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Sammanfattning av de centrala observationerna i utredningen 
 
Läkarvetenskap, teknologi, lagstiftning, konkurrens och ett flertal andra faktorer 
påverkar på sjukhusverksamheten på många sätt i framtiden. Flera av dessa 
förändringar skulle enklare och mer kostnadseffektivt kunna hanteras som en 
stor enhet. Enligt utredningen skulle bildandet av Västkustens 
universitetssjukhus vara till fördel ur synvinklarna för verksamhetens kvalitet, 
patientsäkerheten och kostnadsutvecklingen. Undervisningen och forskningen 
skulle dra nytta av arrangemanget, och om det genomförs på ett bra sätt skulle 
det ha en positiv inverkan på kunnandet och bevarandet av kunnandet på 
områdena. Det är möjligt att genomföra arrangemanget så att dygnet runt-jour 
och intensivvårdsavdelning bevaras på alla tre orter, och så att utbudet av 
svenskspråkig service tryggas. På det hela taget och ur synvinklarna för 
patientvården, undervisningen och forskningen verkar det vara ändamålsenligt 
att grunda Västkustens universitetssjukhus. 
 
Utmaningarna i anknytning till Västkustens universitetssjukhus är förknippade 
med förvaltningen och landskapens beslutanderätt. Utgående från den 
nuvarande och under beredning varande lagstiftningen är endast aktiebolag eller 
andelslag möjliga former för Västkustens universitetssjukhus, eftersom den 
högsta beslutanderätten i affärsverksformen skulle bevaras hos värdlandskapets 
landskapsfullmäktige och det inte ser ut att finnas förutsättningar för en sådan 
överföring av beslutanderätt. Aktiebolagsformen är för en del av de politiska 
beslutsfattarna svår ur synvinkeln för transparens och demokratisk styrbarhet. 
Andelslag skiljer sig knappast avsevärt från aktiebolag i detta hänseende. 
Aktiebolag, liksom andelslag, skulle vara en besvärlig lösning med tanke på 
utövning av offentlig makt. Såväl aktiebolag som andelslag är även 
beskattningsmässigt ofördelaktiga, närmast i anknytning till 
mervärdesbeskattningen, jämfört med affärsverk. Landskapen skulle 
förmodligen även bli tvungna att konkurrensutsätta sina inköp från ett 
Västkustens universitetssjukhus som verkar i aktiebolags- eller andelslagsform.  
 
För att föra projektet framåt, såvida lagstiftningen i anknytning till landskaps- 
och social- och hälsovårdsreformen framskrider, skulle det vara viktigt med en 
lagstiftning, som tillåter ett gemensamt affärsverk för landskapen – för ett sådant 
arrangemang, om det är vettigt uppbyggt, kunde det finnas ett politiskt stöd. Om 
den föreslagna landskaps- och social- och hälsovårdslagstiftningen inte 
framskrider, kan nuvarande kommuner eller sjukvårdsdistriktens 
samkommuner bilda en affärsverkssamkommun som ansvarig för Västkustens 
universitetssjukhus. 
 
Om man hittar en godtagbar juridisk form, bör planerna på Västkustens 
universitetssjukhus kunna övertyga beslutsfattarna om att Västkustens 
universitetssjukhus och den övriga social- och hälsovårdssektorns samarbete 
kan utvecklas så att landskapen behåller både kontrollen över tjänsterna inom 
specialiserad sjukvård som produceras i det egna landskapet samt deras 
kostnader. Därtill, för att ett beslut om grundandet av sjukhuset ska vara möjligt, 
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bör man upprätta ett mer detaljerat förslag på organiseringen av 
verksamheterna och den regionala arbetsfördelningen samt över vilka delar av 
den specialiserade sjukvården Västkustens universitetssjukhus ska täcka och 
vilka, om sådana ska finnas, som lämnas utanför.    
 
I samband med grundandet bör tas beslut om den mekanism, med vilken 
Västkustens universitetssjukhus får sin finansiering. Ett kapitationsbaserat 
tillvägagångssätt skulle förmodligen vara det klokaste i fråga om 
incitamentseffekter, och det skulle eliminera behovet av att diskutera huruvida 
något landskap ska betala för andras kostnader. Om man beslutar sig för det, bör 
man tydligt avtala om hur man dämpar landskapens social- och hälsocentralers 
eller kommunernas intressen att överföra sina egna kostnader till Västkustens 
universitetssjukhus.  
 
Beslut att grunda Västkustens universitetssjukhus kan tas, då det finns klarhet i 
hur det går med landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Om Västkustens 
universitetssjukhus definieras som västkustens gemensamma önskan, behövs en 
s.k. vägbeskrivning, enligt vilken projektet förs framåt. Den första fasen i 
vägbeskrivningen handlar om påverkan av lagstiftningen på så vis att ett 
landskapsöverskridande affärsverk blir möjligt, om man antar att landskaps- och 
social- och hälsovårdslagstiftningen framskrider. Detta är klokt att göra 
tillsammans med sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Egentliga Tavastland och 
Insjöfinland. Därefter bör man upprätta ett utkast till avtal om grundande och 
förvaltningsstadga, till vars centrala innehåll denna utredning ger underlag. Den 
tredje fasen i vägbeskrivningen är en plan för kommunikation och påverkan, som 
borde utarbetas för varje landskap. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Uppdragets bakgrund och mål 
 
Sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Tavastland och Vasa bildar i nuläget ett 
av Finlands fem specialupptagningsområden (ERVA-områden). På området har 
man redan en längre tid diskuterat ett fördjupat samarbete inom specialiserad 
sjukvård. 
 
Målet med detta utredningsarbete har varit att hitta en lösningsmodell för hur 
landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten i framtiden 
tillsammans kunde producera universitetssjukhustjänster på västkusten på ett 
ändamålsenligt sätt. Eftersom social- och hälsovårdslagstiftningen inte är helt 
fastställd då utredningen färdigställs, erbjuder utredningen, i stället för en 
lösningsmodell, olika synpunkter och idéer på hur man kan utforma en 
lösningsmodell, då detaljerna i lagstiftningen är fastställda. Likaså tas på ett 
tydligt sätt fram de faktorer som gör att det är besvärligt att hitta en fungerande 
lösningsmodell i ljuset av den föreslagna och nuvarande lagstiftningen. 

 

2. Utredningens innehåll 
 
I utredningen gås först igenom ändamålsenligheten med ett gemensamt sjukhus. Detta 
görs genom att först granska den framtida utvecklingen av sjukhusens 
verksamhetsmiljö och verksamhet i Finland och internationellt, så som det ser ut i 
ljuset av den information som finns i dagsläget. Härefter analyseras de centrala nyttor 
/ möjligheter och nackdelar /hot med en verksamhetsmässig och förvaltningsmässig 
sammanslagning av Västkustens universitetssjukhus för landskapen, granskat ur 
följande synvinklar: 

 kund och patient (i synnerhet verksamhetens kvalitet och patientsäkerheten)   
 ekonomi och lönsamhet 
 yrkesmässigt kunnande 
 produktion och process 

 
I utredningen läggs fokus närmast på sjukvården. I fråga om sjukvårdens stödtjänster 
finns en utredning som gjordes 2/2016, som kan vara till nytta, och socialtjänsterna 
behandlas i den omfattning som en sammanslagning påverkar dem. 
 
I utredningen behandlas också vad som skulle vara Västkustens 
universitetssjukhus verksamhetsmässiga helhet. Det handlar minst om en 
sammanslagning av verksamheterna vid ÅUCS, Satakunta centralsjukhus och 
Vasa centralsjukhus. Ett annat alternativ är att en helhet skulle bildas utgående 
från nuvarande sjukvårdsdistrikts verksamheter, dvs. att även regionsjukhus i 
Satakunta och Österbotten skulle tas med, eftersom verksamheterna i 
regionsjukhusen i Egentliga Finland redan har integrerats i ÅUCS:s verksamhet. 
Beträffande dessa alternativ är det viktigt att fundera över arbetsfördelningen 
mellan landskapens affärsverk och Västkustens universitetssjukhus. Det mest 
omfattande alternativet vore att Västkustens universitetssjukhus skulle täcka i 
det närmaste alla verksamheter inom specialiserad sjukvård på området för de 
tre landskapen, inklusive nuvarande stadssjukhus, i vilka produceras 
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specialiserad sjukvård på primärnivå. 
 
I utredningen sammanställs också synpunkter på hur Västkustens 
universitetssjukhus skulle organisera de sjukvårdsmässiga funktionerna och 
geografiskt placera verksamhetsställena och funktionerna. Besluten om 
organiseringen av verksamheterna tas, på basis av mera detaljerade analyser, av 
ledningen och förvaltningen för den nya organisationen, ifall man beslutar om att 
framskrida med projektet. 
 
Efter att ändamålsenligheten med Västkustens universitetssjukhus har 
behandlats gås de juridiska förutsättningarna för en sammanslagning igenom – 
vilka organiseringsalternativ som överhuvudtaget är möjliga utgående från de 
lagförslag som är under beredning, eller genom att göra lagändringar. De 
alternativ som inledningsvis granskas är affärsverks- och aktiebolagsmodeller.  
 
Slutligen granskas Västkustens universitetssjukhus verksamhetsledning. Med 
andra ord hur landskapen och den medicinska fakulteten inverkar på 
verksamheten / beslutar om serviceproduktion, utbildning och forskning. Här 
granskas de alternativ med vilka man kunde garantera alla landskap möjligheten 
att påverka beslutsfattandet inom Västkustens universitetssjukhus, och avvägs 
fördelarna och nackdelarna med olika alternativ ur landskapens synvinklar. I 
granskningen behandlas också Västkustens universitetssjukhus finansiering och 
relation till övriga landskapsmässiga affärsverk inom social- och hälsovården. 

 

3. Metoder som används i utredningen 
 
Framtida utvecklingsutsikter för sjukhusverksamheten, fördelarna, 
möjligheterna, hoten och nackdelarna med en sammanslagning samt olika frågor 
i anknytning till en ändamålsenlig organisering av verksamheten togs upp i 
intervjuer med sakkunniga och nuvarande beslutsfattare. Totalt gjordes 54 
intervjuer, varav 43 ansikte mot ansikte och 11 per telefon. En förteckning över 
de intervjuade personerna finns i bilaga 1. 
 
Utredningen om de juridiska förutsättningarna för en sammanslagning stöder sig 
på intervjuer med sakkunniga, Sjukvårdsdistriktens förvaltningsdirektörers 
kunnande samt bl.a. förstudien till Birkaland som utarbetades av KPMG och 
förstudien om Insjöfinlands social- och hälsovårdssamarbete som utarbetades av 
Seppo Tuomola. 
 
Beträffande verksamhetsledningen samlades synpunkter in genom intervjuer 
och av dessa sammanställdes olika alternativ, vilkas fördelar och nackdelar 
bedömdes. 
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4. Utvecklingen av sjukhusverksamheten i framtiden 
 
Sjukhusverksamhetens framtid kan granskas å ena sidan i ljuset av 
internationella utvecklingsriktningar och å andra sidan genom att reflektera 
över de förändringar som sker i Finlands lagstiftning. 
 
I intervjuerna framkom många faktorer, som tros påverka 
sjukhusverksamhetens utveckling. Trots att förteckningen är täckande, är den 
knappast fullständig, och faktorerna presenteras inte i viktighetsordning. 
 

1. Läkarvetenskapens utveckling, som enligt de flesta går mot att läkare och 
forskare i framtiden åtminstone delvis specialiserar sig på allt snävare 
områden. För att hänga med, eller ännu hellre hålla sig i framkanten av 
utvecklingen i fråga om kunnande och vårdkvalitet, förutsätts ett tillräckligt 
stort befolkningsunderlag, så att antalet fall som behandlas möjliggör att 
kunnandet utvecklas. Ett stort befolkningsunderlag garanterar också ett 
större antal kunniga.  

2. Läkarvetenskapens och läkemedlens utveckling kan också på betydande 
sätt förändra behandlingssättet för vissa sjukdomar. Sjukdomar kan, istället 
för med kirurgiska åtgärder, behandlas med mediciner och i högre grad 
hemma. 

3. Till läkarvetenskapens utveckling hör också viljan bland läkare och övriga 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att utveckla sig själva. 
Det bästa sättet att garantera sitt eget marknadsvärde är att specialisera sig 
långt och detta sker i allmänhet på universitetssjukhus. Unga läkare vill 
arbeta som en del av en grupp, inte ensamma. Läkarnas livspartner är ofta 
också högt utbildade, och högt utbildade personer söker sig till sådana 
städer där det finns större möjligheter till sysselsättning inom uppgifter 
som motsvarar utbildningen. Dessa trender inverkar på möjligheterna att 
rekrytera yrkespersoner till vakanser på olika sjukhus. 

4. Teknologins utveckling. Detta kommer att märkas på många sätt. Artificiell 
intelligens kommer sannolikt att delvis förändra läkarnas arbete i fråga om 
bl.a. fastställande av sjukdomar och vårdbehov. Å andra sidan möjliggör 
teknologi i fortsättningen att självständigt följa med hälsotillståndet på 
distans. Handledning i vården kan erbjudas virtuellt (jfr 
virtualsjukhusprojekten) och behandlingar kan stödjas (konsultationer) 
eller genomföras i samarbete med yrkespersoner på en annan ort. 
Teknologi i bl.a. kirurgisk robotik, bilddiagnostik och 
laboratorieverksamhet kostar i framtiden allt mer och förutsätter nytt 
kunnande även utanför läkarvetenskapen. Dessa skapar kostnadstryck, men 
å andra sidan ser man att det för produktionen av tjänsterna behövs mindre 
väggar än tidigare. Minskat behov av väggar leder också till ökad 
användning av rörliga enheter. 
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5. Datasystem (patientdatasystem m.m.) utvecklas och tack vare gemensamma 
datasystem förbättras informationsflödet och verksamheten effektiveras. 

6. Möjligheterna till nya och effektivare, men även dyrare, behandlingar (både 
läkemedel och teknologi) i kombination med kraven på kontinuerlig 
specialisering och ökad kvalitet och patientsäkerhet leder till allt större 
behov av att avtala om arbetsfördelningen regionalt. Verksamhet som 
kräver specialkunnande koncentreras till tillräckligt stora enheter och detta 
gäller förutom västkusten även övriga delar av Finland. Å andra sidan bildas 
av många nuvarande lokala enheter rehabiliterande sjukhus. 

7. Patient- och / kundorienteringen ökar. På detta inverkar patienternas 
ökade kravnivå, konkurrensen om patienterna och även bl.a. 
genteknologins möjlighet att producera patientspecifik data om bl.a. 
riskfaktorer, varvid behandling kan inriktas mer individuellt än tidigare. I 
takt med kundorienteringen blir även vårdkedjorna / vårdhändelserna 
snabbare. Kedjan från behandling via utskrivning och till rehabilitering 
förbättras, och behandlingen av sängliggande patienter minskar. Totalt sett 
förväntas patienternas sökande av information och diagnostisering på egen 
hand öka. 

8. Befolkningen åldras och sjukdomsspektrumet förändras. Behovet av 
rehabiliterande sjukhus ökar. Å andra sidan, om behovet av geriatriskt 
kunnande ökar, är frågan om efterfrågan på sjukhustjänster till exempel i 
anknytning till förlossningar och barnsjukdomar minskar, då 
åldersklasserna minskar. 

9. Konkurrensen mellan sjukhusen som valfriheten leder till ökar. 
Konkurrensen gäller såväl patienter som kunniga. Förutom nuvarande 
aktörer tillkommer i branschen även nya aktörer, som t.ex. banker, 
försäkringsbolag och detaljhandeln. Konkurrensen ökar även på grund av 
utländska aktörer, både så att utländska aktörer kommer till Finland och så 
att utländska aktörer sköter olika uppgifter (bl.a. röntgenutlåtanden) på 
distans. I takt med att medborgarna blir förmögnare tar allt fler 
försäkringar och är beredda att använda sina egna tillgångar för att köpa 
hälso- och sjukvårdstjänster. 

10. Ledningen av sjukhusen förändras. Sjukhuset leds genom tjänsteprocesser i 
stället för som i nuläget genom den modell som grundar sig på funktioner. 
En möjlig utvecklingsriktning kan vara att vårdavdelningarna inte är på 
avdelningarna, utan att patienterna inom alla / de flesta specialområden 
behandlas på koncentrerade vårdavdelningar, där vården är graderad enligt 
behov. 

11. I fråga om vården av personer med utvecklingsstörning förändras boendet 
på inrättningar ytterligare. Man strävar efter att bygga boendeenheterna så 
att hjälpmedel ska rymmas i dem. 

12. Den senare tidens lagstiftning, bl.a. jourförordningen, leder till att 
verksamheten koncentreras till större enheter än i nuläget. Vården av 
patienterna är multidisciplinär, vilket förutsätter samarbete mellan olika 
specialområden (även med andra än läkare). På grund av kvaliteten, 
tillgången till kunnig arbetskraft, kostnaderna och verkningsfullheten bör 
verksamheten koncentreras till större enheter än i nuläget. 
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Det är uppenbart att den största delen av dessa utvecklingskostnader är lättare 
att hantera om organisationen är tillräckligt stor. Vissa däremot är till sin natur 
sådana, att organisationens storlek inte har någon nämnvärd betydelse för hur 
man klarar av att hantera dem. 
 
 

5. Fördelar och möjligheter med en sammanslagning 
 
Nedan granskas på allmän nivå de nyttor och fördelar som uppstår vid en 
sammanslagning. Dessa kan anses vara till fördel för alla landskap. Sedan 
granskas också vilka nyttor, fördelar eller möjligheter som för varje landskap 
separat talar för en sammanslagning. 
 

5.1 Patientens synvinkel 
 
Universitetsstatusen ansågs säkerställa att det på alla sjukhus och inom alla 
specialområden hela tiden finns tidsenlig och enhetlig vårdpraxis.  Till 
förenhetligade verksamhetssätt och processer hör utveckling och underhåll av 
kvalitetssystemen. Likaså ansågs att det är lättare att anvisa arbetstid för 
utveckling av verksamheten i en stor organisation än i sjukhus med knappare 
resurser eller personalbrist. Man ansåg också att man med hjälp av olika 
utbildnings-, tjänste- och inhoppsarrangemang bättre än i nuläget kan 
säkerställa kunnig personal på alla sjukhus och å andra sidan är det lättare att 
ordna konsultationer på ett stort sjukhus än på en liten enhet. Allt detta borde 
för patienten resultera i en god och jämn kvalitet på vården samt förbättrad 
patientsäkerhet. Också de som ansåg att den nuvarande verksamheten är av god 
kvalitet och inte trodde att en sammanslagning skulle ha någon större positiv 
inverkan på kvaliteten, ansåg att man med en sammanslagning kunde säkerställa 
den nuvarande kvalitetsnivån. 
 
Vidare ansåg man att om och när kunnandet i fråga om mera sällsynta sjukdomar 
koncentreras till en plats (som beroende på kunskapsområde kan vara vilket 
som helst av de tre sjukhusen), kan man garantera bästa möjliga vård för 
patienterna. Man ansåg att ett större Västkustens universitetssjukhus sannolikt 
klarar sig bättre i konkurrensen om kunder och om det önskar kan jämna ut 
volymerna mellan de olika sjukhusen. Detta skulle garantera att tillräckliga 
volymer bevaras även i Vasa, och därigenom att kunnande skulle bevaras och 
härigenom möjligheten att erbjuda jourtjänster. Med andra ord ansåg man i Vasa 
att man som en del av Västkustens universitetssjukhus kunde säkerställa att 
jourverksamheten kan fortsätta och på så vis förhindra att patienter omkommer 
på vägen till vården. 
 
I patientens synvinkel ingår även rätten till tjänster på sitt eget modersmål. Till 
dessa delar förknippas både förhoppningar och farhågor med Västkustens 
universitetssjukhus. Vissa av de intervjuade ansåg att en mer omfattande 
rotation av läkarstuderande på de olika sjukhusen under praktikperioderna 
kunde förbättra deras språkkunskaper, eller åtminstone sänka tröskeln att 
använda svenska i patientarbetet. 
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5.2. Synvinkeln för kunnandet 
 
Synvinkeln för kunnandet är starkt förknippad med föregående punkt, eftersom 
patienterna har nytta av att kunnandet är högklassigt på alla enheter, såväl med 
tanke på vårdkvalitet som patientsäkerhet. I denna punkt granskas frågan ur 
synvinkeln för anskaffande, utveckling och upprätthållande av kunnandet. 
 
Många av de intervjuade ansåg att konkurrensen om kunniga ökar. Vasa och 
Satakunta har lidit av läkarbrist och vakanser har inte alla gånger kunnat fyllas. 
Man önskade att Västkustens universitetssjukhus skulle minska konkurrensen 
om kunniga mellan enheterna och å andra sidan ansåg man att universitetet som 
varumärke kunde vara till hjälp vid rekryteringen, både i förhållande till andra 
landskaps sjukhus och till enskilda aktörer. Vidare ansåg man att ordnande av 
läkarutbildning i både grundläggande skede och specialiseringsskede i 
Björneborg och Vasa främjar tillgången till läkararbetskraft. Studerande är 
tillgängliga för sjukhuset under praktikperioden och å andra sidan är tröskeln 
lägre att söka till dessa sjukhus då de är bekanta. Sådan här 
undervisningsverksamhet görs redan nu, men många tänkte att Västkustens 
universitetssjukhus åtminstone skulle trygga att den fortsätter och å andra sidan 
skulle det kunna möjliggöra att undervisningen utökas på dessa orter. Man 
framförde också att unga läkare inte i första taget lämnar ett universitetssjukhus. 
Ett sådant beslut är ett stort karriärval som de inte gör i första taget. På så vis 
kunde statusen som Västkustens universitetssjukhus hjälpa Satakunta och Vasa.  
Unga läkare kunde söka lediga tjänster på dessa orter, i stället för att vänta på 
lediga tjänster i Åbo eller andra nuvarande universitetssjukhus.  
 
Å andra sidan var en del av de intervjuade starkt av den åsikten att Västkustens 
universitetssjukhus inte kommer att avgöra eller underlätta läkarbristen. Detta 
motiverades med att läkare väljer sin boningsort självständigt, och att i dessa val 
inverkar förutom arbetsuppgifterna även livspartnerns 
sysselsättningsmöjligheter och övriga faktorer i anknytning till familjen. 
 
Forskning och undervisning är en central del av ett universitetssjukhus 
verksamhet. Nästan alla intervjuade var eniga om att Västkustens 
universitetssjukhus skulle ha en positiv inverkan på undervisnings- och 
forskningsverksamheten åtminstone i sjukhusen i Satakunta och Vasa, men tack 
vare ett större befolkningsunderlag och enklare forskningstillståndsförfarande 
även i Åbo. Många ansåg att en aktiv forskningsverksamhet och tillhörande 
undervisning garanterar för hela sjukvårdspersonalen att kunnandet utvecklas 
bättre än i nuläget. Man trodde också att kvaliteten på undervisningen förbättras 
i samband med en sammanslagning. I Björneborg och Vasa ansåg man att en 
sammanslagning ger möjlighet för bägge orter att bl.a. i samband med 
gemensamma tjänster få kunnande på professorsnivå till orten i högre grad än 
tidigare. 
 
Till säkerställandet av kunnande på olika orter hör också tankarna om att 
yrkespersoner på Västkustens universitetssjukhus kunde arbeta på annan ort 
åtminstone några dagar nu och då. Man ansåg att konsultationsmöjligheterna för 
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olika specialområden skulle förbättras och på så vis skulle man få kunskaper och 
kunnande i bättre användning än i nuläget. I ett sammanslaget sjukhus skulle det 
också vara enklare att sköta olika vikariatarrangemang. 
 
Befolkningsunderlaget i de tre sjukvårdsdistrikten skulle möjliggöra 
upprätthållandet av sådant kunnande som det på västkusten i dag inte finns på 
någon enhet, och samtidigt skulle man säkerställa sådant som nu är gränsfall för 
om det kan genomföras i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 
 
 

5.3. Ekonomi 
 
Det visade sig vara en svår uppgift att bedöma de ekonomiska konsekvenserna 
av en sammanslagning. I Vasa och Satakunta kom man fram till att eftersom 
specialiserad sjukvård blir mer krävande och dyr, lönar det sig för landskap med 
litet befolkningsunderlag att gå samman och sträva efter en vettig 
arbetsfördelning. Å andra sidan ansåg man ändå att varje sjukhus verksamheter 
ska bevaras på nuvarande plats och gärna i nuvarande omfattning, så att de 
vanligaste folksjukdomarna sköts på alla tre sjukhus. På så vis skulle 
arbetsfördelningen gälla mindre specialområden och å andra sidan mer sällsynta 
sjukdomar samt investeringar i teknologi och kunnande som behövs för dessa.  
 
En del av de intervjuade ansåg att ekonomi- och lönsamhetsfördelar framför allt 
uppstår genom gemensamma handlingssätt och indikationer samt genom 
högklassigare och verkningsfullare vårdprocesser. Undersökningar och 
utredningar som tidigare gjorts av olika aktörer stöder starkt denna synpunkt 
(bl.a. Rihkanen och Takala, 2016; Kinnula et al., 2014). På detta ansågs även 
inverka det större befolkningsunderlaget och delvis den arbetsfördelning som 
görs på området, vilka garanterar mera upprepningar för dem som utför 
behandlingarna, vilket resulterar i en förbättrad kvalitet. Om 
behandlingsresultaten i processerna förbättras, behövs färre (åter-)besök, 
mindre överlappande diagnostik osv.  
 
En del av de intervjuade trodde att det finns möjlighet att spara i förvaltningen. 
Förvaltningskostnaderna i sin helhet är ganska små i förhållande till 
verksamhetens totalkostnader, vilket gör att även om det finns något att spara in 
genom god ledning och organisering, skulle inbesparingarna knappast vara 
särskilt betydande i proportion till totalkostnaderna. Men om man granskar alla 
stödverksamheter, inklusive diagnostiska tjänster, finns det säkert möjlighet att 
uppnå inbesparingar (jfr. tidigare utredning). 
 
Man trodde att gemensamma och tidsenliga datasystem skulle ge 
lönsamhetvinst. Likaså genom koncentrering av anskaffningar kunde man uppnå 
kostnadsfördelar. Då olika utvecklingsåtgärder som uppkommer i samband med 
digitalisering och investeringar i anknytning till dessa koncentreras och görs 
samtidigt av tre landskap i stället för att var och en investerar självständigt, 
uppkommer säkert inbesparingar. 
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Många av de intervjuade trodde på storskalighet.  Man ansåg att en större helhet 
möjliggör en ökad lönsamhet, vilket inte nödvändigtvis skapar direkta 
inbesparingar, men en bättre användning av resurserna stävjar ökade kostnader. 
I detta sammanhang hänvisades till avlägsnandet av överlappningar och till 
specialiserade enheter. 
 
Hur de ekonomiska nyttorna realiseras beror säkert också på hur långt man 
inom Västkustens universitetssjukhus tillåter att resurser inriktas av 
sjukhusledningen enligt behov. Om landskapen i avtalet om grundande eller 
genom förvaltningsmässiga arrangemang avgränsar den verkställande 
ledningens rörelsefrihet i fråga om inriktning av resurser, är det klart att alla 
potentiella ekonomiska nyttor inte uppnås.  
 
I den mer detaljerade analys av bilddiagnostik och laboratorieverksamhet som 
gjordes år 2016 framkom att en sammanslagning i fråga om dessa funktioner 
skulle möjliggöra ekonomiska nyttor. I utredningen konstaterades dock även att 
nyttorna inte nödvändigtvis fördelas jämnt mellan landskapen. Detta är 
emellertid till stor del beroende av hur man löser finansieringen av Västkustens 
universitetssjukhus. Mera om detta nedan. 
 

5.4 Processer 
 
I fråga om verksamhetsprocesser stannar specificeringen av nyttorna med en 
sammanslagning på en ganska allmän nivå. Man ansåg att verksamhetssätten och 
processerna kan utvecklas så att de är sinsemellan likadana. På så vis kan man 
välja de funktionellt sett mest högklassiga och effektiva verksamhetssätten och 
samtidigt med hjälp av vägledning och kvalitetssystem säkerställa att 
verksamheten fungerar friktionsfritt och effektivt då människor arbetar på olika 
platser och tillsammans med de yrkespersoner som verkar på olika platser. 
Vidare hänvisade man angående förenhetligande av verksamhetssätt till 
enhetliga indikationer, varvid den vård som erbjuds är jämlik för alla invånare i 
de tre landskapen.  Man trodde att man med enhetliga processer och 
koordinerad planering kan få kontroll över bl.a. köerna.  
 
En annan central dimension i anknytning till processer och vårdkedjor utgörs av 
samarbetet med primärvården. En del av de intervjuade ansåg att kontakter till 
de olika landskapens primärvård och socialförvaltning är möjliga att ordna med 
likadana ekonomiska och verkningsfulla metoder. För andra däremot utgjorde 
just integrationen med övrig social- och hälso- och sjukvårdsförvaltning ett stort 
frågetecken och en hotbild. 
 
I samband med detta är det bra att observera, att enligt de nuvarande 
lagförslagen kan social- och hälsocentraler drivas av både landskapets affärsverk 
och privata företag och sammanslutningar, varvid det i vilket fall som helst 
uppkommer ett gränssnitt för specialiserad sjukvård och primärvård. För ett 
smidigt fungerande gränssnitt krävs att man hittar lösningar, oberoende av 
verksamhetsmodell. 
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Man ansåg också att verksamhetsprocesserna förändras i takt med den 
teknologiska utvecklingen. Tjänster kan produceras på distans, dvs. istället för 
att patienten rör på sig, kan tjänsterna med teknologins hjälp föras närmare 
patienten. 
 

5.5. Främjande av hälsa 
 
De intervjuade såg inte att en sammanslagning skulle ha inverkan på främjandet 
av hälsan. Också denna ståndpunkt kan utmanas genom att fundera över 
teknologins utveckling. Om man i framtiden med hjälp av teknologi och 
läkarvetenskap bättre kan analysera människornas individuella egenskaper 
(t.ex. genbaserad information och å andra sidan olika mätanordningar som följer 
hälsotillståndet), så kan behandlingar och även förebyggande åtgärder planeras 
individuellt. Det är svårt att tänka sig att sådana förebyggande åtgärder skulle 
kunna läggas på kommunernas ansvar. En utveckling av detta slag kommer att 
kräva kunnande och investeringar - i dessa är storskalighet till fördel på så vis att 
tjänsterna kan erbjudas tidigare än om man agerar ensam och på så vis att 
investeringskostnaderna fördelas mellan flera betalare. 
 

5.6 Problem, nackdelar och hot, om en sammanslagning inte görs 
 
De möjliga fördelar som uppnås med en sammanslagning kan granskas också 
genom att fråga vad som händer om en sammanslagning inte görs. Många av de 
intervjuade konstaterade att många av de möjligheter som nämns ovan går 
förlorade.  
 
En del ansåg att på kort sikt händer ingenting, men på längre sikt kan ett beslut 
om att inte genomföra en sammanslagning leda till större svårigheter än i 
nuläget vid rekrytering och säkerställande av kunnande. I Vasa påpekades, att 
läkare rekryteras från sjukhuset redan nu, då det inte är ett av de tolv sjukhus 
med omfattande jour. Man trodde att då social- och hälsovårdsreformen 
framskrider kommer den nuvarande verksamhetsvolymen att minska eftersom 
enskilda sjukhus är svagare i konkurrensen på marknaden. Mindre volymer kan 
vara ett hot för kirurgi- och jourverksamheten. Både på grund av mindre 
volymer och bristen på kunniga ansågs att man i de nuvarande centralsjukhusen 
med tiden kommer att bli tvungna att göra nedskärningar inom vissa 
specialområden. Det sades att konkurrenssituationen leder till att de tynar bort. I 
Åbo åter ansåg man att om en sammanslagning inte görs, är faran den att Vasa 
börjar använda Uleåborgs eller Birkalands tjänster. Detta skulle ha en negativ 
inverkan på verksamhetsvolymerna i Egentliga Finland. 
 
Många respondenter ansåg att möjligheterna att utveckla verksamheten minskar 
om en sammanslagning inte görs. Man undrade också vad som är i ÅUCS:s 
intresse att stödja, om Satakunta och Vasa inte är en del av det. I fråga om 
personer med utvecklingsstörning ansåg man att om en sammanslagning inte 
görs, och om vården av personer med utvecklingsstörning förblir i nuvarande 
organisationer, förlorar man de möjligheter till bättre vård som gen- och 
ärftlighetsforskningen medför. 
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I detta sammanhang kunde man kanske konstatera att ju svagare uppfattning 
den intervjuade i genomsnitt hade om de faktorer som i framtiden kommer att 
inverka på sjukhusverksamhetens utveckling, desto mindre ansåg den att en icke 
genomförd sammanslagning skulle leda till negativa konsekvenser. Detta är ett 
gammalt dilemma som är känt inom affärsledning och forskning inom 
företagsledning. Då man upplever att saker är i sin ordning, ser man inget behov 
av ändring. Och då man någon gång i framtiden ser behovet, kan det vara för sent 
att reagera, eller så blir det oproportionerligt dyrt att reagera. 
 

5.7 Landskapens och universitetets synvinklar på nyttorna 
 
I Egentliga Finland anser man att Åbo är det av Finlands universitetssjukhus som 
geografiskt sett har det mest ofördelaktiga läget. Detta kan ha en inverkan, om 
man någon gång i Finland besluter om att minska antalet medicinska fakulteter. 
Tre landskap och ett befolkningsunderlag på en miljon invånare samt ett stort 
Västkustens universitetssjukhus som bildas av tre sjukhus skulle göra det svårt 
att dra in den medicinska fakulteten i Åbo. Med anknytning till det ovan nämna 
anser man i Åbo att Västkustens universitetssjukhus kunde profilera sig som 
producent av svenskspråkiga tjänster och även som producent av svenskspråkig 
läkarutbildning. 
 
Ur Åbo stads synvinkel är det av central betydelse att säkerställa och utveckla 
forskningsarbetet vid Åbo universitetssjukhus även av den orsaken att Bayer 
utgör den största enskilda posten av Åbo stads bolagsskatteintäkter, och 
läkemedelsindustrins betydelse som helhet är central för skatteintäkterna. 
Health Campus Turku drar forsknings- och utvecklingsverksamhet till området 
och ökar områdets livskraft. 
 
I Vasa önskar man att en sammanslagning ska trygga att jourverksamheten 
fortsätter vid Vasa centralsjukhus. Vasa har lidit av läkarbrist och man hoppas 
att Västkustens universitetssjukhus ska avhjälpa detta problem. I Vasa anser 
man också att det är viktigt att den svenskspråkiga befolkningen har en verklig 
möjlighet att få social- och hälsovårdstjänster på sitt modersmål. Både i Vasa och 
Björneborg tänker man att Västkustens universitetssjukhus skulle vara ett sätt 
att förhindra en eventuell nedåtgående spiral för det egna centralsjukhuset.  
 
I Satakunta, liksom även i andra landskap, önskar man att projektet ska bidra till 
god och för framtiden tryggad vård och service till landskapets invånare. I 
Satakunta är utmaningen att på sikt säkerställa kunnandet och läkarresurserna i 
den hårdnande konkurrensen om såväl patienter som kunniga. I Satakunta anser 
man att Västkustens universitetssjukhus skulle säkerställa fortsatt omfattande 
jour även i framtiden och att den till och med kunde utvidgas till att omfatta flera 
specialområden.  
 
I Satakunta tänker man också att Västkustens universitetssjukhus skulle 
säkerställa en högklassig och fortsatt kraftigt utvecklande forskning och 
undervisning i läkarvetenskap, vårdarbete och hälsoekonomi samt bl.a. 
socialvetenskaplig forskning och undervisning på universiteten i Åbo och Vasa, 
men forskning och undervisning på andra än läkarvetenskapliga områden kunde 
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eventuellt i samband med detta utökas även till Björneborgs 
universitetscentrum. 
 
Ur universitetets synvinkel är det av central betydelse att den medicinska 
fakulteten bevaras som en del av Åbo universitet. En sammanslagning skulle 
säkerställa tillräckligt omfattande patientmaterial för undervisningens behov. På 
motsvarande sätt skulle en sammanslagning erbjuda ett mer omfattande och 
heterogent patientunderlag för klinisk forskning. Samarbete mellan universitetet 
och centralsjukhusen i Satakunta och Vasa, i synnerhet inom undervisning, finns 
redan nu, men verksamheten skulle vara enklare med en aktör, dvs. avtalen om 
undervisning och forskning kunde ingås med en organisation i stället för, som i 
nuläget, med tre stycken. En sammanslagning kunde även öka 
forskningsarbetets anseende i Björneborg och Vasa och därigenom öka 
forskningssamarbetet och forskningens volym. Det verkade också som att man 
ur universitetets synvinkel önskade att man från Björneborg och Vasa skulle få 
mer ekonomiska resurser till undervisning och forskning. 
 
 

6. Nackdelar och hotfaktorer med en sammanslagning 
 
Ingen direkt nackdel med en sammanslagning framkom, men däremot olika 
hotfaktorer, som, om de skulle bli verklighet, skulle vara till nackdel i synnerhet 
för centralsjukhusen i Vasa och Satakunta. Hotbilderna kan indelas å ena sidan i 
sjukvårdsmässiga och ekonomiska och å andra sidan i politiska hot. 
 
En central farhåga i såväl Satakunta som Vasa var att verksamheten i 
Västkustens universitetssjukhus koncentreras till Åbo och Björneborg och Vasa 
med tiden blir ett reservsjukhus, som endast koncentrerar sig på 
bulkverksamhet. Om det högsta kunnandet flyttas till Åbo och verksamhetens 
innehåll urlakas, är det ännu svårare att rekrytera kunniga och detta syns även i 
vårdens kvalitet. 
 
På motsvarande sätt befarar man att investeringar som görs i första hand 
koncentreras till Åbo och övriga endast får det som blir över av pengarna. Då 
skulle landskapen Satakunta och Österbotten få betala för de investeringar som 
görs i Åbo. Man ansåg också att om Västkustens universitetssjukhus måste spara 
in på något, så skulle inbesparingarna alltid först göras i randområdena. 
 
De tredje centrala farhågan har att göra med sjukhusets interna beslutsfattande. 
Man befarade att beslutsfattandet koncentreras till Åbo och att de egna 
möjligheterna att påverka verksamheten skulle minska. Åbo beskrevs i 
intervjuerna som stelt, inte reformvilligt, långsamt, byråkratiskt, icke 
transparent och svagt. Åsikterna har formats med tiden i samband med ERVA-
samarbetet. Också i allmänhet ansåg man att stora organisationer är tunga och 
osmidiga. Den ökade byråkratin och osmidigheten samt ”onödigheter” gör att det 
i stället för en storskalighetsfördel uppstår en storskalighetsnackdel. Man 
befarade också att det hur samarbetet mellan områdena löper inom ett 
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gemensamt Västkustens universitetssjukhus kan hänga på Västkustens 
universitetssjukhus ledare som person.  
 
Den fjärde farhågan var förknippad med personalens attityder och ledningen av 
förändringen. På alla tre sjukhus finns en egen verksamhetskultur och att förena 
dessa kan vara besvärligt och tidskrävande. Man befarade att en 
sammanslagning ger upphov till förändringsmotstånd inom organisationen. På 
alla enheter har man de senaste åren genomfört olika förnyelseprojekt och en 
del upplevde att personalen ännu inte har återhämtat sig från den belastning 
som dessa orsakade. Många ansåg att det krävs professionellt ledarskap för att 
leda en förändring – man befarade att tillräckliga satsningar inte görs på detta. 
 
Bland personalen befarar man också att om alla tre sjukhus är en del av samma 
juridiska aktör, och sålunda är en och samma arbetsgivare, kan arbetsgivaren 
med sin direktionsrätt kommendera arbetstagare att arbeta på någon av de 
andra orterna mot deras vilja. Dessutom var man orolig för att tjänstekraven på 
Västkustens universitetssjukhus kan vara så hårda att det inte finns personer 
som uppfyller dem. 
 
Den femte farhågan är förknippad med tillgången till och organiseringen av 
diagnostiska tjänster. Man befarade att laboratorieprovens fördröjningar 
förlängs om verksamheten koncentreras till Åbo. Man ansåg att diagnostikens 
volymnivå inte garanteras genom en sammanslagning, vilket leder till höjda 
enhetskostnader. Man ansåg att för diagnostiken antingen skulle bildas ett eget 
bolag på västkusten eller alternativt skulle man överföra västkustens 
laboratoriefunktioner (eller en del av dem, och eventuellt även bilddiagnostik) 
till en del av en större nationell aktör, som istället för in-house verksamhet 
verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 
 
Den sjätte farhågan gällde integreringen av Västkustens universitetssjukhus och 
primärvården och socialförvaltningen. Man befarade att en stor organisation 
börjar leva sitt eget liv och att specialiserad sjukvård fjärmas från primärvården 
och socialförvaltningen. Man frågade om lokala vårdkedjor kan ledas 
koncentrerat från Åbo.  
 
Många ansåg att tidpunkten för en sammanslagning inte är optimal nu på grund 
av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen och den kraftiga integration av 
specialiserad sjukvård och primärvård samt socialförvaltning som eftersträvas 
inom den. Man ansåg att både morot och piska saknas, för att Västkustens 
universitetssjukhus skulle ha äkta vilja och behov att arbeta för en smidig 
integration. 
 
Integrationen förknippades också med oro för att universitetssjukhuset inte 
politiskt styrs av endast ett landskap och landskapen inte har beslutanderätt om 
penninganvändningen. Till dessa frågor återkommer vi nedan, då alternativa 
förvaltningsmodeller behandlas.  
 
Den sjunde farhågan gällde de svenskspråkiga tjänsternas ställning. Man 
undrade hur språkkunskapen räcker till bland dem som verkar i Satakunta och 
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Åbo, om man framskrider i arbetsfördelningen och läkarna utför mer arbete till 
andra landskap (t.ex. på distans). Trots att Åbo betjänar Åland, ansåg man i Vasa 
att det fortfarande finns mycket att förbättra i Åbo i fråga om språkkunskap, för 
att inte tala om Satakunta.  
 
Den åttonde farhågan gällde hur samarbetet med t.ex. Tammerfors 
universitetssjukhus ska utvecklas i framtiden. I nuläget pågår samarbete och 
många i Satakunta och Vasa upplever att det är bra att bevara kontakten och 
samarbetet med Tammerfors. 
 
Ett hot ansågs också vara att man trots en sammanslagning inte skulle få kunniga 
till Satakunta och Vasa. Detta i sig är inte ett problem som beror på en 
sammanslagning, utan beskriver det att de nyttor som man eftersträvar med en 
sammanslagning naturligtvis inte är säkra i förväg. På motsvarande sätt ansåg 
man att en sammanslagning hotar ställningen för många personer som har 
administrativa och ledande uppgifter och många politikers förtroendeuppgifter. 
 
 

7. Västkustens universitetssjukhus verksamhetsmässiga helhet och 
regional organiseringen av sjukvårdsmässiga verksamheter 
 

7.1 Vilken del av den specialiserade sjukvården till Västkustens 
universitetssjukhus 
 
Utgångsläget är att Västkustens universitetssjukhus kan bildas antingen så att 
nuvarande ÅUCS, Satakunta centralsjukhus och Vasa centralsjukhus sammanslås, 
eller så, att helheten till stor del skulle motsvara en sammanslagning av de 
nuvarande sjukvårdsdistrikten. Det tredje alternativet skulle vara att varje 
landskaps specialiserade sjukvård sammanslås i det närmaste helt under 
Västkustens universitetssjukhus, inklusive städernas nuvarande specialiserade 
sjukvård på primärnivå.  
 
I samband med detta är det bra att observera att i Egentliga Finland är 
regionsjukhusen i och med projektet ”yksi sairaala” (ett sjukhus) en del av ÅUCS. 
Regionsjukhusen har inte egen förvaltning och de verkar som ÅUCS:s 
verksamhetsställen. I Åbo har man också startat sammanslagningen av Åbo stads 
specialiserade sjukvård till en del av ÅUCS:s verksamhet. I Satakunta t.ex. i 
Rauma regionsjukhus finns både sjukvårdsdistriktets och stadens verksamhet, 
men den kirurgiska verksamheten flyttas från Rauma till Satakunta 
centralsjukhus i slutet av året. Situationen i Österbotten är liknande i fråga om 
Jakobstad. Men t.ex. i Björneborg och Vasa har städerna fortfarande sin egen 
verksamhet inom specialiserad sjukvård. 
 
Argumenten för att nuvarande ÅUCS och centralsjukhusen sammanslås, men att 
regionsjukhusen / den specialiserade sjukvård som städerna driver skulle 
lämnas utanför helheten grundar sig till stor del på tanken att regionsjukhusens 
roll borde förändras i riktning mot rehabiliterande enheter. Det är också möjligt 
att en sammanslagning av tre sjukhus skulle vara enklare att föra igenom i 
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landskapens fullmäktige än det att den specialiserade sjukvården i större 
omfattning skulle koncentreras till en landskapsövergripande aktör. 
 
I Birkalands och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts samarbetsutredningar 
kommer granskningen att göras utgående från den helhet som landskapens 
sjukhus bildar (m.a.o. i Birkaland är bl.a. Valkeakoski regionsjukhus en del av 
utredningen). Många av de intervjuade ansåg att man inte kan tänka att man till 
Västkustens universitetssjukhus skulle flytta endast specialiserad sjukvård på 
specialnivå, eftersom samma kirurg utför både svåra och enkla operationer. 
Verksamhet på primärnivå behövs i Västkustens universitetssjukhus för 
undervisningssyften och volym på primärnivå garanterar också en effektiv 
användning av resurser. Vissa var till och med av den åsikten att det för 
tillräckligt och intressant arbete skulle vara klokt att överföra hela den 
specialiserade sjukvården till Västkustens universitetssjukhus. 
 
Eftersom regionsjukhusen i västkustens till befolkningsmängden största 
landskap i Egentliga Finland redan har förenats till en del av ÅUCS, och Åbo stads 
verksamheter inom specialiserad sjukvård håller på att integreras som en del av 
ÅUCS, skulle det vara naturligt att man också i Satakunta och Österbotten skulle 
sträva efter att landskapets tjänster inom specialiserad sjukvård till stor del 
skulle produceras av de nuvarande centralsjukhusen på de verksamhetsställen 
och i den omfattning som är vettigt ur landskapets synvinkel.   
 
Då man framöver försöker främja projektet med Västkustens 
universitetssjukhus, skulle det vara orsak att tydligt framföra vilken del av den 
specialiserade sjukvården man exakt talar om och tydligt motivera varför det är 
fråga om den valda helheten. 
 

7.2 Ställningen för vården av utvecklingsstörda och vården av personer med 
handikapp 
 
Vården av personer med utvecklingsstörning är organiserad på olika sätt i olika 
landskap. I Satakunta är den en del av sjukvårdsdistriktets verksamhet. I 
Egentliga Finland ansvarar Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä 
för vården av finskspråkiga utvecklingsstörda och i Österbotten har tjänsterna 
producerats av stöd- och kunskapscentret Eskoo. För den svenskspråkiga 
institutionsvården av personer med utvecklingsstörning i både Egentliga Finland 
och Vasa ansvarar Kårkulla Samkommun. Enligt de nya lagförslagen skulle dessa 
strukturer upplösas och verksamheterna flyttas över på landskapens ansvar. 
 
Om Västkustens universitetssjukhus grundas, bör det fattas beslut om huruvida 
tjänster till personer med utvecklingsstörning ska tas med som en del av 
verksamheten eller inte. Synpunkterna i frågan går isär och en del av de 
intervjuade tog inte ställning i frågan. En del av de intervjuade ansåg dessutom 
att man förutom vården av personer med utvecklingsstörning dessutom borde 
fundera på vården av till exempel personer som har fått funktionsnedsättning 
vid olycksfall.  
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Argumenten för att dessa borde vara en del av Västkustens universitetssjukhus 
tar till stor del fasta på att undersökning och rehabilitering av personer med 
utvecklingsskada och till exempel personer som har fått en hjärnskada i vuxen 
ålder bör finnas i anslutning till annan högklassig bl. a. läkarvetenskaplig 
undersökning och behandling samt rehabilitering. Man ansåg att eftersom 
utvecklingsstörning ofta har en biologisk och läkarvetenskaplig grund, kunde 
utvecklingsstörning ofta förhindras före födelsen. Många tänkte att de personer 
med utvecklingsstörning som behöver mycket medicinsk vård, borde vårdas som 
en del av Västkustens universitetssjukhus, där det är nära till kunnande inom 
olika specialområden. De som klarar sig hemma eller i hemliknande förhållanden 
kunde tas omhand av landskapens affärsverk. Användningen av samma 
läkarresurser i vården av personer med utvecklingsstörning och övriga patienter 
kunde skapa synergifördelar. 
 
En del av de intervjuade ansåg att vården av personer med utvecklingsstörning i 
det närmaste är socialförvaltning och att bl.a. boende- och måltidstjänster inte 
har något att göra med Västkustens universitetssjukhus. Man föreslog att ett 
kompetenscenter för vård av personer med utvecklingsstörning kunde placeras 
under något landskaps affärsverk och övriga landskap kunde köpa tjänsterna. 
 

 

7.3 Regional organisering av sjukvårdsmässiga funktioner 
 
Alla intervjuade var eniga om att grundläggande funktioner, dvs. behandling av 
allmänna folksjukdomar, bör finnas på alla nuvarande tre sjukhus. Vissa talade 
om cementering av lokala tjänster och i Vasa ansåg man att intensivvården bör 
fortsätta på sjukhuset i Vasa. Om regionsjukhusen skulle vara en del av systemet, 
ansåg majoriteten av de intervjuade att funktionerna fortfarande borde 
koncentreras till Åbo, Björneborg och Vasa, beroende på bl.a. jourförordningen. 
Antalet regionsjukhus skulle minskas och de skulle göras till rehabiliterande 
sjukhus. 
 
Trots att vissa grundläggande uppgifter skulle bevaras på alla tre sjukhus, går 
åsikterna om profileringen mera isär. Vissa ansåg att sjukhusen i Björneborg och 
Vasa kunde ha någon specialuppgift som en del av Västkustens 
universitetssjukhus. Vissa specialområden och visst kunnande kunde 
koncentreras till Björneborg och andra till Vasa. Eller så kunde man sköta dem 
på två platser istället för nuvarande tre.  
 
I Björneborg och Vasa ansåg man att man bör säkerställa att det främsta 
kunnandet på alla specialområden inte skulle finnas i Åbo. Man nämnde att man 
kunde koncentrera till exempel obesitaskirurgi till Vasa. Även till exempel 
tjocktarmskirurgi och prostatakirurgi kunde placeras någon annanstans än i 
Åbo. Man ansåg det vara svårare att på den medicinska/konservativa sidan än på 
den operativa sidan koncentrera visst specialkunnande till Björneborg eller 
Vasa, eftersom den största delen av verksamheten till sin natur är sådan att den 
görs på alla tre sjukhus i vilket fall som helst. Det är ändå klart att 
specialiserandet bör ske i enlighet med kunnandet. I avtalet om grundande är det 
inte meningsfullt att avtala om permanent placering av vissa specialområden 
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eller kompetenscentrum. I intervjuerna nämnde man som mål över fem men 
under tio specialområden i Vasa och Björneborg vardera, i vilka Västkustens 
universitetssjukhus främsta kunnande skulle vara i dessa städer. Om det nu finns 
50 specialområden, betyder det att i 35 - 40 av dem är det främsta kunnandet i 
Åbo och för 10 - 15 specialområdens del fördelat på Björneborg och Vasa. Det är 
inte nödvändigtvis meningsfullt att sträva efter att avtala om antalet 
specialområden, för vilka det främsta kunnandet finns på annan ort än Åbo. 
Däremot kunde det kanske vara klokt att sträva efter att komma överens om att 
verksamhet inom specialiserad sjukvård bevaras tillräckligt omfattande i både 
Björneborg och Vasa. Det finns inte en sådan mätare, med vilken omfattningen 
entydigt kunde bedömas. Förutom genom antalet specialområden kan 
omfattningen bedömas t.ex. med hjälp av case-mix, enligt vissa DRG-gruppers 
andel av helheten, med åtgärdskoder osv.  I Vasa har ledande överläkare Auvo 
Rauhala begrundat denna problematik och metoder att bedöma verksamhetens 
omfattning går säkert att hitta, om viljan finns.  

 
 
 
 

 

8. Förvaltningsmässiga alternativ för Västkustens 
universitetssjukhus 
 
I skrivande stund möjliggör nuvarande och under beredning varande lagstiftning 
i princip två förvaltningsmässiga alternativ för Västkustens universitetssjukhus. 
Det ena är aktiebolag (eller andelslag) och det andra är att vara en del av något 
landskaps, dvs. i praktiken Åbos, affärsverk. I uppdraget till detta 
utredningsarbete ingick en begäran om en granskning av möjligheten till ett 
affärsverk som ägs av landskapen, eftersom landskapen i teorin kunde bilda en 
affärsverkssamkommun i likhet med i dagsläget, i detta fall ett affärsverk som 
ägs av landskapen, vars uppgift är att driva det gemensamma affärsverket. För 
närvarande finns det i Finland flera sådana affärsverkssamkommuner, bl.a. för 
produktion av bastjänster inom social- och hälsovården. Om landskaps- och 
social- och hälsovårdslagstiftningen som är under beredning av någon orsak 
strandar, skulle en affärsverkssamkommun liksom även en samkommun vara 
möjliga juridiska former för Västkustens universitetssjukhus.  
 
Utgående från den omfattande intervjugenomgång som gjordes i samband med 
utredningen ansåg endast ett fåtal att Västkustens universitetssjukhus borde 
vara ett aktiebolag. Ett affärsverk, om det skulle vara möjligt för de tre 
landskapen att grunda ett sådant, verkade för många vara den modell som lättast 
kunde godkännas. Däremot fick tanken på att verka som en del av ett 
ansvarslandskaps, dvs. Egentliga Finlands, affärsverk inte nämnvärt stöd i 
Satakunta och Vasa. 
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8.1 Aktiebolag 
 
Ett aktiebolag skulle vara ett möjligt alternativ enligt nuvarande och under 
beredning varande lagstiftning, dock med vissa begränsningar.  
 
De som talade för aktiebolagsformen betonade att det skulle göra verksamheten 
klarare och effektivare. Man ansåg bl.a. att en bolagisering skulle tvinga till 
eftertanke om investeringar med intern finansiering.  
 
I intervjuerna framkom även synpunkten att ett affärsverk inte kan verka på den 
fria marknaden, och därför är ett aktiebolag det enda alternativet. Det är sant att 
kommunlagen förbjuder affärsverk att sälja sina tjänster i större utsträckning på 
marknaden och förutsätter att den del av verksamheten, som konkurrerar med 
privata eller tredje sektorns aktörer, bör bolagiseras. Det bör emellertid påpekas 
att om en kommun (eller ett landskap) sköter de uppgifter som enligt lagen hör 
till kommunen, är det inte fråga om att verka på marknaden. Västkustens 
universitetssjukhus sköter för landskapen (nuvarande kommunerna) lagenliga 
uppgifter och bl.a. handel och samarbete mellan myndigheter (t.ex. övriga 
universitetssjukhus / affärsverks) är tillåtet. Det innebär att Västkustens 
universitetssjukhus verksamhet kan produceras i ett affärsverk under något 
landskap, eller, om lagen ändras, i ett affärsverk som ägs av landskapen 
gemensamt. Men om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen strandar 
kan kommunerna eller samkommunerna grunda en affärsverkssamkommun. Det 
finns alltså inget tvång att bolagisera verksamheten.  
 
Inrättandet av ett aktiebolag omfattas av följande fyra problem: 
 

1. Ett problem skapas av utövning av offentlig makt. Myndighetsbeslut fattas 
närmast inom psykiatrins område. Å andra sidan vidtas också vissa 
förberedande åtgärder till exempel vid smittsamma sjukdomar utgående 
från myndighetsbeslut. Dessa kan inte göras i aktiebolag. Man kan tänka 
att problemet för till exempel psykiatrins del kan lösas så att en patient 
undersöks på aktiebolagets sida och man gör ett förslag till beslut, som 
bekräftas av landskapets affärsverk eller av en tjänsteman som är i 
anordnarens anställning. Ett sådant arrangemang är emellertid inte 
möjligt enligt mentalvårdslagen, eftersom lagen förutsätter att den 
överläkare som ansvarar för den psykiatriska vården vid sjukhuset fattar 
beslut. 

 
Bland de intervjuade förekom oklarhet även om utövning av offentlig 
makt i fråga om undervisningsväsendet. Till dessa delar medför 
arrangemanget inga problem, eftersom universitetet även i nuläget 
ansvarar för utövning av offentlig makt och ingenting hindrar 
undervisningsverksamheten till exempel i aktiebolaget Coxa i Birkaland 
sjukvårdsdistrikt.  

 
2. Det andra problemet i fråga om aktiebolagsformen utgörs av 

upphandlingslagen. Om av Västkustens universitetssjukhus inkomster 
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över 5 % (före år 2022 10 %) eller mer än 500 000 euro kommer från 
andra än upphandlingsenheterna (= Västkustens universitetssjukhus 
ägarlandskap), ska upphandlingsenheterna konkurrensutsätta sin 
upphandling av Västkustens universitetssjukhus. Eftersom tjänster redan 
nu säljs till Åland och Sverige, och eftersom den föreslagna valfrihetslagen 
medför att invånare i vilket landskap som helst i princip kan välja 
Västkustens universitetssjukhus som tjänsteleverantör, är det i praktiken 
klart att Västkustens universitetssjukhus försäljning till andra än 
ägarlandskapen överstiger 500 000 euro. Med andra ord skulle 
Västkustens universitetssjukhus inte inom landskapet ha ställning som 
s.k. in-house bolag. Konkurrensutsättningar ger upphov till stora 
förvaltningsmässiga kostnader, så inte heller till denna del skulle ett 
aktiebolag göra Västkustens universitetssjukhus mera effektivt. 

 
3. Till arrangemangen för att använda aktiebolagsform hör också 

utmaningar i fråga om beskattningen, vilka gör aktiebolag till ett dyrare 
alternativ än affärsverk. Social- och hälsovårdstjänster omfattas i princip 
inte av mervärdesskatt. Om verksamheten bolagiseras, förlorar man 
rätten till kommunåterbäring av mervärdesskatt och kalkylerad 
återbäring.  
 
I fråga om inkomstbeskattningen ska ett aktiebolag betala bolagsskatt på 
sin vinst. Å andra sidan är Västkustens universitetssjukhus mål inte att 
skapa vinst åt sina ägare, varvid bolagsskatten sannolikt blir liten. 
Angående inkomstbeskattning för affärsverk som samägs av flera 
landskap finns inte lagstiftning. Affärsverkssamkommuner är juridiska 
personer och bokföringsskyldiga, men skattskyldiga endast i fråga om 
näringsinkomst och inkomst från en fastighet eller en del av en fastighet 
som används till annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål. 
 
Enligt de nu aktuella lagförslagen skulle kommunernas och 
sjukvårdsdistriktens social- och hälsovårds-fastighetsegendom överföras 
till landskapens rikstäckande fastighetscentral och för dessa överföringar 
skulle inte debiteras överlåtelseskatt. På så sätt skulle Västkustens 
universitetssjukhus juridiska form inte enligt de uppgifter som finns 
tillgängliga i nuläget inverka på överlåtelseskattens storlek. Om de 
landskaps- och social- och hälsovårdslagar som är under beredning inte 
träder i kraft, och om man grundar Västkustens universitetssjukhus, bör 
en separat utredning göras om hanteringen av egendomen. 

 
4. Den fjärde utmaningen är förknippad med förhållandet mellan 

aktiebolagsformen och folkstyret. Många av de intervjuade ansåg att ett 
aktiebolag inte är en demokratiskt styrd aktör och att ett aktiebolag inte 
är öppet och offentligt med sin information. Den nuvarande 
offentlighetslagstiftningen som reglerar myndigheternas verksamhet 
skulle alltså inte tillämpas på Västkustens universitetssjukhus i 
aktiebolagsform. Ett undantag från detta skulle endast utgöras av 
eventuella offentliga förvaltningsuppgifter, som har flyttats över på 
bolagets ansvar med stöd av 124 § i grundlagen. Det är bra att observera 
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att trots att offentlighetslagstiftningen inte omfattar aktiebolag, kan man 
avtala om offentlighet i fråga om förvaltningsorgans beslut och dokument 
till exempel genom att för bolaget upprätta en förvaltningsstadga, som 
innehåller förpliktelse till önskad grad av genomskinlighet och 
rapportering.  
 
Vad demokratin beträffar kan man konstatera att om 
landskapsfullmäktige på sin bolagsstämma väljer medlemmar inom sig 
enligt demokratiska principer och enligt de förfaranden som har avtalats i 
bolagets stiftelseurkund, torde bolaget vara lika demokratiskt styrt som 
ett landskapsövergripande affärsverk, i vilket landskapen väljer sina 
representanter till direktionen. Det är möjligt att det om aktiebolag som 
bolagsform förekommer sådana föreställningar som grundar sig på bl.a. 
börsnoterade statliga bolags verksamhet, i vilka staten inte upplevs ha 
tillräcklig bestämmanderätt. Ett aktiebolag som är publikt och har många 
ägare är förvaltningsmässigt i en annan position än ett aktiebolag, i vilket 
ägarna är få och har samma mål. Om ägandet av Västkustens 
universitetssjukhus aktiebolag begränsas till tre landskap och eventuellt 
universitetet, har alla dessa ägare reell makt i aktiebolagets ärenden om 
de så önskar. 
 
Förutom det som nämns ovan är det på sin plats att konstatera att i ett 
aktiebolag är styrelsemedlemmarna i personligt ansvar för bolagets 
ärenden. Om det till exempel finns öppna frågor i anknytning till 
Västkustens universitetssjukhus finansiering (bolaget har inte en stark 
balansräkning och intäkterna från landskapen är inte klarlagda, och man 
kan inte på egen hand påverka detta direkt), kan det vara svårt att hitta 
kompetenta personer till styrelsen för Västkustens universitetssjukhus i 
aktiebolagsform.   

 
Om man vill föra aktiebolagsalternativet vidare, bör man noggrannare reda ut 
det som presenteras ovan, i synnerhet förutsättningarna för skötseln av 
myndighetsuppgifter. 
 

8.2 Affärsverk 
 
I ljuset av nuvarande och planerade lagstiftning verkar ett eventuellt affärsverk 
som ägs av ett landskap (Egentliga Finland) inte vara ett politiskt sett realistiskt 
alternativ. Beslutsfattarna i Satakunta och Vasa förutsätter att beslutsfattandet 
inte kan koncentreras till Åbo. Även om direktionen för ett affärsverk som är 
placerat i Egentliga Finland skulle väljas av de tre landskapen, skulle den högsta 
beslutanderätten förbli hos Egentliga Finlands landskapsfullmäktige. 
 
Om Egentliga Finlands landskapsfullmäktige skulle vara berett att bindande 
delegera sin beslutanderätt till Västkustens universitetssjukhus förvaltning, och 
förvaltningen har valts av alla tre landskap, och det är bundet av det som anges i 
stiftelseurkunden, kan även ett affärsverk som står under ett landskap komma i 
fråga. Det vore orsak att utreda hur juridiskt bindande en sådan delegering av 
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beslutanderätten är, om man skulle önska tillämpa en affärsverksmodell enligt 
den nuvarande och planerade lagstiftningen. 
 
Om man i Västkustens universitetssjukhusprojekt vill framskrida i en situation 
där man antar att den landskaps- och social- och hälsovårdslagstiftning som är 
under beredning träder i kraft enligt nuvarande förslag, borde alla tre landskap 
sträva efter att påverka lagstiftningen som är under beredning så att ett 
affärsverk som är gemensamt för landskapen skulle vara ett lagenligt alternativ. 
 
Om den landskaps- och social- och hälsovårdslagstiftning som är under 
beredning inte framskrider, kan nuvarande kommuner eller samkommuner 
tillsammans grunda en affärsverkssamkommun för drivandet av Västkustens 
universitetssjukhus. Många av de intervjuade trodde att ett affärsverk skulle 
vara en smidigare aktör än de nuvarande samkommunerna 
(sjukvårdsdistrikten), men ändå kunna styras demokratiskt. 
 
Ett affärsverk kan inte verka på marknaden. Det innebär att affärsverket borde 
grunda aktiebolag som verkar på marknaden, om det finns en önskan att verka 
på marknaden inom vissa verksamhetsdelar. 
 

8.3 Andelslag 
 
Inom social- och hälsovårdssektorn har andelslag som förvaltningsmässig form 
använts väldigt sällan. Ur beskattningssynvinkel jämställs andelslag idag till stor 
del med aktiebolag. Men det är möjligt att ett andelslag, som ideologiskt inte 
strävar efter vinst, skulle ha bättre möjlighet att bli politiskt godkänt som 
juridisk form än ett aktiebolag. Det är skäl att överväga andelsbolag som ett 
juridiskt alternativ om ett affärsverk som ägs av landskapen tillsammans inte 
godkänns i den social- och hälsovårdslagstiftning som är under beredning, men 
lagförslagen i övrigt träder i kraft. 
 

9. Västkustens universitetssjukhus verksamhetsstyrning 
 
Verksamhetsstyrningen granskas på två nivåer. Först läggs fokus på hur 
landskapen och Åbo universitet kunde styra Västkustens universitetssjukhus. 
Därefter resoneras kring hur ledningen för Västkustens universitetssjukhus 
borde organiseras och hur den borde styra sjukhusets tjänsteproduktion, 
undervisning och forskning. 
 

9.1 Landskapens och universitetets ledning och finansieringen av Västkustens 
universitetssjukhus 
 
Oberoende av vilken den valda juridiska formen slutligen är, verkar 
förutsättningen för grundandet av sjukhuset vara den att beslutsfattandet i 
ärenden som berör sjukhuset inte kan skötas av endast ett landskap. Det finns 
flera möjliga metoder som möjliggör detta, av vilka de viktigaste är att alla 
landskap och universitetet har representation i de beslutsfattande organen, olika 
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regler gällande beslutsfattande och rösträtt, samt avtal om centrala frågor i 
stiftelsehandlingarna. 
 
Trots att de flesta intervjuade betonade vikten av att Västkustens 
universitetssjukhus direktion eller styrelse snarare borde bestå av sakkunniga 
än av politiker, är den politiska realiteten sannolikt att det högsta beslutande 
organet väljs av landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelserna, såvida man 
framskrider i landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Å andra sidan 
verkar den föreslagna social- och hälsovårdslagstiftningen för närvarande 
förutsätta att det till ledningen för affärsverk väljs sakkunniga. Det är inte klart 
om detta krav skulle gälla ett landskapsövergripande affärsverk, om ett sådant 
skulle möjliggöras.  
 
De grundläggande alternativen är två: Västkustens universitetssjukhus har 
antingen en högsta förvaltning i två steg (fullmäktige och styrelse, 
representanter och styrelse, fullmäktige och direktion, förvaltningsråd och 
styrelse osv.) eller i ett steg. Om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen 
inte framskrider, och man grundar en affärsverkssamkommun för drivandet av 
Västkustens universitetssjukhus, bör den enligt lagen ha en förvaltning i två steg: 
samkommunstämma och direktion.  
 
Om man i direktionen vill ha sakkunniga som stöd i ledningen av Västkustens 
universitetssjukhus, för att sparra utvecklingen av sjukhusets verksamhet och 
säkerställa tjänsternas konkurrenskraft, eller om lagstiftningen förutsätter att 
direktionen består av sakkunniga, så torde ett realistiskt alternativ vara att 
utforma en tvåstegsmodell, i vilken den högsta makten innehas av den 
fullmäktige / de representanter / det förvaltningsråd / den samkommunstämma 
som landskapsfullmäktige har utnämnt, och detta organ sedan väljer styrelse / 
sakkunniga i direktionen inte utgående från representativitet utan utgående från 
kompetens. I tvåstegsmodellen borde medlemmarna i styrelsen / direktionen 
vara oberoende (jfr. rekommendationer om god förvaltning), eller åtminstone 
borde majoriteten vara oberoende. Däremot borde fullmäktige / 
representanterna / förvaltningsrådet /samkommunstämman sammanställas så 
att där framkommer både landskapsrepresentation och politisk representation.  
 
Om man vill sträva efter en enstegsmodell, verkar det enligt intervjuerna som att 
man i direktionen / styrelsen borde beakta både landskapsrepresentation och 
politisk representation, för att en sammanslagning skulle vara politiskt 
genomförbar. I detta fall skulle det dock vara skäl att undvika tanken om att man 
från varje landskap väljer representanter till direktionen för Västkustens 
universitetssjukhus så att varje landskaps hela politiska spektrum skulle vara 
representerat i direktionen. Detta skulle leda till en meningslöst stor direktion, 
vars verkliga förmåga att leda Västkustens universitetssjukhus verksamhet 
kunde bli svag. Eller det kan till och med gå så att en sådan direktion utgör en 
broms för utvecklingen av verksamheten, då både landskapsmässig och politisk 
konsensus måste uppnås i allt. Om man strävar efter en enstegslösning, kunde 
man sträva efter att bygga en modell i vilken antalet representanter från varje 
landskap bestäms i proportion till befolkningsunderlaget och å andra sidan 
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skulle direktionen, med undantag för universitetets representanter, återspegla 
alla tre landskaps fullmäktiges gemensamma politiska fördelning.  
 
Alternativt skulle det också vid en enstegslösning vara skäl att utreda om det är 
möjligt att skapa en modell i vilken en del av direktionen är representanter som 
har utsetts av landskapen, en del är universitetets representanter och en del är 
oberoende sakkunniga. För detta kunde finnas förutsättningar, om man genom 
avtal skapar en sådan situation i vilken landskapen behåller veto-rätt i fråga om 
vissa beslut som berör dem och landskapen å andra sidan med ekonomisk 
styrning och avtalsstyrning kunde påverka verksamheten. 
 
För direktionens del skulle man avtala om varje landskaps rösträtt så att ingen 
skulle ha enkel majoritet, och Egentliga Finland inte har enkel majoritet 
tillsammans med Åbo universitet. Å andra sidan kan i avtalet om grundande 
avtalas om sådana frågor för vilka behövs t.ex. 2/3 av röstmajoriteten eller 
enhälligt beslut. Sådana beslut som kräver denna typ av enighet, eller beslut i 
vilka landskapen har veto-rätt, borde i avtalet om grundande vara så få som 
möjligt, för att det ska vara möjligt att utveckla Västkustens universitetssjukhus 
verksamhet på ett vettigt sätt utan längre fördröjningar.  
 
Då de intervjuade frågades om yttre ramar för Västkustens universitetssjukhus, 
var förutom undvikandet av koncentreringen av beslutsfattandet till ett landskap 
de viktigaste att verksamheterna bevaras i stort sett i nuvarande omfattning och 
på nuvarande kravnivå också i Satakunta och Vasa. I Vasa var det också centralt 
att trygga det svenska språkets ställning. 
  
I fråga om ägarskapet för Västkustens universitetssjukhus ansåg de flesta att det 
borde bestämmas utgående från befolkningsunderlaget. Men som ovan 
konstateras, borde rösträtten inte vara samma som ägandet, eftersom Egentliga 
Finland ensamt till befolkningsunderlaget är större (ca 480 000) än Satakunta 
(ca 225 000) och Vasa (ca 180 000) tillsammans. 
 
Vissa av de intervjuade ansåg att universitetets roll i Västkustens 
universitetssjukhus beslutsfattande och ledning borde vara att fungera som 
rådgivare. Med andra ord skulle universitetet inte ha formell beslutanderätt. 
Majoriteten ansåg emellertid att universitetet skulle ha representanter i 
direktionen på samma sätt som det för närvarande har i Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikts styrelse. Det är svårt att föreställa sig att universitetet i 
Västkustens universitetssjukhus högsta ledning inte skulle ha någon 
beslutanderätt, varvid platser i ledningsgruppen torde vara den naturligaste 
lösningen i denna fråga.   
 
Vissa av de intervjuade föreslog att direktionens ordförandeskap borde rotera 
mellan landskapens representanter. 
 
Många av de intervjuade betonade att avtalet om grundande måste utarbetas 
omsorgsfullt. I det borde först konstateras tydligt, vad Västkustens 
universitetssjukhus bakgrund och syfte är. Detta hjälper vid tolkningen av övriga 
paragrafer i avtalet. I avtalet ska förutom reglerna för beslutandeorganens 
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nominerings- och beslutsfattanderätt även avtalas om bevarandet av vissa 
funktionaliteter på områdena (inom ramen för ikraftvarande lagstiftning), om 
tryggandet av fungerande tvåspråkiga tjänster samt om hur Västkustens 
universitetssjukhus finansiering organiseras (se nedan). I fråga om 
finansieringen är det bra att tydligt avtala även om hur landskapen och 
universitetet deltar i finansieringen av undervisning och forskning. Utgående 
från intervjuerna verkade det som att man i Vasa och Satakunta tänkte att 
landskapen i samband med Västkustens universitetssjukhus får sin del av de 
pengar som reserveras för undervisning. I Egentliga Finland och på universitetet 
däremot hoppades man att undervisningen och forskningen skulle få mer pengar 
från Satakunta och Österbotten. Man önskade också garantier för att det 
högklassiga kunnandet bevaras i alla tre landskap. Det vore bra att komma 
överens om hur man går till väga, om ett landskap vill att det på det egna 
området ska produceras tjänster, som ur synvinkeln för hela Västkustens 
universitetssjukhus inte är ekonomiskt eller annars motiverade. Hurdant 
förhandlingsförfarande ska man använda för att fatta sådana beslut och hur ska 
de kostnader som de ger upphov till täckas av det landskap som vill ha 
tjänsterna? Förutom det som nämns ovan bör man också komma överens om hur 
landskapen om de så önskar kan lösgöra sig från Västkustens 
universitetssjukhus, eller om samarbetet avslutas, hur verksamheten och 
egendomen ska fördelas. 
 
I princip kan landskapen som anordnare, eller kommunerna / samkommunerna 
som ägare styra Västkustens universitetssjukhus även i avtal gällande 
produktion och i finansieringslösningar. Finansieringen utgör en stor utmaning, 
eftersom det inte är självklart hur det skulle vara klokt för landskapen, eller om 
landskaps- och social- och hälsovårdsreformen inte framskrider, kommunerna 
eller samkommunerna, att finansiera Västkustens universitetssjukhus.  
 
En del av de intervjuade förhöll sig negativt till en modell av nuvarande slag, i 
vilken producenter av specialiserad sjukvård betalas för utförda prestationer 
enligt hur de har gett upphov till kostnader. Trots att en faktureringsmodell av 
detta slag är tydlig och begriplig, är problemet hur Västkustens 
universitetssjukhus kostnader i en sådan här modell kan kontrolleras. Om ett 
landskap ska betala en faktura som Västkustens universitetssjukhus skickar, och 
fakturan är större än vad som har budgeterats, måste landskapet sannolikt 
minska på ett penningbelopp som skulle användas för andra verksamheter, 
såvida det inte finns ett överskott. Modellen uppmuntrar Västkustens 
universitetssjukhus att producera mycket prestationer och å andra sidan att 
investera mycket, eftersom kostnaderna kan överföras till landskapen för 
betalning.  
 
Ett annat alternativ är att fastställa landskapens betalningar utgående från 
kapitation. Västkustens universitetssjukhus kunde få sina pengar från 
landskapen enligt folkmängden med samma korrigeringar som med vilka staten 
enligt de planerade lagarna beviljar pengar till landskapen. Utmaningen utgörs 
av hur man ska fastställa storleken på kapitationsavgiften. Som utgångspunkt 
kunde man kanske använda sjukhusens sammanlagda nuvarande kostnadsnivå, 
eller om den finansiering som staten beviljar landskapen skär ner den nuvarande 
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nivån, så skulle man korrigera med denna nedskärning. Eller om man anser att 
kostnadsnivån är högre än landets genomsnitt, fastställs den som målinriktad så 
att den t.ex. med en övergångstid på tre år formas till den nivå som anses vara 
lämplig. Här tillåts då samma tillväxt (om det anses vara rimligt) som i statens 
modell i förhållande till landskapen. I modellen kunde även införas ett 
incitament på så vis att om Västkustens universitetssjukhus producerar 
tjänsterna förmånligare än den beräknade ersättningen tillåter, skulle 
Västkustens universitetssjukhus enligt kapitationslogiken få behålla överskottet 
och landskapen skulle betala ett incitamentsarvode, vars storlek skulle 
fastställas enligt hur sjukhuset klarar sig i fråga om verksamhetens effektivitet i 
förhållande till övriga universitetssjukhus i Finland. Därefter skulle 
kapitationsavgiften fastställas på nytt enligt den lägre konstaterade 
kostnadsnivån. 
 
Trots att en sådan här kapitationsavgift är tydlig i sig, kan den skapa problem i 
situationer då något landskap är i ekonomiska svårigheter beroende på till 
exempel problem med ordnandet av primärvården och / eller 
socialförvaltningen. Då varje landskap betalar samma summa per invånare 
(korrigerad med behovsfaktorer), binder Västkustens universitetssjukhus 
anordnarens händer i fråga om finansieringen, och flexibiliteten måste skapas 
genom primärvården och socialförvaltningen. På motsvarande sätt tillåter 
systemet inte att landskapen självständigt överväger sina prioriteringar mellan 
specialiserad sjukvård och primärvård, då avgifterna till den specialiserade 
sjukvården / Västkustens universitetssjukhus är fastslagna.   
 
Kapitationsavgiften fungerar i en situation då nästan all offentlig specialiserad 
sjukvård finns inom Västkustens universitetssjukhus verksamhet (undantaget 
den del av den specialiserade sjukvården, som enligt lagen ska erbjudas på 
social- och hälsocentraler). Om till Västkustens universitetssjukhus tas endast en 
del av den specialiserade sjukvården, och en del sköts på landskapens övriga 
sjukhus, har landskapen naturligtvis ett intresse av att låta alla patienter inom 
den specialiserade sjukvården behandlas på Västkustens universitetssjukhus, 
eftersom kostnaden är konstant. Med tiden skulle detta leda till att den offentliga 
specialiserade sjukvården i landskapen skulle ske endast på Västkustens 
universitetssjukhus, och därtill på social- och hälsocentraler enligt det som lagen 
förutsätter. Detta skulle öka Västkustens universitetssjukhus kostnader, men å 
andra sidan sänka regionsjukhusens kostnader. Om med Västkustens 
universitetssjukhus sammanslås endast ÅUCS och centralsjukhusen i Satakunta 
och Vasa, borde landskapen komma överens om vilken del av den specialiserade 
sjukvården varje landskap sköter utanför Västkustens universitetssjukhus. 
Förutom avtal behövs genomskinlig rapportering, om man väljer denna lösning. 

 

9.2 Ledningen av Västkustens universitetssjukhus 
 

Många av de intervjuade lade fram önskemål på ledningsmodell utan att mera 
detaljerat precisera hur dessa bäst kunde uppnås. Önskemålet var att 
ledningsmodellen skulle vara flexibel. Man önskade att beslutsfattandet skulle 
vara decentraliserat, man önskade också att det tydligt skulle finnas en direktör 
för varje helhet / ansvarsområde så att det skulle vara tydligt vem som leder 
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verksamheten. Man önskade att läkarvetenskaplig och ekonomisk ledning skulle 
förenas i den högsta ledningen. Man önskade också att onödig byråkrati kunde 
upplösas.  
 
Det torde säga sig självt att en så här omfattande integrering av tre 
organisationer utgör en utmanande ledningsuppgift. Ledningen av en stor 
organisation kräver mycket av ledarna, vilket gör att valen av ledare är av central 
betydelse i det inledande skedet. Som ledare borde väljas en professionell ledare, 
oberoende om personen har en bakgrund som läkare, skötare eller något annat 
yrke.  
 
Åsikterna om hur organisationen bör uppbyggas varierade. Många understödde 
att kompetenscentrum byggs runt de områden där volymerna är tillräckliga. Som 
exempel använde man cancercentrum, till vilket koncentreras behandling av de 
flesta cancerfall, oberoende av vilken cancerform det är fråga om. Dessa 
kompetenscentrum kunde ha flera verksamhetsställen, varvid de allmännaste 
sjukdomarna kunde behandlas på alla tre sjukhus och de mera sällsynta kunde 
koncentreras till något av dem. Också en verksamhetsområdesvis organisation 
fick understöd, i vilken specialområden samlas till större helheter och inom varje 
verksamhetsområde skulle en ledare ansvara för hela Västkustens 
universitetssjukhus. Verksamheten inom verksamhetsområdena kunde finnas på 
flera orter och de lokala enheternas ansvariga skulle höra till ledningsgruppen 
för verksamhetsområdet. En del ansåg att det är bra att hålla den 
läkarvetenskapliga och sjukvårdsmässiga ledningen separat från varandra. Detta 
motiverades med att det skulle vara skäl att hantera vårdpersonalen som en 
enhetlig resurs, varvid användningen av den skulle vara effektivare. En del ansåg 
däremot att man borde avstå från en sådan modell och utnämna en ledare som 
ansvarar för all verksamhet inom verksamhetsområdet i fråga. Man ansåg att 
modellen med endast en ledare skulle minska den nuvarande ledarmängden 
avsevärt, då man skulle avstå från separata ledare för varje enskild yrkesgrupp. 
 
Vissa av de intervjuade föreslog att varje sjukhus skulle ha sin egen uppgift som 
en del av Västkustens universitetssjukhus och härigenom skulle varje sjukhus ha 
sin egen ledning. Majoriteten ansåg inte att en sådan här specialisering skulle 
vara möjlig, utan man önskade att alla sjukhus skulle producera bastjänster i stor 
omfattning. Men även om man på varje verksamhetsområde (och 
specialområde) på Västkustens universitetssjukhus skulle ha en ledning, ansåg 
man att centralsjukhusen lokalt också behöver en ledning, som verkar som 
ansiktet utåt mot områdets invånare, beslutsfattare, media och som koordinerar 
verksamheten lokalt. Om och när en ledare utnämns för varje sjukhus, bör man 
skapa en tydlig linje, enligt vilken enhetschefernas och å andra sidan 
sjukhusdirektörernas befogenheter regleras.  
 
Även om den läkarvetenskapliga ledningen delvis skulle ske i 
kompetenscentrum och delvis verksamhetsområdesvis, kan man tänka att till 
exempel vårdavdelningar inte skulle indelas under verksamhetsområden, utan 
bilda en egen helhet, ett serviceområde, vars tjänster alla områden använder. 
Också för serviceområden av den här typen borde det finnas en ledare på 
Västkustens universitetssjukhus och en stark lokal ledning på varje enhet. 
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Ledaren för varje lokal enhet önskades få en omfattande autonomi i den dagliga 
verksamheten. Den högsta ledningens uppgift skulle vara att utveckla 
verksamheten och föra processer framåt. För något verksamhetsområde eller 
specialområde kunde den högsta ledningen finnas i Vasa och Björneborg, vilket 
också skulle ha ett symbolvärde. Man bör komma ihåg att då ledningssystemet 
byggs upp bör autonomi motsvaras av ansvar för verksamhetens resultat – såväl 
medicinskt som vårdvetenskapligt, enligt ekonomiska och övriga uppsatta mål.  
 
Även om direktionen för Västkustens universitetssjukhus skulle vara politiskt 
vald, skulle det vara skäl att överväga om ordförandeposten skulle vara en 
heltidstjänst och med ordentlig ersättning. Då skulle Västkustens 
universitetssjukhus direktör i direktionen ha en person som faktiskt skulle ha tid 
att sätta sig in i verksamhetens problematik på djupet och föra dialog med 
beslutsfattarna i landskapen.  
 
Västkustens universitetssjukhus bör ha ett gemensamt samverkansorgan, men 
därtill även lokala organ, så att verksamheten är äkta. 
 
Eftersom de största farhågorna bland de intervjuade personerna var att 
beslutsfattandet går förlorat för egen del, vore det förmodligen bra att sträva 
efter att bygga upp en sådan ledningsmodell i vilken beslutsfattandet är 
decentraliserat i så stor utsträckning som möjligt. Det här betyder naturligtvis 
inte att gemensamt avtalade utvecklingslinjer och verksamhetsmodeller inte 
skulle vara bindande, utan att det lokalt är möjligt att inom denna ram utveckla 
sådana verksamhetssätt som är fungerande. Trots att det inte inom ramen för 
den här utredningen är möjligt att ge detaljerade riktlinjer för en ledningsmodell, 
är det ur personalens perspektiv viktigt att man, då projektet framskrider, för 
personalen kan konkretisera vad ett nytt sjukhus skulle innebära för 
verksamhetens ledning och för de egna möjligheterna att påverka. 
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10. Slutledningar och vägen framåt 
 

Läkarvetenskap, teknologi, lagstiftning, konkurrens och många andra faktorer 
inverkar på många sätt på sjukhusverksamheten i framtiden. Många av dessa 
förändringar skulle enklare och mer kostnadseffektivt kunna hanteras som en 
stor enhet. Enligt utredningen skulle bildandet av Västkustens 
universitetssjukhus vara till fördel ur synvinklarna för verksamhetens kvalitet, 
patientsäkerheten och kostnadsutvecklingen.  Undervisningen och forskningen 
skulle dra nytta av arrangemanget, som, om det genomförs på ett bra sätt, skulle 
ha en positiv inverkan på kunnandet och bevarandet av kunnandet på områdena.  
Det är möjligt att genomföra arrangemanget så att dygnet runt-jour och 
intensivvårdsavdelning bevaras på alla tre orter, och så att utbudet av 
svenskspråkig service tryggas. 
 
Det är svårt att se att Västkustens universitetssjukhus, under god ledning, skulle 
kunna orsaka skada eller hot mot patientsäkerheten, kvaliteten på tjänsterna 
eller för kostnadsutvecklingen. Delvis kan patienterna hamna att resa lite längre 
än i nuläget för att få vård, men det här gäller mer sällsynta sjukdomar, eftersom 
de vanligaste folksjukdomarna kan skötas väl på sjukhusen i alla tre landskap. På 
det hela taget och ur synvinklarna för patientvården, undervisningen och 
forskningen verkar det vara ändamålsenligt att grunda Västkustens 
universitetssjukhus. 
 
Utmaningarna i anknytning till Västkustens universitetssjukhus är förknippade 
med förvaltningen och landskapens beslutanderätt. Utgående från den 
nuvarande och under beredning varande lagstiftningen är endast aktiebolag eller 
andelslag möjliga former för Västkustens universitetssjukhus, eftersom den 
högsta beslutanderätten i affärsverksformen skulle bevaras hos värdlandskapets 
landskapsfullmäktige och det inte ser ut att finnas beredskap för en sådan 
överföring av beslutanderätt. Aktiebolagsformen är för en del av de politiska 
beslutsfattarna svår ur synvinkeln för transparens och demokratisk styrbarhet. 
Ett andelslag avviker knappast avsevärt i detta hänseende från ett aktiebolag, 
men det är möjligt att andelsbolag bland de politiska beslutsfattarna har en mer 
positiv framtoning än aktiebolag.  
 
Aktiebolag, liksom andelslag, skulle vara en besvärlig lösning med tanke på 
utövning av offentlig makt. Eftersom myndighetsbeslut inte kan göras i 
aktiebolag eller i andelslag utan att riksdagen ändrar lagstiftningen till dessa 
delar, borde vid aktiebolags- eller andelslagsform en del av de nuvarande 
verksamheterna, i vilka offentlig makt utövas, avskiljas till landskapens 
affärsverk.  Såväl aktiebolag som andelslag är även beskattningsmässigt 
ofördelaktiga, närmast i anknytning till mervärdesbeskattningen, jämfört med 
affärsverk. Landskapen skulle sannolikt även bli tvungna att konkurrensutsätta 
sina inköp från ett Västkustens universitetssjukhus som verkar i aktiebolags- 
eller andelslagsform. För att föra projektet framåt, såvida lagstiftningen i 
anknytning till landskaps- och social- och hälsovårdsreformen framskrider, 
skulle det vara viktigt med en lagstiftning, som skulle tillåta ett gemensamt 
affärsverk för landskapen – för ett sådant arrangemang, som är klokt uppbyggt, 
kunde det finnas ett politiskt stöd. Om den föreslagna landskaps- och social- och 
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hälsovårdslagstiftningen inte framskrider, kan nuvarande kommuner eller 
sjukvårdsdistriktens samkommuner bilda en affärsverkssamkommun som 
driver Västkustens universitetssjukhus. 
 
Om man hittar en godtagbar juridisk form, borde planerna på Västkustens 
universitetssjukhus kunna övertyga landskapsfullmäktige eller kommunernas / 
samkommunernas fullmäktige om att Västkustens universitetssjukhus och den 
övriga social- och hälsovårdssektorns samarbete kan utvecklas så att det 
fungerar smidigt och att fullmäktigen behåller både kontrollen över tjänsterna 
inom specialiserad sjukvård som produceras i det egna landskapet samt 
kostnaderna för dessa. För att man ska uppnå detta bör Västkustens 
universitetssjukhus bilda ett högsta beslutsfattande organ, i vilket landskapen 
och universitetet representeras. Här får inget enskilt landskap ha enkel 
majoritet. Man borde också undvika en situation i vilken Egentliga Finland 
tillsammans med Åbo universitet genom majoritetsbeslut kunde diktera 
verksamhetens riktning. 
 
I avtalet om grundande bör man avtala om de frågor för vilka krävs kvalificerad 
majoritet eller enhälligt beslut, eller de som bör underställas beslut av 
landskapsfullmäktigen eller kommunerna / samkommunerna. I avtalet om 
grundande bör man också trygga en tillräcklig omfattande nivå av de 
sjukvårdsmässiga tjänsterna i Björneborg och Vasa samt ställningen för de 
svenskspråkiga tjänsterna.  
 
I samband med grundandet bör fattas beslut om den mekanism, enligt vilken 
Västkustens universitetssjukhus får sin finansiering. Ett kapitationsbaserat 
tillvägagångssätt skulle sannolikt vara det bästa med tanke på 
incitamenteffekterna. Om man beslutar sig för ett sådant, bör man tydligt avtala 
om hur man kontrollerar landskapens social- och hälsocentralers eller 
kommunernas intressen att överföra sina egna kostnader till Västkustens 
universitetssjukhus.  
 
Angående det ledningssystem som används på sjukhuset borde man avtala så att 
det i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på delegering och 
inkluderande ledarskap. Ur personalens synvinkel förknippas de största 
frågorna med personalens rörlighet mellan olika enheter - man bör säkerställa 
att arbetsgivaren inte med sin direktionsrätt beordrar de anställda att mot sin 
vilja arbeta på något annat landskaps område. Personalens rörlighet borde 
ordnas med hjälp av olika incitament som personalförvaltningen har till sitt 
förfogande. 
 

Vägen framåt 
 
Det torde vara klart att ett eventuellt beslut om grundande av Västkustens 
universitetssjukhus fattas av kommande landskapsfullmäktigen, såvida 
regeringens lagförslag i anknytning till landskaps- och social- och 
hälsovårdsreformen godkänns. I detta skede kan sjukvårdsdistriktens 
fullmäktigen upprätta en gemensam avsiktsförklaring om ordnandet av 
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specialiserad sjukvård på västkusten och bereda ärendet så att 
landskapsfullmäktigen kan fatta beslut i ärendet.  
 
I fråga om stärkningen av samarbetet kan man emellertid redan nu framskrida 
på ett avtalsbaserat sätt.  
 
I fråga om laboratoriediagnostik och bilddiagnostik vore det skäl att ännu 
överväga en sammanslagning av verksamheterna på Västkusten, om planerna på 
en anslutning av verksamheterna till en ännu mer omfattande samarbetsform 
(Fimlab) inte fortskrider. I fråga om övriga stödtjänster vore det också skäl att 
utreda, om man genom sammanslagning av verksamheter kan uppnå 
inbesparingar. Också för de sjukvårdsmässiga verksamheterna kunde man 
överväga försök med tätare samarbete. Man kunde exempelvis tänka att man 
försöker med gemensam verksamhet för till exempel cancercentrumet på så vis 
att man samlar den cancerrelaterade verksamheten från alla tre sjukhus i 
tillämpliga delar till en enhetligt förvaltad enhet som är underställd en 
gemensam ledning. 
 
Om Västkustens universitetssjukhus definieras som en gemensam önskan för 
västkusten, behövs en s.k. vägbeskrivning, enligt vilken projektet förs framåt.  
 

- Den första fasen i vägbeskrivningen handlar om påverkan av 
lagstiftningen på så vis att ett landskapsöverskridande affärsverk blir 
möjligt 

- Härefter borde man upprätta ett förslag / utkast till avtal om grundande 
och förvaltningsstadga, till vars centrala innehåll denna utredning ger 
underlag: 

o Vilken verksamhet som sammanslås med Västkustens 
universitetssjukhus och vilken som lämnas utanför. 

o I vilken omfattning tjänsterna inom specialiserad sjukvård 
åtminstone produceras i de olika landskapen 

o Hurdan förvaltningsmodell man skapar för sjukhuset och hur 
medlemmarna väljs 

o Hurdana regler som skapas för beslutsfattandet 
o Hur finansieringen ordnas 
o Vad landskapen avtalar om produktionen av den specialiserade 

sjukvård som hamnar utanför primärvården och sjukhuset, så att 
den efterfrågan och belastning från varje landskap som riktas mot 
Västkustens universitetssjukhus hålls jämlik  

o Hur medborgarnas rättigheter till tjänster på sitt eget modersmål 
tryggas 

o Vad som redan i skedet för grundandet bör avtalas om principerna 
för ledningen av Västkustens universitetssjukhus, till exempel i 
anknytning till förflyttning av personal mellan 
verksamhetsställena 

o Hur man frigör sig från samarbetet med Västkustens 
universitetssjukhus, eller hur samarbetet upplöses 

- Preliminärt utkast till system för styrning och ledning av sjukhuset 
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- Hur mycket de ekonomiska effekterna av en sammanslagning behöver 
utredas beror till stor del på vilken finansieringsmodell som väljs. 

- Om ett affärsverk som ägs gemensamt av landskapen inte blir möjligt är 
det skäl att noggrannare bedöma kostnader, kvalitet och andra faktorer i 
samband med en sammanslagning eller en utebliven sammanslagning, 
och väga dessa i förhållande till vad som går förlorat i fråga om folkstyre 
och i arrangemang i vilka den offentliga utövningen av makt 
förvaltningsmässigt separeras från den övriga sjukhusverksamheten, om 
man övergår till aktiebolags- eller andelslagsmodellen. 

- Om landskaps- och social- och hälsovårdslagstiftningen inte framskrider, 
kan kommunerna eller sjukvårdsdistriktens samkommuner grunda en 
affärsverkssamkommun som driver Västkustens universitetssjukhus 
verksamheter. 

 
 
 
De viktigaste fortsatta åtgärderna efter denna utredning kan sammanfattas 
enligt följande: 
 

1. Ett utkast till avtal för grundande utarbetas under ledning av 
sjukvårdsdistriktens ledning och ÅUCS ERVA-ledningsgrupp till exempel 
före utgången av juni 2018. Överenskoms om vem som ansvarar för 
beredningen. Så länge som lagstiftningen i fråga om landskaps- och social- 
och hälsovårdsreformen är öppen, är det skäl att vid beredningen av 
avtalsutkastet koncentrera sig på frågor i anknytning till den 
innehållsmässiga integreringen av verksamheten och delvis på 
ekonomiska frågor.  

2. Mellan landskapen Birkaland och Egentliga Tavastland samt i Insjöfinland 
överenskoms om samarbete i fråga om hur man försöker påverka 
lagstiftningen. Här bör man framskrida snabbt. 

3. För varje landskap / sjukvårdsdistrikt utarbetas en kommunikations- och 
påverkansplan. 

 
 
 
 
 

 

 

Källor: 
 
Kinnula, Malmi & Vauramo, “Saadaanko SOTE-uudistuksella tasalaatua”, KAKS- 
Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2014. 
 
Rihkanen & Takala, Toimenpiteiden alueellinen vaihtelu korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoisalalla, Suomen Lääkärilehti 16/ 2016. 
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Bilaga 1 Intervjuer 
 
Österbotten / Vasa:  
 
Autio Reijo, chef för sjukvårdsmässiga tjänster vid Vasa centralsjukhus  
Berg Kim, huvudförtroendeman för Tehy 
Frantz Hans, styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt 
Honga Göran, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt 
Häyry Tomas, Vasas stadsdirektör 
Kinnunen Marina, ledande överskötare för Vasa sjukvårdsdistrikt  
Mäkynen Matias, ordförande för Österbottens landskapsfullmäktige 
Rauhala Auvo, ledande överläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt 
Kristina Stenman, Jakobstads stadsdirektör 
Kaj Suomela, Österbottens landskapsdirektör 
Willman Gösta, ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige 
 
Satakunta: 
 
Aro-Heinilä Asko, landskapsdirektör 
Asikainen Paula, förvaltningsöverskötare 
Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, överläkare i psykiatri 
Haavisto Ermo, chefsöverläkare 
Hagman Harri, direktör för affärsverket SataDiag 
Juvela Maaria, samkommunsfullmäktiges I styrelseordförande år 2017  
Koski Kari, Raumas stadsdirektör 
Laulainen Arja, samkommunfullmäktiges ordförande från 25.9.2017 
Lilja Erkki, samkommunfullmäktiges I vice ordförande 
Luukkonen Aino-Maija, Björneborgs stadsdirektör 
Nordman Terttu, förändringschef för social- och hälsovården 
Paavola Merja, chef för social service 
Pisto Ahti, direktör för sjukvårdsdistriktet 
Sjövall Sari, operativ överläkare 
Tala Karoliina, personalrepresentant 
Uusitalo Tapio, ordförande för samkommunstyrelsen 
Vainio Maaret, samkommunfullmäktiges III vice ordförande 
Valovirta Rauno, samkommunstyrelsens vice ordförande 
Vasama Juha, landskapsfullmäktiges ordförande, stadsfullmäktiges III vice 
ordförande 
Vaula Eija, överläkare för prehospital akutsjukvård 
Vuolanne Antti, samkommunfullmäktiges ordförande åren 2009 – 2017  
 
Egentliga Finland 
 
Aaltonen Seija, direktör för Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt 
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Elo Piia, sjukvårdsdistriktets styrelseordförande 
Grönroos Juha, professor, universitetet 
Huovinen Pentti, dekanus 
Häkämies Kari, landskapsdirektör 
Jyrkkiö Sirkku, verksamhetsområdeschef 
Järveläinen Hannu, professor, universitetet 
Kantola Ilkka, verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde medicin 
Kähäri Veli-Matti, prodekanus 
Lehtikunnas Tuija, sjukhusöverskötare 
Liuksa Riitta, Åbo enhetschef 
Myllymäki Pekka, ordförande för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige 
Mäkinen Juha, professor, universitetet 
Parpo Antti, social- och hälsovårdsföränrdingschef 
Pesonen Arja, ekonomichef 
Rantanen Sirpa, verkställande direktör för Affärsverket för akutvården och 
jouren 
Setälä Leena, direktör för sjukvårdsdistriktet 
Soinila Seppo, prodekanus 
Tuominen Jari-Pekka, förvaltningsdirektör 
Ulfstedt Sofia, Kårkulla specialomsorgsdistrikt 
Väänänen Kalervo, rektor 
 
Därtill skriftliga kommentarer av ÅUCS sjukhusdirektör Petri Virolainen  
 
Övriga: 
 
Tuomola Seppo, upprättare av Insjöfinlands förstudie 


