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§ 187 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2017 samt en resultatprognos  

 av totalresultatet för 2017 4 

§ 188 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2018 6 

§ 189 Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena  
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§ 184 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 

 
 
 

§ 185 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Monica Sirén-Aura och Mona Vikström. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
 
 
 
 

§ 186 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 
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§ 187 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2017 samt en resultatprognos 

av totalresultatet för 2017 

Svd:s dir. 51 

Uppföljningen per 31.10 visar ett överskott om 6,3 miljoner euro. Produktionen ligger unge-

fär på den planerade nivå även om variationen är stor mellan enheterna. Den totala kom-

munfaktureringen har förverkligats till 169,3 milj. euro eller 81,9 %.  Vård i andra inrättning-

ar uppgår till 27,2 miljoner eller 72,3 % av det budgeterade, vilket är 2,3 miljoner euro 

mindre än vid samma tid 2016. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 189,1 milj. euro 

eller 81,9 % av det budgeterade medan de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 175,4 

miljoner eller 79,4 % av det budgeterade.  

 

Personalkostnaderna har under perioden förverkligats till 89 milj. euro eller 79,8 %. De be-

räknas i sin helhet uppgå till ca 108 miljoner, vilket är drygt 3 miljoner mindre än budgete-

rat. Kostnaderna för material förväntas överskrida budgeten med ca 0,5 miljoner euro me-

dan kostnaderna för köptjänster uppskattas bli aningen mindre än budgeterat. Verksam-

hetskostnaderna för den egna verksamheten beräknas alltså bli ca 4 miljoner mindre än bud-

geterat. Tack vare det låga ränteläget har räntekostnaderna fortsättningsvis kunnat hållas på 

en minimal nivå och de slutliga kostnaderna blir ca 300.000 mindre än budgeterat. Även av-

skrivningarna blir mindre än budgeterat, främst beroende på att anskaffning och ibruktag-

ning har skett senare under året än beräknat. 

 

Den låga nivån på vård i andra inrättningar påverkar förverkligandet på både intäkts- och 

kostnadssidan, likaså faktureringens förverkligande till de enskilda kommunerna, men inte 

överskottet eftersom det är fråga om genomfakturering. 

 

Utfallet av de kostnader som täcks av gemensamma betalningsandelar i form av medlemsav-

gift och avgift för dyr vård kommer ser för tillfället bra ut och kommer att utjämnas via en 

tilläggsdebitering eller -kreditering i den sista kommunfaktureringsraten eftersom debite-

ringsgrunden är kapitationsbaserad.  

 

Efter att dessa och andra kända utgifter beaktats förväntas överskottet för 2017 ligga ungefär 

på nuvarande nivå, dvs. drygt 6 miljoner euro, mycket beroende på hur intensiv produktion-

en är ännu i december.  

 

Det resultat som uppvisas efter clearingen av de gemensamma betalningsandelarna kredite-

ras till medlemskommunerna i form av en medlemsrabatt vars storlek relateras till fakture-

ringen under året. 

 

 

          fortsätter 
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Krediteringarna till medlemskommunerna sker under bokslutsåret 2017 och görs i den sista 

faktureringsomgången för 2017 som faller till betalning under början av år 2018. 

 

Uppföljningen av investeringsbudgeten för 2017 visar att de totala investeringarna inte 

kommer att förverkligas i sin helhet, främst är det byggnadsprojekten som framflyttats, me-

dan apparaturinvesteringarna torde hållas inom den budgeterade nivån. En del större appa-

raturanskaffningar kommer att slutföras ännu innan årsskiftet och det största pågående 

byggprojektet, U-byggnaden, fortsätter ännu under nästa år. Av den budgeterade totalsum-

man för byggnadsinvesteringar om 16,8 miljoner torde endast knappa 11 miljoner euro för-

verkligas, rester överförs till kommande år.  

 

Uppföljning av läget 31.10.2017 som  BILAGA § 187 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen diskuterar läget per 31.10.2017 samt an-

tecknar det till kännedom och besluter om en eventuell med-

lemsrabatt till medlemskommunerna. Rabatten motsvarar det 

slutliga överskottet per 31.12.2017, i förhållande till den fakture-

rade användningen under året. Rabatten är 5 miljoner euro. 

 

Krediteringarna görs under bokslutsårets fakturering så att 

kommunerna hinner beakta dem i sina bokslut för 2017. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 188 Prissättning av sjukvårdsdistriktets tjänster 2018 

Svd:s dir. 52 

På basen av den uppgjorda budgeten för 2018, godkänd av fullmäktige 27.11.2017, har pro-

duktvisa priser för den egna verksamheten beräknats för år 2018. Prissättningen bygger på 

självkostnadspriser. Huvudprodukterna som prissatts är poliklinikbesök, vårddagar, drg-

paket, outlierdagar, vårddagar för andningsförlamade, övernattningar på patienthemmet 

Vilma samt vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning. Primärvårdssamjouren är 

numera en integrerad del av akutens verksamhet och prissätts som poliklinikbesök. 

 

Priserna är specialitetsvisa och öppenvårdsbesöken faktureras via olika prisklasser beroende 

på innehåll, åtgärder och resursåtgång. Inom den somatiska bäddavdelningsvården tillämpas 

drg-baserad kommunfakturering och inom psykiatrin faktureras bäddavdelningsvården via 

vårddagspriser med olika prisklasser. De nya verksamheterna med bäddavdelningsvård inom 

specialgeriatri och krävande rehabilitering faktureras också genom vårddagspriser.  Tillämp-

ningen gäller såväl egna patienter inom VSVD som utsocknes patienter för all verksamhet.  

 

För allmänmedicinska/akutmedicinska patienter som väntar på fortsatt vårdplats inom pri-

märvården/socialvården, antingen de kommit in som primärvårdspatienter eller är färdigt 

vårdade inom specialsjukvården, faktureras vårddagarna enligt ett vårddagspris När patien-

ten överförs till annan avdelning registreras den med annan specialitet inom specialsjukvår-

den.  

 

Priserna för de gemensamma betalningsandelarna som fastställdes av fullmäktige i samband 

med budgeten har medtagits i sammandraget över priser. 

 

Ifall nya drg-grupper kommer i användning beräknas priset genom att det fastställda poäng-

priset multipliceras med gruppens koefficient. 

 

 

Prislistan som     BILAGA § 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen godkänner prissättningen för år 2018 enligt 

bilagan och att poängpriserna per specialitet fastställs enligt föl-

jande: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

inremedicin 3 835,90

Endokrinologi 3 835,90

Gastroenterologi 3 835,90

Hematologi 3 835,90

Infektionssjukdomar 3 835,90

kardiologi 3 835,90

Nefrologi 3 835,90

Reumatologi 3 835,90

kirurgi 3 703,24

gastrokirurgi 3 703,24

ortopedi 3 703,24

urologi 3 703,24

Blodkärls och thoraxkirurgi 3 703,24

Allmänkirurgi 3 703,24

Plastikkirurgi 3 703,24

Neurokirurgi 3 703,24

dagkirurgi 2 880,32

ögondagkirurgi 2 025,92

gynekologi 4 158,84

ögonsjukdomar 3 703,24

öron, näs o hals 3 703,24

mun o käksjukdomar 3 703,24

onkologi 3 933,41

neurologi 3 132,72

lungsjukdomar 3 469,76

barnsjukdomar 4 617,44

barnkirurgi 4 617,44

barnneurologi 4 617,44
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§ 189 Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena 

och serviceområdena 

FD 57 

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 resultatenheter och ansvarspersoner BILAGA § 189 

 

 

FD: styrelsen torde godkänna ansvarsenheterna och 

ansvarspersonerna. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 6  Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning  

 

Sjukvårdsdistriktet och regionens alla hälsovårdscentralerna har tagit initiativ till att i sam-

arbete med yrkeshögskolorna i Vasa ordna en tilläggsutbildning på 45 studiepoäng, som 

skulle ge sjukskötare rätt att förskriva läkemedel, enligt statsrådets förordning. Det här bety-

der att sjukskötaren får specialkompetens att skriva ut eller förnya vissa läkemedel. Läkarre-

surserna, som på de flesta ställen är knappa, kan därmed satsas på andra krävande arbets-

uppgifter inom patientvården. 

 

Beredningen på tjänstemannanivå utgår från ett landskapsperspektiv, på så sätt att sjuk-

vårdsdistriktet skulle finansiera hela utbildningen. I praktiken innebär det att sjukvårds-

dsitriktet betalar deltagaravgiften 4900 €/deltagare för alla kursdeltagare från landskapet 

Österbotten. Utbildningen skulle förverkligas under åren 2018-2019. För att utbildningen 

ska förverkligas krävs minst 20 deltagare. Antalet deltagare skulle få uppgå till högst 30 st, 

vilket ger en totalkostnad på 147.000 euro. Från sjukhusets samjour beräknas 5-10 arbetsta-

gare delta, medan övriga platser skulle fyllas av sjukskötare från regionen. 

 

Respektive arbetsgivare svarar för övriga kostnader. Önskvärt är att villkoren för deltagande 

i utbildningen skulle ske på lika villkor inom regionen. För deltagandet kunde följande vill-

kor gälla: 

- Deltagarna beviljas tjänst/arbetsledighet med lön för närstudiedagarna (22 st) 

- Respektive arbetsgivaren står för resekostnader.  

- Av deltagarna krävs återbetalningsavtal, dvs. kostnader föranledda av utbildningen åter-

krävs helt eller delvis, om personen säger upp sig och slutar inom två år efter avlagd ut-

bildning. I och med att det här är en regional satsning skulle en deltagare kunna byta 

tjänstgöringsställe inom sjukvårdsdistriktets/landskapets område, utan att återbetal-

ningsskyldighet uppstår 

 

Läkemedelsförskrivning är för vårdpersonal en ny och krävande uppgift som överförs från lä-

kare. Enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet ska lönen granskas, om det sker en betydande 

förändring i uppgifternas svårighetskrav. Det skulle vara viktigt att redan i initialskedet då 

man söker personal till utbildningen kunna säga något om och hur det här inverkar på lönen.  

 

 

 

 

 
          fortsätter 
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Personalsektionen 6 4.10.2017 
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För sjukskötare som genomgått utbildningen och som i praktiken börjar sköta läkemedelsför-

skrivning, kunde den uppgiftsrelaterade lönen generellt höjas med 300 euro. Om det dessu-

tom finns betydande skillnader i uppgifternas svårighetsgrad, t.ex gällande hur mycket pati-

enter de har, hur stor andel av arbetstiden som används för uppgiften, förskrivningens inne-

håll etc, så kan ytterligare lönedifferentiering byggas in i lönemodellen. Eventuellt kan man 

också i bedömningen behöva beakta vilka andra arbetsuppgifter och ansvarsområden som 

arbetstagaren har, samt vad den uppgiftsrelaterade lönen för dem är. En förhöjning mellan 

300-500 euro kan fastställas, om det finns särskilda grunder. Om löneförhöjningar över 300 

euro planeras, torde en regional jämförelse göras, eftersom löneharmoniseringar kommer att 

bli aktuella inom den kommande landskapsorganisationen. 

 

Kursprogram i       bilaga 1 / § 6 4.10.2017 

 

Plan för fördelning av utbildningsplatserna i    bilaga 2 / § 6 4.10.2017 

 

 

 HRD:   föreslår att personalsektionen godkänner  

- Planen för tilläggsutbildning angående förskrivningsrätt för 

sjukskötare samt 

- Att sjukvårdsdistriktet finansierar utbildningen och beaktar 

kostnaderna i utbildningsbudgeten 

- Att återbetalningsavtal ingås med alla deltagare, (det är möjligt 

att byta arbetsplats mellan offentliga sektorns organisationer 

inom landskapet). 

- Att den uppgiftsrelaterade lönen höjs med 300 euro för sjukskö-

tare som avlagt tilläggsutbildning och som ordinerar och förnyar 

mediciner enligt förordningen. 

- Om det uppstår grund för en ännu högre lönejustering, förutsätts 

att man gör en regional lönegranskning på lanskapsnivå. 

- Att studieplatserna fördelas inom regionen enligt planen i bilaga 

2.  

 

 PS:  godkände enhälligt förslaget och beslöt även att sända ärendet 

till styrelsen för kännedom.  

   ________ 

 

 

 

           fortsätter 
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§ 190 Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 

FD 58 

Personalsektionen har dragit upp linjerna för tilläggsutbildning och ersättning för sjukskö-

tare som genomgår utbildning för att få rätt att sköta viss läkemedelsförskrivning. 

 

Kursprogram i       BILAGA § 190/1 

Plan för fördelning av utbildningsplatserna i   BILAGA § 190/2 

 

 

FD:  styrelsen torde notera beslutet till kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 191 Direktiv för ägarstyrning 

FD 59 

En arbetsgrupp bestående av sjukvårdsdistriktes direktör, förvaltningsdirektören och juris-

ten har utarbetat ett direktiv för ägarstyrningen. Detta blir i dagens läge allt viktigare att fun-

gera som en koncern eftersom så många av våra olika stödfunktioner utlokaliseras och sjuk-

vårdsdistriktet har hittills inte haft några egentliga koncerndirektiv. 

 

I de flesta sammanhang, där Vasa sjukvårdsdistrikt är med och utlokaliserar olika stödfunkt-

ioner, görs det i inhousebolag där sjukvårdsdistriktet inte har ensam ägarmajoritet. Inhouse-

bolag har lägre risk än en utlokalisering till ett kommersiellt bolag men i stället kräver det 

mera av styrningen. För att styra och övervaka verksamheten föreslås nu att styrelsen tillsät-

ter en sektion för ändamålet. Sektionen skulle sköta den operativa delen av koncernstyrning-

en och rapportera till styrelsen. Sektionen skulle ha 3-5 medlemmar samt tre sakkunniga. 

 

Direktiv för ägarstyrningen    BILAGA § 191 

   

 

FD:  föreslår att styrelsen: 

- godkänner förslaget till direktiv för ägarstyrning 

- besluter om antalet sektionsmedlemmar (3-5 enligt förslaget) 

- utser ordinarie sektionsmedlemmar jämte deras ersättare 

- väljer en ordförande för sektionen 

 

STYR:  Styrelsen beslöt enhälligt att: 

- godkänna direktivet till ägarstyrning 

- att sektionen består av 4 egentliga medlemmar och deras person-

liga ersättare 

- att till egentliga medlemmar väljs:  

o Hans Frantz, ersättare Barbro Kloo 

o Raija Kujanpää, ersättare David Pettersson 

o Hans-Erik Lindqvist, ersättare Mona Vikström 

o Ulla Hellén, ersättare Per Hellman   

- att Hans Frantz valdes till sektionens ordförande 

__________ 
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§ 192 Kongressrapport 

FD 60 

I bilaga finns rapporten från internationella sjukhuskongressen i Taipei 7-9.11.2017 

 

Kongressrapport     BILAGA § 192 

 

FD:  styrelsen torde anteckna rapporten till kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 193 Godkännande av aktionärsavtal, Medbit Oy:s fusion 

FD 61 

För att kunna uppnå en möjligast effektiv företagsstruktur på IT-sektorn inför de kommande 

SOTE-lagstiftningen har det utretts huruvida en fusion mellan Medbit Oy och Med-It Oy, 

med hemort i Kotka, skulle vara möjlig. Projektet har nu framskridit så långt att bägge före-

tagens bolagsstämmor har godkänt ett fusionsavtal i vilket bägge företagen uppgår i ett nytt 

företag 2M-IT Oy. Alla gamla aktionärer skulle få nya aktier i det nya företaget i förhållande 

till sina tidigare andelar. Det betyder att Vasa sjukvårdsdistrikts  61 aktier (7,32%)  i Medbit 

skulle bli 4760 aktier (4,76%) i 2M-IT Oy. Genom fusionen skulle 2M-IT Oy bli ett av de 

största IT-bolagen i Finland. I den nya styrelsen, som består av 7 medlemmar, har Vasa sjuk-

vårdsdistrikt inledningsvis får en plats och det är Göran Honga som är på förslag till posten.  

 

För att fusionen skall kunna genomföras på planerat sätt så måste alla aktionärer godkänna 

aktionärsavatalet. En aktionär har möjlighet att yrka på inlösning av sina aktier men det 

torde på inget sätt ligga i Vasa sjukvårdsdistrikts intresse.  

 

Aktionärsavtal     BILAGA § 193  

 

För att jämna ut balanserna mellan de två företagen före fusionen beslöt Medbit Oy:s bolags-

stämma 30.11.2017 om en extra dividendutdelning om 2.400 euro per aktie, vilket för Vasa 

sjukvårdsdistrikts del betyder 146.400 euro. Dividenden utbetalas 31.1.2018. 

 

FD:  styrelsen torde godkänna fusionsavtalet. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

  Göran Honga anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 
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§ 194 Justering av personalens måltidspriser 

FD 62 

Vid prissättningen av personalmåltiderna har Vasa sjukvårdsdistrikt följt skattestyrelsens di-

rektiv. Skattestyrelsen har gett nya direktiv om vilka värden som gäller för kostförmån från 

1.1.2018. Kostförmånens värde höjs från nuvarande 6,40 euro till 6,50 euro. Vi har i perso-

nalmatsalen två lunchalternativ, den normala vars pris är 6,40 och en minilunch vars pris är 

4,50 euro. 

 

FD: priset för personalluncherna i personalmatsalen höjs från 

1.1.2018 till 6,50 för normallunch och till 4,60 för lättlunch. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 195 Protokollförteckning 

FD 63 

Protokoll för psykiatriska delegationen 27.10.2017 

 

Protokollet som      BILAGA § 195 

 

 

FD:  protokollet antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 196 Verkställighet av fullmäktigebeslut 27.11.2017 

FD 64 

§ 47 Distriktsdirektörens pensionering 

FD:  styrelsen lediganslår tjänsten. 

 

§ 48 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala 

akutsjukvården för tiden 1.1.2018-31.12.2018 

 FD:  beslutet får verkställas. 

 

§ 49 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

FD:  beslutet får verkställas. 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen fattar ovanstående verkställighetsbeslut. 

 

STYR:  Godkände enhälligt beslutsförslaget.  

Distriktsdirektörens tjänst lediganslås genast och styrelseordfö-

rande och förvaltningsdirektören utarbetar annonsen, vilken 

publiceras i enlighet med samkommunens annonseringsförfa-

rande. En intervjugrupp bestående av styrelseordföranden, per-

sonalsektionens ordförande, fullmäktiges presidium jämte sty-

relsens föredraganden utför intervjuerna. 

__________ 
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§ 197 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 53 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 197/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 197/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 197/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 197/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 198 Utlåtande om regeringens utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och 

hälsovården 

Svd:s dir. 54 

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, öv-

riga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt övriga instan-

ser som nämns i sändlistan lämna utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposit-

ion om valfrihetslagstiftning som har bearbetats utifrån grundlagsutskottets utlåtande.  

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande i frågan.  

Remisstiden inleds vecka 44/2017 och löper ut vecka 50/2017. Remisstiden är undantagsvis 

sex veckor, eftersom man vid beredningen av propositionsutkastet har utgått ifrån regering-

ens proposition till riksdagen med förslag till lagar om kundens valfrihet inom social- och 

hälsovården. 

 

De utlåtanden som lämnas kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens 

proposition. Utlåtanden bör lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast 15.12.2017 

före kl. 16.15. De svar som ges är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren be-

aktas endast de utlåtanden som har kommit in inom utsatt tid.  

 

Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frå-

gor om utkastet till regeringsproposition. Enkäten kan besvaras antingen på finska eller 

svenska. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frågorna, och dessutom är det möj-

ligt att ge fritt formulerade kommentarer och specificerade förslag till ändringar av bestäm-

melserna. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande   BILAGA § 198 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar att tillställa det i bilaga anslutna utlåtandet 

som sitt utlåtande om regeringens utkast till lag om kundens val-

frihet inom social- och hälsovården. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 199 Avtal om grundande och förvaltning av Västra cancercentret (FICAN WEST) 

CÖL 18 

I Finland har man skapat ett system för att främja cancerforskningen och -behandlingen, vil-

ket omfattar ett nationellt cancercentrum och fem regionala cancercentrer, varav ett är det 

Västra cancercentret med Åbo som centralort. 

Grundandet av ett regionalt cancercenter för det västra samarbetsområdet som omfattar 

Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt syftar till att skapa en enhet som 

integrerar den regionala verksamheten i syfte att utveckla den preventiva verksamhet, dia-

gnostik, behandling och rehabilitering som är förknippad med cancer men också främja can-

cerforskning och -undervisning. 

 

Ansvarsenheten FICAN West placeras vid ÅUCS (underlydande direktören för Åbo universi-

tetssjukhus). Ansvarsenheten ägs och hör till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, och verk-

samheten, ekonomin och beslutfattandet följer EFSVD:s gällande regler, bestämmelser och 

anvisningar samt den lagstiftning som förbinder EFSVD. 

 

FICAN West leds i enlighet med den strategi som uppgjorts av avtalsparterna, där respektive 

avtalspart har ett klart definierat ansvar.  

 

Intentionen med avtalet är att fastställa villkor och förutsättningar för grundandet av ett reg-

ionalt cancercenter i anslutning till Åucs med Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjuk-

vårdsdistrikt som verksamhetsområde. Dessutom överenskommer man i avtalet om det an-

svar och de skyldigheter som avtalsparterna har i anslutning till förvaltningen och finansie-

ringen av ifrågavarande enhet. 

Avtalsparterna har som mål att verksamheten vid FICAN West delvis ska finansieras med 

statlig finansiering som beviljas för verksamhet som bedrivs vid nationella cancercentrer och 

delvis genom extern infrastrukturfinansiering. Då det gäller finansieringen av forsknings-

verksamheten deltar avtalsparterna i den grundläggande finansieringen i enlighet med det 

överenskomna fördelningsförhållandet, men målet är att verksamheten så småningom ska 

locka en avsevärd extern finansiering via olika forskningsfinansiärer och genom public-

private-samarbete.  

Avtalsparternas finansieringsansvar för de årliga kostnaderna fördelas enligt följande till den 

del då de inte kan täckas med extern inkomstfinansiering: 

 

Egentliga Finlands svd  4/10 (40 %) 

Åbo universitet   4/10 (40 %) 

Satakunta svd  1/10 (10 %) 

Vasa svd   1/10 (10 %) 

 

          fortsätter 
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Förslaget till avtal om det Västra cancercentret, vilket finslipats och godkänts i den administ-

rativa styrgruppen i enlighet med den nationella modellen med beaktande av de egna särdrag 

som är utmärkande för västkusten har anslutits i bilaga.     

       BILAGA § 199 

 

Ledningsgruppen för specialansvarsområdet behandlade avtalet 4.12.2017 och föreslår att 

det ska godkännas. 

 

 

CÖL:  Föreslår att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt för egen del ska 

godkänna det avtal som uppgjorts för det Västra cancercentret. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 200  Avtal om sammanslagning av röntgenenheterna vid Vasa centralsjukhus och 

Malmska sjukhus 

CÖL 19 

Styrelsen gav vid sitt sammanträde 18.9.2017/§ 151 tillåtelse att påbörja en utredning om en 

eventuell sammanslagning av röntgenavdelningarna vid Vasa centralsjukhus och Malmska 

sjukhus. Vid sitt sammanträde 3.11.2017/§ 180 gav styrelsen kompletterande befogenheter 

att framskrida i utredningen i syfte att föra ett färdigt förslag till avtal till styrelsen för Vasa 

centralsjukhus och social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad i december. 

 

Avtalsförslaget tas nu i enlighet med planen till styrelsen för behandling. Förslaget har upp-

gjorts ömsesidigt av tjänstemannaledningen vid bägge sjukhus. Syftet med avtalet är att 

trygga kontinuiteten i röntgenverksamheten vid enheten i Jakobstad samt en ändamålsenlig 

och effektiv användning av resurserna.  

 

Separata avtal ska uppgöras gällande hyror och kapitalersättningar. Därutöver kommer man 

separat att överenskomma om överföringen av personalen som gamla arbetstagare.  

Dessutom ska man uppgöra ett eget avtal om städservicen.  

 

Tidtabellen för sammanslagningsprojektet har varit synnerligen stram, varför man i avtals-

förslaget varit tvungen att fokusera sig på att få de väsentligaste och centralaste frågorna in-

skrivna i avtalet. Ringare och mindre betydande detaljer är ännu öppna, varför alla detaljer 

ännu inte exakt inskrivits i avtalet. Förhandlingarna tog så mycket tid i anspråk att man var 

tvungen att lämna bort detta ärende från den ursprungliga föredragningslistan eftersom för-

handlingarna ännu inte var slutförda. Tjänstemannaledningen för bägge parter har emeller-

tid enhälligt uttryckt att det vore viktigt att få de grundläggande principerna i avtalet god-

kända och att tjänstemannaledningen vid de bägge sjukhusen ges rätt att underteckna det 

slutgiltiga avtalet som sedan tas till styrelsens nästa sammanträde för kännedom.   

 

Ett detaljerat avtalsutkast    BILAGA § 200 

 

 

CÖL:  Föreslår att styrelsen för egen del ska godkänna ramavtalet om 

sammanslagningen av röntgenenheterna vid Vasa centralsjukhus 

och Malmska sjukhus samt befullmäktiga tjänstemannaledning-

en att underteckna det slutgiltiga avtalet som tas till styrelsens 

nästa sammanträde för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 201  Avtal om överföring av röntgenpersonal, röntgenpersonal vid Malmska sjukhus 

FD 65 

Om röntgenverksamheten vid Malmska överförs till Vasa sjukvårdsdistrikt behövs ett skilt 

avtal över de villkor som tillämpas på den personal som överförs. Ett avtalsutkast har utarbe-

tats mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och staden Jakobstad.  

 

Personalen överförs 1.1.2018 till Vasa sjukvårdsdistrikt enligt principerna om överlåtelse av 

rörelse, eller som s.k. gamla arbetstagare. Anställningsförhållandet fortsätter oavbrutet, vad 

gäller avtalsenliga förmåner, såsom semesterrättigheter, arbetserfarenhetstillägg och bevil-

jande av förmåner som anknyter till sjukledigheter och övriga förmåner som är bundna till 

tjänstgöringstid. I fråga om eventuella separatersättningar som inte omfattas av det kommu-

nala arbets- och tjänstekollektivavtalet och i frågor som överenskoms lokalt tillämpas 

VSVD:s bestämmelser och praxis från och med övergångstidpunkten. Avtalsutkastet finns i 

bilaga. 

 

Avtal om överförande av personal   BILAGA § 201 

 

 

FD:  styrelsen godkänner avtalet om överföring av personal. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 202  Hyresavtal, avtal om kapitalersättning, avtal om städning, Malmskas röntgen-

enhet 

FD 66 

När röntgenverksamheten vid Malmska överförs från staden Jakobstad till Vasa sjukvårdsdi-

strikt behöver ett hyresavtal göras med Malmska fastigheter samkommun om användningen 

av utrymmena och ersättningarna för den oavskrivna röntgenutrustningen. Därtill behövs ett 

avtal om underhållstjänster, främst städtjänster, med det kommunala stödtjänstbolaget 

Alerte Ab. De diskussioner som förts är att Vasa sjukvårdsdistrikt ersätter kostnaderna enligt 

samma principer och på samma nivå som social- och hälsovårdsverket har gjort. Avtalen är 

till den delen ännu inte klara. 

 

 

FD: föreslår att styrelsen ska godkänna att förvaltningsdirektören får 

underteckna service- och hyresavtal med Malmska fastigheter sk 

och Alerte Ab så att röntgenverksamheten kan överföras 

1.1.2018. Avtalen tas till styrelsen för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 ___________ 
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§ 203 Skötseln av direktörsuppgifterna på diagnostikcentret på uppdrag 

CÖL 20 

Radiologöverläkare Sarita Victorzon som har skött de uppgifter som hör till diagnostikcent-

rets direktör avstod från ansvarsområdesdirektörens uppgifter 11.9.2017 samtidigt som hon 

övergick till att sköta tjänsten som avdelningsöverläkare. 

MD, specialisten i radiologi Reijo Autio från Jakobstads sjukhus har skött de uppgifter som 

hör till centralsjukhusets radiologöverläkare från och med den 11 september 2017 på visstid 

och chefsöverläkaren har dessutom utnämnt honom att på visstid sköta de uppgifter som hör 

till diagnostikcentrets direktör på visstid mellan den 19 september och den 18 december 

2017. 

 

Då avtalet om att röntgenavdelningen vid Jakobstads sjukhus sammanslås med Vasa central-

sjukhus 1.1.2018 har godkänts i de administrativa organen vid de bägge sjukhusen kommer 

man att befinna sig i ett läge där man måste välja en överläkare bland de överläkare som 

finns på bägge enhet.  

 

I det skedet torde radiologöverläkare Reijo Autio som innehar en ordinarie tjänst vid Jakob-

stads sjukhus övergå till tjänsten som överläkare för radiologin vid Vasa centralsjukhus.  

 

Enligt § 16 i förvaltningsstadgan kan de uppgifter som hör till diagnostikcentrets direktör 

också skötas som ett uppdrag som getts åt någon av samkommunens ordinarie överläkare. 

 

Samtliga överläkare vid diagnostikcentret har frågats om deras intresse att sköta ansvarsom-

rådesdirektörens uppgifter, men de övriga överläkarna har uttryckt sin belåtenhet med att 

överläkare Reijo Autio sköter ansvarsområdesdirektörens uppgifter på uppdrag. 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ger radiologöverläkare Reijo Autio i upp-

drag att tillsvidare sköta de uppgifter som hör till diagnostikcent-

rets direktör fr.o.m. den 19 december 2017, även efter det att 

röntgenavdelningarna har sammanslagits (1.1.2018). 

  Ersättningen för skötseln av uppgiften är 200 €/månad. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 204 Besättande av tjänsten som ansvarsområdesdirektör inom psykiatrin 

CÖL 20 

Tjänsten som ansvarsområdesdirektör inom psykiatrin har varit ledigförklarad mellan 

27.10.2017 och 19.11.2017. 

Annons      BILAGA § 204/1 

 

Tjänsten söktes endast av ML Kaisa Luntamo, specialist i psykiatri. 

Ansökningen som bilaga (delas ut till styrelsen) BILAGA § 204/2  

 

ML Kaisa Luntamo är enligt den preliminära bedömning som HR gjort på basis av uppgif-

terna i ansökan behörig och uppfyller på basis av det vitsord som hon fått i svenska i student-

skrivningarna också de krav som ställs i språkstadgan.  

Luntamo utexaminerades som specialistläkare i psykiatri år 2014 och har därefter närmast 

varit verksam som jourhavande psykiater. Således har hon inte exempelvis erfarenhet av att 

sköta en tjänst som överläkare i psykiatri.  

 

Överläkaren i psykiatri Juha Kemppinen tog också kontakt i fråga om tjänsten, men inkom 

inte med någon ansökan.<0} Han är överläkare för de psykiatriska avdelningarna samt den 

integrerade mentalvårds- och missbrukarpolikliniken vid Eksote (en s.k. walk-in och mot-

tagningspoliklinik). Han har under åren 2010–2015 ansvarat för implementeringen och det 

praktiska genomförandet av det nya koncept som togs i bruk inom den integrerade mental-

vårds- och missbrukarvården vid Eksote i syfte att skapa en köfri vård. Som bäst lägger han 

sista handen vid sin doktorsavhandling i produktionsekonomi som består av vetenskapliga 

artiklar där man beskriver de förändringar som genomförts inom den integrerade mental- 

och missbrukarvården vid Eksote. Därutöver håller han på att lägga sista handen vid arbetet 

om Lean Six Sigma Black Belt, vilket han också avser slutföra i år.  

 

Förhandlingarna med överläkare Kemppinen fortgick emellertid och resulterade i en över-

enskommelse om att denna meriterade överläkare som besitter en mångsidig erfarenhet och 

teoretiska kunskaper i utvecklingsarbete kunde sköta tjänsten som ansvarsområdesdirektör i 

deltid på visstid med en arbetsinsats på 60 procent mellan den 1 januari och den 31 mars 

2018. Under denna tid visar det sig huruvida han är intresserad av att fortsätta skötseln av 

uppgiften. 

 

Juha Kemppinens CV (delas ut till styrelsen) BILAGA § 204/3 

 

 

 

 

          fortsätter 
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CÖL: Föreslår att tjänsten som ansvarsområdesdirektör för psykiatrin 

inte ska besättas ännu i det här skedet, utan att man i stället väl-

jer Juha Kemppinen, specialist i psykiatri, till tjänsten på visstid 

för 2.1–31.3.2018 med en arbetsinsats på 60 %. 

    BILAGA § 204/4 

 

Tjänsten ledigförklaras på nytt i början av år 2018 och då är 

också de ansökningar som inkom till den föregående ansök-

ningsrundan i kraft. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 205 Klientrådets verksamhet år 2017 

CÖSK 11 

Från och med början av innevarande år har klientrådet sammanträtt i ny sammansättning: 

Tre medlemmar från föregående råd fortsatte, och därutöver valde man 9 nya medlemmar 

till rådet. 

 

I januari månad deltog rådmedlemmar i ett planeringsmöte där man dryftade Österbottens 

Sote-hus. Därutöver har rådet sammanträtt sammanlagt 4 gånger i år. Rådet meddelade att 

det vill medverka i planeringen av nybyggnationen, bli upplyst om aktuella frågor och på-

verka servicekvaliteten på sjukhuset. Rådet har också kommenterat verksamhetsplanen för 

år 2018. Därutöver har sjukhusets olika enheter kunnat be rådet ta ställning till olika frågor 

som förutsätter att frågorna betraktas från ett kundperspektiv. 

 

Efter klientrådets sammanträden uppgörs resolutioner som publiceras på såväl sjukhusets 

intranät som på sjukhusets webbplats. Klientrådets verksamhetsberättelse för år 2017 är an-

sluten i bilaga. 

 

Klientrådets verksamhetsberättelse   BILAGA § 205 

 

 

CÖSK:  styrelsen torde anteckna verksamhetsberättelsen för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 29 (35) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 206 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 206 Lägesrapport om översättning av journalhandlingar 

CÖSK 12 

Styrelsen har tidigare i höst fått ta del av en rapport om översättningen av journalhandlingar 

vid det sammanträde som hölls den 28 augusti och om språket i journalhandlingar vid det 

sammanträde som hölls den 18 september. 

 

För tillfället står 45 journalhandlingstexter i kö i väntan på översättning. På veckonivå så in-

kommer det fler översättningar än tidigare, och som mest har man fått in 132 begäranden 

per vecka. Antalet samtal som rings till det nya servicenumret varierar mellan 1-10 samtal 

per vecka. De personalresurser som har reserverats för översättning kommer att utökas nästa 

år genom anställning av två nya översättare. 

 

Lagringen av klienternas kontaktspråk i patientdatasystemet befinner sig nu i en testfas, lik-

som också sjukhusets interna process för begäran av översättning på elektronisk väg. Därut-

över ska redan det första kallelsebrevet kompletteras med ett nämnande om att patienten 

kan få sina handlingar översatta och med ett telefonnummer till översättarna. Dessutom 

kommer man på sjukhuset att sträva efter att öka upplysningen om översättningsmöjligheten 

genom exempelvis olika informationstavlor samt anslag som placeras i närheten av anmäl-

ningsluckorna. Frågan ska eventuellt också tas upp i tidningen Hembesöket. 

 

I fortsättningen kommer patienten i samband med den ursprungliga patienttexten bli upp-

lyst om det redan inkommit en begäran av översättning, och att översättningen kommer att 

skickas till patienten senare. Patienten kommer i det här sammanhanget också ges ett tele-

fonnummer till översättarna för att denna ska veta vem hon eller han kan kontakta om över-

sättningen behövs brådskande. Den översatta texten kommer också att förses med en klar 

och tydlig text om att texten är en översättning av en ursprunglig patienttext. 

 

Organisationens anvisningar om översättningsbegäranden har uppdaterats. 

 

 

CÖSK:  styrelsen torde anteckna redogörelsen för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 30 (35) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 207 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 207 Vasa sjukvårdsdistrikts delägarskap i UNA Oy 

FD 67 

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse beslutade 3.11.2017/§ 176: 

 

- att preliminärt bli delägare i det aktiebolag som grundas inom ramen för UNA-projektet  

- förutsätta att handlingar och finansieringsavtal som berör aktiebolaget separat ska tas till 

styrelsen för beslutsfattande.  

 

Sjukvårdsdistrikten har vid ett sammanträde som hölls 28.11.2017 under ledning av familje- 

och omsorgsminister Annika Saarikko förhandlat om de tidtabeller och den arbetsfördelning 

som anknyter till ICT-projekt. Vid det här sammanträdet beslutade man att sjukvårdsdi-

strikten ska grunda aktiebolaget UNA Oy, samtidigt som man ingick en överenskommelse 

om de relationer och den principiella arbetsfördelning som anknyter till det statsägda ut-

vecklingsbolaget Sotedigi Oy. 

 

Den 11 december 2017 hölls UNA Oy:s konstitutiva sammanträde där man beslutade att do-

kumenten ska tas till de beslutsfattande organen i respektive sjukvårdsdistrikt. Enligt bo-

lagsordningen äger de grundande medlemmarna jämna andelar av bolaget och varje delägare 

har en lika stor beslutanderätt. Ägarskapet och beslutanderätten för delägare som senare blir 

medlemmar i bolaget blir begränsat. 

 

Teckningspriset för bolagets A-aktier (nr 1–1900) är ett tusen femhundra (1 500) euro.  

Tre hundra (300) euro av teckningspriset för A-aktien tecknas i aktiekapitalet och ett tusen 

tvåhundra (1 200) euro placeras i fonden för eget fritt kapital. 

Aktierna antecknas medelst underteckning av denna stiftelseurkund och ska betalas inom två 

månader från att stiftelseurkunden har undertecknats på det bankkonto som öppnas för bo-

laget.  

 

Bolagsordning     BILAGA § 207 

 

FD:  Styrelsen beslutar: 

- Att teckna 100 aktier á 1 500 euro i det aktiebolag som ska grun-

das och som kallas UNA Oy 

- Utse Göran Honga till bolagets styrelse för perioden 2018-2019 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

  Göran Honga anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

 



          Ärendesida 31 (35) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 208 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 208 Beviljande av avsked, Jesper Ekelund 

CÖL 21 

Jesper Ekelund har 12.12.2017 meddelat att han inte tar emot tjänsten som chefsöverläkare. 

 

 
CÖL: föreslår att Jesper Ekelund beviljas avsked samt att tjänsten le-

diganslås med det snaraste. 

 

STYR:  godkände enhälligt förslaget. 

  __________ 



          Ärendesida 32 (35) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 209 12.12.2017 

 

 

 

 

§ 209 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsemötet som varit planerat till 19.2.2017 flyttades till 5.3.2017. 

Diskuterade behovet av att framöver satsa egna pengar på medicinsk forskning. Ärendet be-

reds och tas till behandling efter beredningen. 

Styrelsen informerades om att allianspartner för byggandet av H-huset har valts och det på-

går en två veckors besvärstid. 

__________ 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   12.12.2017 

 

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: 

184, 185, 186, 187, 190, 192, 195, 196, 197, 198, 205, 206, 208, 209 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

184, 185, 186, 187, 190, 192, 195, 196, 197, 198, 205, 206, 208, 209 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

188, 189, 191, 193, 194, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207 

 

 

 

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 därefter. Be-

svärshandlingarna 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. 


