har i linje med den nya förordningen uppgjort ett servicenivåbeslut för den 

prehospitala akutsjukvården i VSVD för år 2018. 

 

De väsentligaste detaljerna i servicenivåbeslutet är följande: 

– Servicenivån har fastställts av centralen för prehospital akutsjukvård i specialupptagnings-

området på så sätt att det mål som uppställts för servicenivån är det samma i samtliga sjuk-

vårdsdistrikt 

– Servicenivåbeslutet är uppbyggt på samma sätt för hela Åbo universitetssjukhus special-

upptagningsområde, även Kuopio och Tammerfors universitetssjukhus specialupptagnings-

område använder sig av samma underlag 

– Servicenivån hålls på samma nivå som tidigare, och minuterna har fastställts utgående 

från de förverkligade tiderna år 2016 

– Det ändrade servicenivåbeslutet leder inte till några förändringar av beredskapen inom 

den prehospitala akutsjukvården 

– Servicenivåbeslutet är i enlighet med förordningen i kraft enbart i ett år, vilket innebär att 

det uppdateras årligen och inte längre uppgörs för en hel fullmäktigeperiod. 

 

Det här är alltså en förändring som berör definitionen och uppföljningen av servicenivån, 

inte en förändring av själva servicenivån. 

 

Det som kommer att bli problematiskt nästa år är den rapportering som ska göras i enlighet 

förordningen. I Vasa kommer nödcentralens datasystem att förnyas på senvåren/förhösten, 

och SHM börjar uppgöra rapporter först från och med den tidpunkten. Det som är oklart är 

att hur uppföljningen och rapporteringen av servicenivån ska genomföras tilldess. 

 

Servicenivåbeslutet och riskområdeskartorna har anslutits i bilaga. 

       BILAGA § 181/1-2 

 

Servicenivåbeslutet borde godkännas i styrelsen och därefter i fullmäktige. 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ska godkänna Vasa sjukvårdsdistrikts beslut 

om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården för tiden 

1.1.2018–31.12.2018 och ska föra det vidare till fullmäktige för 

godkännande. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 182 Lansering av enheter för krävande rehabilitering och specialgeriatri 

CÖSK 10 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 19.6.2017 (§ 106 och § 107) att man under hösten 

ska vidta förberedelser för att kunna lansera en avdelning för krävande rehabilitering och en 

avdelning för psykogeriatri 1.1.2018. Verksamheten på dessa avdelningar har planerats i två 

arbetsgrupper och nödvändiga samarbetsförhandlingar pågår som bäst både på Vasa stad 

och i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

Lanseringen av dessa avdelningar är inte en överlåtelse av verksamhet utan en lansering av 

två nya enheter. Krävande rehabilitering är verksamhet som hör till den specialiserade sjuk-

vården och den psykogeriatriska avdelningen är verksamhet som bedrivs av primärvården. 

Namnet på den psykogeriatriska avdelningen har preciserats till att bli avdelningen för spe-

cialgeriatri. Dessutom har man utarbetat förteckningar som styr rekryteringen där man fast-

ställt kunskapskraven för personalen på bägge avdelningar. De anställda som uppfyller 

VSVD:s behörighets- och språkkunskapskrav och arbetar på Vasa stads avdelning 8 och av-

delning 10 har erbjudits en möjlighet att övergå i VSVD:s tjänst som gamla arbetstagare 

(med det kunskapsorienterade personalbehovet som begränsning). Personalbehovet är inte 

det samma som på de tidigare avdelningarna 8 och 10, eftersom den verksamhet som ska 

lanseras är annorlunda och vårdpersonalbehovet är mer sjukskötarbetonat.  

 

Enligt planerna ska avdelningen för krävande rehabilitering lanseras i VSVD:s regi 

22.1.2018. Avdelningens personal utbildas på den vecka som infaller 15.- 19.1.2018.  Den 

specialgeriatriska avdelningen lanceras 19.3.2018 och dess personal utbildas på den vecka 

som infaller 12. - 16.3.2018. Som bäst arbetar man med rekryteringen av förmän och läkare 

samt med övriga åtgärder som ska säkerställa att man har tillräckligt med specialister och 

specialiserade läkare för verksamheten. Rekryteringen av övrig personal inleds då samar-

betsförhandlingarna har slutförts. 

 

 

CÖSK:  Redogörelsen över framskridningen ges styrelsen för kännedom. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 35 (37) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 183 3.11.2017 

 

 

 

 

§ 183 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om resultaten av den riksomfattande benchmarkingen för januari-

augusti 2017. 

Styrelsen informerades om läget inom psykiatrin. 

Diskuterades med styrelsen om att ett direktiv bereds för ägarstyrning och koncernledning. 

Styrelsen förhöll sig positiv till att det bereds ett direktiv med en koncernsektion inom  

styrelsen. 

Styrelsen informerades om att sjukhusets haft besök av presidentkandidat Tuula Haatainen. 

Mötet med styrelsen från Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt 14.11. hålls på restaurang Alma 

i Seinäjoki.  

Nästa styrelsemöte hålls 18.12. på Waskia i Vasklot. 

__________ 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   3.11.2017 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

169, 170, 172, 176, 179 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

Paragrafer: 

169, 170, 172, 176, 179 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt / styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

-det beslut i vilket ändring söks 

-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

-de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

-det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

-intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

-de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har 

tillställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- 

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen däref-

ter.Besvärshandlingarna kan även sändas med post, epost eller genom bud, men i så fall på avsändarens 

eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 


