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          Ärendesida 3 (19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 1-3 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 

 
 
 

§ 2 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Åsa Blomstedt och Greger Forsblom 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
 
 
 
 

§ 3 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen med det tillägget att § 10 behandlas 

först och sedan § 11. 

 __________ 



          Ärendesida 4 (19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 4 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 4 Protokollförteckning 

FD 1 

Protokollen för byggnadskommittén 2-4/2017, 19.4.2017, 14.6.2017, 23.8.2017 

 

Protokollen som      BILAGA § 4/1-3 

 

 

FD:  protokollen antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 5 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 5 Klientavgifter för år 2018 

FD 2 

Statsrådet har från 1.1.208 fastställt nya klientavgifter för den offentliga vården. För första 

gången har indexjusteringen lett till att klientavgifterna sänks. De nya avgifterna togs i bruk 

1.1.2018 med ett tjänstemannabeslut. 

Förvaltningsdirektörens beslut samt de nya avgifterna som bilaga. 

 

Förvaltningsdirektörens beslut § 105, 21.12.2017 BILAGA § 5/1 

Klientavgifter 2018     BILAGA § 5/2 

 

 

FD:  Styrelsen antecknar beslutet samt avgifterna för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 6 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 6 Fastställande av resultatenheter och ansvarspersoner inom ansvarsområdena 

och serviceområdena 

FD 3 

Sjukhusets verksamhet är indelad i ansvarsområden och serviceområden och dessa i sin tur i 

resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens kontoplan. Styrelsen fast-

ställer årligen resultatenheterna och ansvarspersoner för dessa. Ansvarspersonerna är ansva-

riga för budgeten, för personalkostnader, för godkännande av utgifter och anskaffningar 

samt för verksamheten på den nämnda ansvarsenheten. När det väljs en ny tjänsteinneha-

vare överförs också ansvaret på denne. 

Listan över resultatenheter och ansvarspersoner finns bifogat i bilaga. 

 

Lista över ansvarsenheter och ansvarspersoner (icke-offentlig) 

       BILAGA § 6 

 

 

FD: styrelsen torde godkänna ansvarsenheterna och 

ansvarspersonerna. 

 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 7 (19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 7 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 7 Chefsöverläkarens pensionering 

FD 4 

Chefsöverläkare Auvo Rauhala har lämnat in anhållan om avsked från tjänst pga. ålderspens-

ion. Sista tjänsteutövningsdag är 30.6.2018. 

 

Auvo Rauhalas brev som bilaga   BILAGA § 7 

 

 

FD:  Styrelsen beviljar avsked fr.o.m. 1.7. 2018. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 8 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 8 Avtalen om sammanslagning av röntgenverksamheten 

FD 5 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt godkände för sin del 12.12.2017 (§ 200) avtalet för sam-

manslagningen av röntgenverksamheten vid Malmska sjukhuset med röntgenverksamheten 

vid Vasa centralsjukhus. När avtalet behandlades i Jakobstads olika organ kom man med 

önskan om vissa justeringar. Dessa justeringar berörde bl.a. vem som för Jakobstads del be-

handlar ändringar i avtalet samt det att Malmska fastigheter inte är ett fastighetsbolag utan 

en samkommun. Sedan önskade man att namnet på sjukhuset skall vara Malmska sjukhuset. 

Dessa ändringar har därför förts in i avtalet och den nya texten finns i bilaga. 

 

Avtal om sammanslagning av röntgenverksamheten 

       BILAGA § 8/1 

 

Vid styrelsebehandlingen 12.1.2017 befullmäktigades förvaltningsdirektören att ingå avtal 

om städtjänster, hyror, kapitalersättningar samt övriga stödtjänster. Utgångspunkten har 

dock hela tiden varit att principen om övertagande av rörelse gäller så att sjukvårdsdistriktet 

så långt som möjligt övertar ansvaret på samma sätt som det varit fram till 31.12.2107. 

 

Hyresavtalet 

Det har nu gjorts upp ett hyresavtal med Malmska fastigheter samkommun som följer exakt 

samma mönster som gällt tidigare. De kommuner som är medlemmar i Malmska fastigheter 

har avtalat om att de vid hyresberäkningen följer Trellum-modellen. Eventuella hyreshöj-

ningar avtalas på samkommunens stämma. Malmska fastigheter samkommun tillämpar en 

princip där 2,5 % reserveras för investeringar och 2,5 % för kapitalavkastning. Samma prin-

ciper har nu tagits in i detta hyresavtal. De utrymmen som hyrs finns uppräknade i bilagan 

till hyresavtalet och omfattar totalt 1 444 m2. Hyran är 22 957 euro/månad och i det ingår el, 

värme, vatten, avlopp, försäkring, fastighetsskatt och fastighetsunderhåll. Tilläggstjänster 

beställs och faktureras skilt enligt användning. 

 

Hyresavtal, Malmska fastigheter skn  BILAGA § 8/2 

 

Avtal om städtjänster 

Ett avtal om städtjänster har ingåtts med det kommunala Alerte Ab. Utgångspunkten är 

också här att avtalet omfattar samma nivå som tidigare och ersättningen följer samma prin-

ciper. Kostnaden för städtjänsterna är 5 560 euro per månad. I bilaga finns städavtalet samt 

till städavtalet hörande bilagor. Om vi behöver tilläggstjänster faktureras de enligt bilagan till 

avtalet. 

 

Avtal om städtjänster, Alerte Ab   BILAGA § 8/3 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 8 22.1.2018 

 

 

 

 

Kapitalersättningar 

Eftersom hela röntgenverksamheten övertas måste också den apparatur som finns i använd-

ning på enheten antingen lösas in av Vasa sjukvårdsdistrikt eller så måste man på något an-

nat sätt avtala om hur kostnaderna för kapitalet ska ersättas. Rent praktiskt är det med tanke 

på den löpande verksamheten enklast och klarast om sjukvårdsdistriktet löser in den appara-

tur som ännu finns oavskriven i bokföringen. Inventarier som redan är kostnadsförda följer 

med utan ersättning. Om apparaturen löses in är det naturligt att ersättningen utgår enligt 

balansvärdet, vilket är det som vi brukar tillämpa vid försäljning mellan samkommunen och 

primärkommuner. Den största enskilda kapitalinsatsen på röntgenavdelningen vid Malmska 

sjukhuset utgörs av den nya MRI-apparaten och den är på leasing så sjukvårdsdistriktet tar 

över leasingavtalet. Den röntgenapparatur som är skaffad före 2010 finns i staden Jakob-

stads bokföring medan den apparatur som är skaffad 2010 och framåt finns i Malmska fas-

tigheters bokföring. Den oavskrivna anskaffningsutgiften är för Jakobstads del 59 795,75 €  

euro medan det för Malmska fastigheters del är 53 556,62 €. Beloppen finns närmare preci-

serade i bilagorna. 

 

Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2018 Jakobstad 

BILAGA § 8/4 

Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2018 Malmska fastigheter 

       BILAGA § 8/5 

 

Övriga stödtjänster 

Övriga stödtjänster köps direkt av Malmska sjukhuset. På så sätt får vi den bästa kontinuite-

ten och verksamheten för bägge parter. Till dessa tjänster hör: lagervaror, mediciner, vård-

förnödenheter, postning m.m. enligt vad som är uppräknat i bilaga. För vissa tjänster betalas 

en årlig uppskattad avgift och för övriga tjänster betalas enligt registrerad användning. 

 

Avtal om övriga stödtjänster (delas ut senare) BILAGA § 8/6 

 

 

FD:  Styrelsen godkänner det nya ramavtalet och konstaterar samti-

digt att det nya ersätter det tidigare från 12.12.2017. 

Styrelsen omfattar för sin del de avtal som förvaltningsdirektö-

ren gjort med Alerte Ab och Malmska fastigheter samt Social- 

och hälsovårdsverket i Jakobstad. 

Styrelsen godkänner att röntgenapparaturen inlöses till balans-

värdet så att Jakobstads stad erläggs en ersättning på 59 795,75 

€ och Malmska fastigheter en ersättning på 53 556,62 €. 

 

STYR: Styrelsen godkände förslaget enhälligt och gav förvaltningsdirek-

tören fullmakt att underteckna övriga avtal om stödtjänster. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 9 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 9 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 1 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 9/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 9/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 9/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 9/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 10 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 10 Utredning angående västkustens universitetssjukhus 

Svd:s dir. 2 

Inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde har man enligt överenskommelse 

utarbetat en utredning angående grundandet av ett universitetssjukhus på västkusten. Syftet 

med utredningen var att hitta en modell för hur landskapen Egentliga Finland, Satakunta 

och Österbotten tillsammans i framtiden kunde tillhandahålla tjänster på universitetssjuk-

husnivå i västkustområdet på ett ändamålsenligt sätt. Teemu Malmi som gjort utredningen 

presenterar rapporten på sammanträdet. Utredningsrapporten har anslutits som bilaga. 

 

Utredning angående västkustens universitetssjukhus BILAGA § 10 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar utredningen för kännedom och 

bordlägger ärendet. Behandlingen av ärendet fortsätter 

vid nästa sammanträde med behandling av de fortsatta 

åtgärderna och vägkartan. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 

 

Mona Vikström anlände kl. 9.30 under ärendets behand-

ling. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 11 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 11 Mellanutvärdering av VCS 2025 

Svd:s dir. 3 

Från och med år 2014 har utvecklingsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikt följt programmet VCS 

2025. Enligt de strategiska mål som uppställts för programmet ska vi ha den bästa kundupp-

levda kvaliteten i Finland, uppnå en nettobesparing på 11 procent eller 19 miljoner och skapa 

en verksamhet som kan integreras med social- och hälsovården.  

 

Programmet VCS 2025 har från och med lanseringen ständigt funnits med i verksamhets- 

och ekonomiplanerna samt i organisationens övriga utvecklingsarbete. Nu har sjukvårdsdi-

striktets planerings- och utvecklingsledningsgrupp och samkommunsledningsgruppen gjort 

en mellanutvärdering av de resultat som man uppnått inom ramen för programmet.  

 

Kundbelåtenheten ligger enligt den insamlade kundresponsen på en utmärkt nivå. Vi har 

tillgång till 12 kundresponsterminaler (25 % av responsen ges med hjälp av dessa termina-

ler). Dessutom använder vi oss av en NPS-mätare (Net Promoter Score), där vi också har fått 

ett utmärkt utslag, cirka 80 (på en skala från -100 till 100). År 2016 utarbetade man ett 

kundorienteringsprogram för sjukvårdsdistriktet för att bistå det arbete som syftar till att ut-

veckla verksamheten i en mera kundorienterad riktning. Det här programmet bygger på flera 

kundförfrågningar som gjorts i området. Därutöver har man planerat ett utbildningsprogram 

om kundorienterad verksamhet, och utbildningarna inleds i början av år 2018. Kundförståel-

sen har främjats genom en serviceområdesspecifik rapportering där man tre gånger per år 

går igenom kundrespons, farliga situationer som anmälts av anställda och patienter samt 

gjorda anmärkningar och kontakter som tagits med patientombudsmannen.  

 

Därutöver har man lanserat en casemanager-verksamhet. Casemanagern har i uppgift att 

hjälpa klienter som använder sig av många olika tjänster och samordna de tjänster som dy-

lika klienter behöver. Med stöd av denna verksamhet har man lyckats hjälpa 87 klienter un-

der de tio första månaderna, verksamheten kommer att fortgå och utvidgas år 2018. Denna 

verksamhetsmodell har förankrats i hela sjukvårdsdistriktet. Verksamheten i klientrådet är 

aktivt: 4 resolutioner, samtidigt som rådet deltagit i planeringen av nybyggnationen. Erfa-

renhetsexperter har utbildats och introducerats, men tillsvidare har dessa inte kunnat göras 

till en del av verksamheten. 

 

Ett program som fungerar i realtid har tagits fram för uppföljningen av köläget. Programmet 

ska lanseras år 2018 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 11 22.1.2018 

 

 

 

 

I fråga om kostnadseffektivitet har vi gjort betydande framsteg. Via våra egna insatser har 

vi sparat 11,5 miljoner euro (målet är 19 miljoner euro). Men målet är emellertid rörligt, ef-

tersom kostnaderna på de övriga sjukhusen samtidigt har ökat, vilket minskar på det återstå-

ende sparkravet, åtminstone då det ställs i förhållande till genomsnittsnivån på de övriga 

centralsjukhusen i landet. 

 

I fråga om förenligheten med social- och hälsovården har utmaningen under åren varit att 

riktningen i vårdreformen ständigt skiftat. Vasa centralsjukhus organisationsmodell föränd-

rades i början av år 2016 för att organisationen lättare ska kunna förenas med social- och 

hälsovården. För tillfället befinner sig landskapsberedningen i Österbotten i en aktiv fas och 

tjänstemännen i Vasa sjukvårdsdistrikt deltar aktivt i planeringen. Talrika åtgärder har vid-

tagits för att främja samarbetet med social- och hälsovården. För tillfället pågår det en ut-

redning om huruvida man kan grunda ett universitetssjukhus på västkusten, samtidigt som 

man står i beredskap att grunda ett cancercentrum för västkusten. I sjukvårdsdistriktet har 

man samarbetat inom många sektorer, och i början av år 2018 kommer man att lansera två 

nya avdelningar, bedriva aktivt utbildningssamarbete och påbörja en utbildning i samarbete 

med andra aktörer för att kunna ge sjukskötare en begränsad läkemedelsförskrivningsrätt. 

Röntgenenheterna vid Jakobstads sjukhus och centralsjukhus har administrativt förenats, li-

kaså som Vasa stads och centralsjukhusets instrumentvård, samtidigt som man lanserat en 

verksamhet som bedrivs av en regional hjälpmedelscentral. 

 

Många saker har redan omsatts i praktiken och pågår för att uppnå de mål som uppställts för 

programmet VCS 2025. På sammanträdet får styrelsen ta del av en noggrannare mellanut-

värdering och föra en diskussion om behovet av att uppdatera programmet VCS 2025.  

 

 

 
SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska anteckna mellanutvärderingen 

för kännedom och föra en diskussion om behovet av att 

uppdatera programmet VCS 2025 samt föra mellanut-

värderingen till revisionsnämnden för kännedom. 

 
STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 12 22.1.2018 

 

 

 

 

§ 12 Behov av mertidsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2018 

CÖL 1 

För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på 

olika enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt mer-

tidsarbete även år 2018. Med erfarenhet kan det konstateras att utan tilläggssatsningar blir 

det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll. I verksamhets- och ekonomiplanen 

för år 2018 framförs ett mål om ett köfritt sjukhus, vilket utöver allt detta ökar pressen på att 

förkorta våra köer. Naturligtvis så strävar man efter att kunna skapa ett köfritt sjukhus också 

på andra sätt än bara genom en ökning av resurser.   

 

Vanligtvis har specialiteternas behov av mertidsarbete godkänts i styrelsen på styrelsemötet i 

januari för ett år åt gången, dvs. till slutet av januari nästa år. Utöver läkarutgifter tas även de 

utgifter som förorsakas av skötar- och sekreterarinsatser i beaktande. 

 

Inom det operativa ansvarsområdet blir man tvungen att förbereda sig på mertidsar-

bete inom urologin, gastrokirurgin och på anestesienheten: 

 

 Inom urologin finns det ett behov av att vårda 100 patienter. Kostnad 9 515 €. 

 Inom ortopedin finns det ett behov av att vårda 150 patienter. Kostnad 13 440 €. 

 Inom gastrokirurgin finns det ett behov av 100 koloskopier. Kostnad 35 520 €. 

 Inom ögonsjukdomarna finns det ett behov av att vårda 280 patienter. Kostnad 18 360 €. 

Injektionsbehandlingarna av ögon har ökat explosionsartat i och med det starkt tilltagna 

antalet makuladegenerationer (åldersdegeneration i ögonbotten) men också på grund av 

att indikationerna har tilltagit. Likaså tilltar behovet av laserbehandlingar utav ögonbot-

ten.  

 På operations- och anestesienheten utför inhyrda kirurger från Tammerfors universitets-

sjukhus ryggoperationer som förutsätter tung anestesi en dag per månad, 10 gånger per 

år. Vasa centralsjukhus anestesiläkare sköter anestesin och efterkontrollerna i genom-

snitt till kl. 21. Med personalsektionens beslut 3.10.2011 erläggs anestesiläkarna ett mer-

tidsarbetstillägg för ryggoperationer som sker på kvällstid. Kostnadsbedömningen med 

sociala kostnader inberäknade uppgår till 6 500 €/år. 

 Inom allmänkirurgin (kvällsmottagning) finns det ett behov av att vårda 60 patienter. 

Kostnad 5 724 €. 

 På smärtpolikliniken har man ett behov av att vårda 25 patienter. Kostnad 3 250 €. 

 Sekreterarkostnaderna för totalt ca 400 texter uppgår till 3 200 €. 

 

Den uppskattade totalkostnaden för mertidsarbetet inom den operativa klinikgruppen kom-

mer år 2018 att uppgå till cirka 95 509 euro.  

Brev av direktören för det operativa ansvarsområdet  BILAGA § 12/1 

fortsätter 
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Inom det medicinska ansvarsområdet blir man tvungen att ty sig till mertidsarrange-

mang på de kardiologiska, gastroenterologiska, neurologiska, hematologiska och onkologiska 

poliklinikerna: 

 På den onkologiska polikliniken omfattar behovet 210 förstabesök, 240 besök för 

symtomatiska patienter och 180 besök för kontrollpatienter; kostnad cirka 86 000 € 

 På den neurologiska polikliniken finns ett behov av 8 mottagningskvällar (60 besök), 

kostnad cirka10 200 €  

 På den kardiologiska polikliniken har man ett behov av att sköta 100 förstabesök och 

340 återbesök, kostnad ca 85 300 € 

 På den gastroenterologiska polikliniken finns ett behov av att vårda cirka 150 patien-

ter; kostnad cirka 20 200 € 

 På den hematologiska polikliniken finns ett behov av att vårda cirka 50 patienter; 

kostnad cirka 5070 €. 

 

Den uppskattade totalkostnaden för mertidsarbetet inom det medicinska ansvarsområdet 

kommer år 2018 att uppgå till cirka 207 300 €.  

Brev av direktören för det medicinska ansvarsområdet och specialiteternas överläkare

        BILAGA § 12/2 

På den radiologiska enheten råder det alltjämt ett underskott på läkare, då läkartjäns-

terna är besatta till cirka 61,54 % och i Jakobstad till 66,67 %. Undersökningstantalet låg på 

nära nog samma nivå år 2016 som år 2017 (57 978 stycken vs 57 747 stycken). 

 

År 2018 har man som mål att öka antalet MRI-undersökningar i och med att kön till avbild-

ningsundersökningar på VCS tilltagit med ca 10 % eller ca 5 000 undersökningar. Dessutom 

förväntar man sig att antalet ska öka en aning också inom vissa andra undersökningsmodali-

teter (datortomografi, angiografier/interventionell radiologi). Därutöver kan sammanslag-

ningen av röntgenavdelningen i Jakobstad och VCS röntgenavdelning skapa ett tryck på att 

ge utlåtanden om patienter som undersökts i Jakobstad. 

 

Under hösten 2017 har man lyckats förkorta de dröjsmål som är förknippade med utlåtanden 

till 1–2 veckor inom samtliga modaliteter. Det här har kunnat genomföras genom att utlå-

tanden gjorts inom ramen för det normala tjänstearbetet men också köpts av våra egna radi-

ologer med stöd av avtal om mertidsarbete. Utlåtanden och angiografier har dessutom köpts 

av utomstående radiologer med stöd av konsultavtal. Men också distansutlåtanden har köpts 

av Åbo universitetssjukhus, Attendo Ab och Coronaria Ab.  

 

År 2016 uppgick kostnaderna för mertidsarbete och konsulttjänster, inklusive de sociala av-

gifter och dylika bikostnader som betalas av arbetsgivaren, till cirka 593 000 €. År 2017 upp-

gick de motsvarande kostnaderna till cirka 611 000 €. 

Huvudprincipen för år 2018 är att sysselsätta de egna radiologerna under tjänstetid och där-

efter köpa utlåtanden efter behov inom ramen för avtalet om mertidsarbete. 

fortsätter 
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Dessutom kommer man fortsättningsvis bli tvungen att ty sig till köp av distansutlåtan-

den. Också utomstående konsultarbetskraft kommer att behövas under år 2018.  

 

Såvitt man lyckas i rekryteringen kan man minska på användningen av mertidsarbete och 

konsulttjänster samt distansutlåtanden. I och med att vi fortsättningsvis står inför 

stora rekryteringsutmaningar föreslår jag att tidsfristen för avtalet om mer-

tidsarbete för specialister i radiologi ska förlängas. Kostnaden för mertids-

arbetet uppskattas år 2018 bli 590 000 euro. 

 

Brev av överläkaren för radiologi Reijo Autio  BILAGA § 12/3 

 

På patologienheten finns ett behov av att utföra undersökningar för hälsovårdscen-

traler och undersökningar som sänts till sjukhuset av enheter utanför sjukhuset i form av 

mertidsarbete, kostnaderna uppgår på årsbasis till uppskattningsvis 32 000 €. 

 

Brev av patologiöverläkare Marcus Svartbäck  BILAGA § 12/4 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen befullmäktigar ovan nämnda enheter att i 

behövlig omfattning förkorta köer inom ramen för de egna bud-

geterna i syfte att uppfylla kraven i vårdgarantin. 

 

Styrelsen torde befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna 

de avtal som ingås med läkare gällande mertidsarbete för tiden 

1.2.2018–31.1.2019 samt godkänna att chefsöverläkaren i medi-

cinskt trängande situationer har beviljat tillstånd att utöva mer-

tidsarbete utan ett giltigt styrelsebeslut.   

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 13 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om: 

- att det utsetts en t.f. chefsöverläkare som fungerar tills styrelsen valt en ny ordinarie 

- det förts en diskussion med Jakobstads stad om den kommande servicestrategin 

- köstatistiken 31.12.2018. Resultatet är gott för Vasa sjukvårdsdistrikt. 

- att vid näst styrelsemöte ges mera tid om H-husbygget och dess finansiering 

- att psykiatriska delegationen gjort ett studiebesök vid universitetssjukhuset i Umeå 

__________ 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   22.1.2018 

 

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: 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

6, 7, 8, 11, 12  

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

6, 7, 8, 11, 12 

 

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, e-post 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. 


