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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 32-34 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 32 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 

 
 
 

§ 33 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo och Raija Kujanpää. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt 

    __________  
 
 
 
 

§ 34 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

Före ärendenas behandling presenterade ansvarsområdesdirek-

tör Juha Kemppinen sin syn om psykiatriska verksamheten. 

__________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 35 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 35 Val av chefsöverläkare 

Svd:s dir. 8 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 12.12.2017/§ 208 att tjänsten som chefsöverläkare 

ska ledigförklaras på nytt. 

 

Tjänsten var ledigförklarad mellan 12.1.2018 och 4.2.2018. 

 

Innan utgången av den utsatta ansökningstiden söktes tjänsten av två personer.  

 

Tjänsten söktes av följande personer: 

 

Kantola Christian, medicine licentiat, behörig 

Autio Reijo, medicine doktor, behörig 

 

Ansökningarna i bilaga (delges styrelsen)   BILAGA § 35/1 

 

Bägge sökande uppfyllde behörighetskraven och kallades till intervju.  

 

Intervjugruppen bestod av Hans Frantz, Gösta Willman, Mona Vikström, Auvo Rauhala, Olle 

Gull och Marina Kinnunen. 

 

Intervjugruppen konstaterade att Reijo Autio skulle vara den lämpligaste personen för tjäns-

ten som chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Intervjugruppen föreslår därför enhälligt 

att Autio ska väljas till tjänsten. Autio har på kort tid påvisat sig vara en förtroendeingivande 

direktör för diagnostikcenter som förmår fatta självständiga och oberoende beslut.  

 

 

SVD:s DIR.: Föreslår att medicine doktor Reijo Autio ska väljas till 

tjänsten som chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Lönesättning i bilaga (delas ut på mötet). 

  BILAGA § 35/2 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt 

   __________ 

Reijo Autio anmälde jäv och deltog inte i ärendets be-

handling. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 36 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 36 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2017 

Svd:s dir. 9 

Bokslutet för år 2017 uppvisar ett underskott om 677.409,48 efter att en medlemsrabatt om 

5 miljoner euro beviljades i slutet av  året. 

 

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 224,7 miljoner euro och underskrider budgeten 

med 6,2 miljoner eller 2,7 %, vilket främst förklaras av intäkterna från medlemskommuner-

na som blev 5,1 miljoner mindre än budgeterat men samtliga intäktsgrupper underskrider 

det budgeterade förutom övriga intäkter som består av försäljningsvinster på anläggnings-

tillgångar. Här ingår vinsterna från två sålda aktielägenheter och samtliga börsaktier om en 

total försäljningsvinst på 1,2 miljoner euro. Intäkterna för den egna verksamheten har för-

verkligats till 98,3 % och medlemskommunernas fakturering till 97,9 %. Den beviljade årsra-

batten är då beaktad. Årsrabatten kunde beviljas tack vare att verksamhetskostnaderna blev 

1,7 % mindre än budgeterat. 

   

Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till totalt 193.586.950,63 euro och under-

skrider budgeten med 5,1 miljoner euro eller 2,5 % efter den beviljade rabatten.  

 

Faktureringen av gemensamma betalningsandelar clearades till att motsvara verkliga kost-

nader före bokslutet. Orsaken till clearingen är att debiteringen för de gemensamma betal-

ningsandelarna är befolkningsunderlaget medan debiteringen för verksamheten är använd-

ningen. De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, 

dvs. patientförsäkringen, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i anslutning 

till dessa mm, kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt avgiften 

för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap. Dyrvårdsutjämningen blev 3,1 miljo-

ner euro mindre än budgeterat, varför den i förskott fakturerade dyrvårdsavgiften även clea-

rades i den sista faktureringen.  

 

Försäljningen till utsockne kommuner minskade jämfört med 2016 med 0,6 miljoner och 

uppgick nu totalt till 7,9 miljoner euro. I avgiftsintäkter erhölls 0,2 miljoner euro mindre än 

budgetrat medan understöd och bidrag blev 0,6 miljoner mindre.  

  

De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgår till 216,4 miljoner euro, vilket 

är 4,6 miljoner eller 2,1 % mindre än budgeterat. Kostnaderna har minskat från föregående 

år med 6,8 miljoner eller 3 %. Sett till enbart den egna verksamheten inom centralsjukhuset 

har kostnaderna förverkligats till 180,4 miljoner euro eller 98,3 %. Kostnaderna har planen-

ligt minskat med 4,6 miljoner euro eller 2,5 % från 2016. Köptjänster för vård i andra inrätt-

ningar underskrider det budgeterade med 1,6 miljoner eller 4,2 % medan kostnaderna för 

övriga kundtjänster överskrider det budgeterade med 2 miljoner.  

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 36 5.3.2018 

 

 

 

 

Största orsaken här är köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster. Totalt underskrider 

dock de köpta tjänsterna det budgeterade med 1,8 miljoner euro. Köpta tjänster uppvisar en 

ökning från 2016, vilket beror på att utlokaliseringen av it-verksamheten syns enbart som 

köptjänster 2017 medan verksamhetens kostnader tidigare även fanns bland såväl material-

kostnader som personalkostnader.  Mot den bakgrunden är den verkliga minskningen av 

köptjänsterna drygt 2 miljoner jämfört med 2016. Material och förnödenhetsbudgeten över-

skrids med 0,9 miljoner eller 2,5 % varav apoteksförnödenheter på 14,6 miljoner euro ensam 

överskriden det budgeterade med 1,4 miljoner euro, medan personalkostnaderna underskri-

der budgeten med 3,4 miljoner eller 3 %, varav lönekostnaderna förverkligades till 98,3 % av 

det budgeterade. Vårdpersonalens kostnader understeg det budgeterade med 1,4 miljoner 

euro medan läkarlönernas underskridning om 2 miljoner uppvägs av att utomstående läkar-

arvoden och köpta läkartjänster överskrids. Totala läkarlöner, utomstående läkararvoden 

och köpta läkartjänster uppgår till 24,4 miljoner euro vilket är 1,5 miljoner mera än budgete-

rat men 0,8 miljoner mindre än 2016. 

 

Investeringsutgifterna uppgick till 14,8 milj. euro vilket var 11,3 miljoner euro mindre än 

budgeterat. Investeringar i It-system hade upptagits i investeringsbudgeten men efter utlo-

kaliseringen ingår de i de årliga köptjänsterna, därav den oförverkligade budgetposten. För 

apoteksbyggnaden hade reserverats 5,7 miljoner medan 4,6 miljoner användes. Projektet 

sträcker sig över flera år med en totalbudget om 26,7 miljoner och fram till årsskiftet hade 

23,6 miljoner använts. För byggnadsinvesteringar hade budgeterats 16,8 miljoner euro, me-

dan endast 8,8 miljoner användes, beroende på att ett flertal mindre projekt förverkligades 

endast delvis eller inte alls. De största enskilda maskin- och inventarieanskaffningarna var 

en ny hjärtangioapparat till hjärtstationen för 1 miljon euro, en gammakamera för 0,9 miljo-

ner till klinisk fysiologi och isotopmedicin samt robotutrustning till apoteket för 0,8 miljoner 

euro. 

 

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna 

har förverkligats. Tidigare års ständiga ökning av öppenvårdsbesöken verkar ha avstannat 

och en minskning syntes nu inom såväl somatiken som inom psykiatrin. Vårddagarna inom 

psykiatrin minskade fortsättningsvis planenligt eller tom. mera än planerat, med hela 13,1 % 

jämfört med 2016 medan öppenvårdsbesöken minskade med 4,3 % även om den uppställda 

målsättningen överskreds med 3,9 %. Verksamhetsvolymen inom den somatiska öppenvår-

den minskade, antalet besök blev 1,4 % färre än de uppställda målsättningarna och 1,5 % 

högre än 2016. Variationerna är stora mellan specialiteterna. Antalet drg-paket låg på 

samma nivå som 2016 men blev 4,5 % mindre än den uppställda nivån.  Antalet vårddagar 

för patienter med förflyttningsfördröjning separerades så att den patientgrupp som inskrivs 

som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljdes separat, de blev 1.512 

vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård inom specialsjuk-

vården uppgick till 2.044. Totala antalet var alltså 3.556 och jämfört med 2016 är det en ök-

ning med 937 vårddagar eller 35,8 %.     fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 36 5.3.2018 

 

 

 

 

Sjukvårdsdistriktet underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och 

utgör sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott. 

I samband med revisionen önskar BDO Audiator Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftel-

sebrev som en del i revisionsprocessen. 

 

Bokslutet och bekräftelsebrevet som   BILAGA § 36/1-2 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i förelig-

gande form och överlämnar bokslutet till samkommunens revi-

sor samt ger ordföranden och direktören fullmakt att under-

teckna bekräftelsebrevet till revisorn.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

  Gösta Willman gick kl.10.50 under ärendets behandling. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 40 27.3 2017 

Styrelsen 37 05.03.2018 

 

 

 

§ 40 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus 

 

FD 11 

Social- och hälsovårdsministeriet ber att Vasa sjukvårdsdistrikt skulle utse sin kandidat 

jämte ersättare medlemmar i direktionen för Gamla Vasa sjukhus för tiden 1.6.2017-

31.5.2021. Ministeriets önskemål om beaktande av könskvotering torde beaktas så att ordi-

narie medlemmen och ersättaren är av olika kön. 

 

Skrivelse 27.1.2017 som    BILAGA § 40 

 

 

 
FD: föreslår att styrelsen utser en ordinarie medlem 

jämte en ersättare. 

 

 

STYR: Ledamot Bernhard Utter föreslog att ansvarsområdesdirektör 

Jesper Ekelund väljs till ordinarie medlem och ledamot Raija 

Kujanpää föreslog att överskötare Tanja Jaakola väljs till ersät-

tare. 

 

Styrelsen valde enhälligt ansvarsområdesdirektör Jesper 

Ekelund till ordinarie medlem och överskötare Tanja Jaakola till 

ersättare. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 37 05.03.2018 

 

 

 

 

§ 37 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus 

FD 12 

Styrelsen valde 27.3.2017 ansvarsområdesdirektören Jesper Ekelund till ordinarie medlem 

och överskötaren Tanja Jaakola till ersättare i direktionen för Gamla Vasa sjukhus för tiden 

1.6.2017-31.5.2021. Juha Kemppinen är nu ordinarie ansvarsområdesdirektör i psykiatrin ef-

ter Ekelund och är villig att fortsätta som ordinarie medlem i direktionen. 

 

 

FD: föreslår att styrelsen väljer Juha Kemppinen till ordinarie med-

lem i direktionen för Gamla Vasa sjukhus och att överskötare 

Tanja Jaakola fortsätter som ersättare. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 38 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 38 Omdisponering av budgeten, anskaffning av CT-apparat 

FD 13 

Vi har i år i budgeten 1.000.000 euro för anskaffning av en ny CT apparat. Den nya appara-

ten ersätter en gammal CT från 2004. En anskaffningsgrupp med överläkare Reijo Autio som 

ordförande har granskat offerterna på de alternativ som fåtts in. Gruppen föreslår att man 

borde skaffa en modell som kostar 1.104.500 euro eftersom denna skulle ge så mycket mera 

undersökningsmöjligheter av hjärtpatienter än att skaffa en grundmodell av CT-apparaten 

som går på 997.500 euro. Det har speciellt från kardiologernas sida framförts önskemål om 

att man borde skaffa den mer mångsidiga versionen. Det går senare att uppdatera apparaten 

men i det läget blir kostnaden betydligt dyrare. 

 

Därför skulle det vara viktigt att styrelsen redan i detta skede skulle föra en diskussion om 

huruvida det skulle vara motiverat att göra omdisponeringar av budgeten så att en uppdate-

ring av CT-grundmodellen kunde göras direkt i samband med anskaffningen. Det skulle vara 

möjligt att finansiera tillägget inom den av fullmäktige fastslagna helhetsramen eftersom 

ändringsarbetena som är reserverade för C-byggnaden (1,5 miljoner euro) inte kommer att 

kunna förverkligas detta år. 

 

 

FD: föreslår att styrelsen godkänner att 115.000 euro kunde överfö-

ras från anslaget för C-byggnadens sanering till anskaffning av 

en CT. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 39 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 39 Avtal om överföring av personal till Mico Botnia Ab och TeeSe Ab 

FD 14 

Mico Botnia Ab är det kommunala inhouse-bolag som alla kommuner inom Vasa sjukvårds-

distrikt samt Österbottens förbund har grundat för att efter landskapsreformen handha den 

regionalt centraliserade ekonomi-, HR- och ICT-verksamheten. TeeSe Ab är det kommunala 

inhouse-bolag som Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt grundat för att handha olika icke 

medicinska stödfunktioner. I bolaget blir på sikt landskapet delägare och en möjlighet hålls 

öppen för andra kommuner att komma med.  

 

Det är planerat att bägge företagen inleder sin verksamhet 1.4.2018. Det är för tillfället flera 

praktiska frågor som inte är klara. Det arbetas nu aktivt både inom bolagen och ägarorgani-

sationerna på att få allt att starta klanderfritt 1.4. Före företagen kan inleda sin verksamhet 

måste det också uppgöras ett serviceavtal mellan säljaren och kunden. För Vasa sjukvårdsdi-

strikts del behandlar sektionen för ägarstyrningen avtalen 23.3.2018 medan det åligger sty-

relsen att avtala om principerna för överföringen av personalen. Avtalen för personalöverfö-

ringarna är nu klara. Avtalen måste dock undertecknas i den ordningen att personalen över-

föras först efter att serviceavtalen är klara. Förslagen till personalöverföringsavtalen finns i 

bilaga. 

 

Personalöverföring Mico (på finska)   BILAGA § 39/1 

Personalöverföring TeeSe (på finska)  BILAGA § 39/2 

 

 

FD: föreslår att styrelsen godkänner personalöverföringsavtalen men 

de kan undertecknas först efter det att ägarstyrningssektionen 

har godkänt serviceavtalen. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 40 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 40 Servicenivån inom den specialiserade sjukvården i Jakobstad 

Svd:s dir. 10 

Politiska ledare och tjänstemannaledningen för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad och 

Vasa sjukvårdsdistrikt sammanträdde 8.1.2018 med avsikt att uppgöra en arbetsplan för att 

höja servicenivån inom den specialiserade sjukvården i Jakobstad. Vid sammanträdet över-

enskoms att tjänstemännen ska bereda en servicestrategi för Jakobstadsnejden för åren 

2018–2019. I samband med att strategin presenterades för Jakobstads social- och hälso-

vårdsnämnd 20.2.2018 förde man en diskussion om samarbetet utgående från den presente-

rade strategin. Vid diskussionen lyftes det fram frågor som ännu ska iakttas i strategin, men i 

huvudsak förhöll nämnden sig positivt till att samarbetet fördjupas. Efter att strategin kom-

pletterats ska man ännu uppgöra en precisare arbetsplan för framskridningen av samarbetet.  

 

Servicenivån inom den specialiserade sjukvården i Jakobstad 

BILAGA § 40 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar strategin för kännedom och ger 

tjänstemännen i uppgift att uppgöra en precisare arbets-

plan för fördjupandet av samarbetet. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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§ 41 Klientrådets resolution 

Svd:s dir. 11 

Vasa centralsjukhus klientråd består av 12 medlemmar som utsetts bland invånarna i Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Klientrådet sammanträder fyra gånger per år och uppgör en resolution 

över de förslag som ges i rådet. Resolutionen fungerar som ett rådgivande dokument. Vid sitt 

sammanträde 14.11.2017 gav klientrådet en resolution med förslag om vad som bör tas i be-

aktande vid grundandet av ett callcenter. Callcentret är en telefonrådgivning dit samtal styrs 

då kunder inte fått kontakt med polikliniker under poliklinikernas telefontider. Piloteringen 

av callcentret inleds på våren 2018. Resolutionen har vidarebefordrats för kännedom till den 

planeringsgrupp som tillsatts för callcentret och som även ansvarar för att de frågor som lyfts 

fram blir tillgodogjorda. Resolutionen har anslutits som bilaga. 

 

Resolution 14.11.2017   BILAGA § 41  

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar resolutionen för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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§ 42 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 12 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 42/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 42/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 42/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 42/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 43 Agerande som projektadministratör för ett pilotförsök med valfrihet 

Svd:s dir. 13 

En utvidgning av kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska testas genom pilotför-

sök. Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen 

om kundens valfrihet i vården. Riksdagen kommer att behandla de lagar som gäller social- 

och hälsovårds- och landskapsreformen på våren 2018, och avsikten är att lagarna ska träda i 

kraft i maj-juni 2018. Pilotförsöken med valfrihet genomförs i bred omfattning i enlighet 

med den nya valfrihetsmodellen från 1.7.2018. Pilotförsöken syftar till att stödja verkställig-

heten av valfrihetslagen redan innan lagen träder i kraft och därmed bidra till att reformen 

lyckas ur såväl kommunernas, de blivande landskapens som kundernas och företagens per-

spektiv. I statsbudgeten har det reserverats 100 miljoner euro för pilotförsöken. Syftet med 

pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälso-

vårdsreformen. 

 

I de kommande pilotförsöken ska man testa de viktigaste elementen i valfrihetssystemet: 

 

- social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter 

- kundsedlar, eller 

- den personliga budgeten. 

 

Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa. I de pilotförsök som gäller social- och 

hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter testas bland annat samordningen av kundens 

tjänster i den nya social- och hälsovårdsmodellen. Dessutom följer man upp hur kriterierna 

för grunderna för ersättningarna till tjänsteproducenterna fungerar i praktiken. 

 

Ingen självfinansieringsandel krävs av de aktörer som deltar i pilotförsöken. Undantagsvis 

krävs det ingen självfinansieringsandel av de aktörer som deltar i pilotförsöken, eftersom det 

med tanke på genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och i synnerhet den tillhö-

rande valfriheten för kunderna anses särskilt viktigt och ändamålsenligt på samhällsnivå att 

pilotförsöken blir av. 

 

I landskapet Österbotten är det tänkt att pilotförsöken ska genomföras på följande sätt: 

 

- Förhoppningen är att samtliga kommuner i landskapet ska delta i det här projektet 

- Preliminärt är det tänkt projektet ska omfatta en utvidgning av det nuvarande försöket 

med personliga budgeter och en skalning av dem så att de omfattar hela landskapet samt 

en pilotering av användningen av kundsedlar. Både i fråga om piloteringen av den per-

sonliga budgeten och piloteringen av kundsedlarna ska man uppgöra en kundplan för 

hela landskapet och testa den för att se hur man kan trygga att kunden har tillgång till in-

tegrerade tjänster       fortsätter 
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- Inom ramen för det andra projektområdet ska man genomföra ett pilotförsök med valfri-

heten i fråga om tjänster som tillhandahålls av tandvården 

- I pilotförsöken med kundsedlar och personliga budgeter är det tänkt att man framförallt 

ska ta fram modeller för den serviceprocess som anknyter till dessa verksamhetsformer 

(bl.a. om hur kundplaner uppgörs, värdet på kundsedeln fastställs samt hur den person-

liga budgeten räknas), men också utveckla uppföljningssystem. Det centrala är att pilo-

tera hur kundens roll ska utökas i det skede då beslut om tjänster ska fattas samt hur in-

nehållet på tjänsterna ska fås att bemöta kundens behov. 

 

Pilotförsöket med valfrihet bör ha en projektadministratör som har till uppgift att se till att 

projektet genomförs enligt planen. Administratören ansvarar för att rapporter (om genomfö-

rande) och utbetalningsansökningar uppgörs samt för att nödvändiga utredningar och upp-

gifter ges till statunderstödsmyndigheterna (SHM och RFV i Sydvästra Finland) samt för 

andra kontakter till statunderstödsmyndigheterna.  Projektadministratören ansvarar även 

för att statsunderstödsutredningar uppgörs då projektet avslutats. De kommuner och sam-

kommuner som deltar i pilotförsöket gör upp ett administrationsavtal tillsammans med den 

instans som administrerar pilotförsöket. I administrationsavtalet kommer man bland annat 

överens om hur statsunderstödet delas upp mellan dem som genomför pilotprojektet. 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar att VSVD fungerar som administratör 

för pilotförsöket med valfrihet.  

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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§ 44 Övning av transport utav patient mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands 

universitetssjukhus 

Svd:s dir. 14 

Vasa Centralsjukhus (VCS) och Norrlands Universitetssjukhus har i samarbete genomfört en 

övning där man ville testa hastigheten på transportprocessen vid akut cerebrovaskulär sjuk-

dom (Stroke) mellan Vasa och Umeå. Övningen genomfördes på fredag 2.2.2018 börjandes 

kl 09.00 EET. I övningen deltog också Vasa Kretsalarmcentral samt AMKC i Umeå. I det här 

fallet rörde det sig om en hypotetisk strokepatient som lämpade sig till mekanisk 

trombektomi, och då är varje insparad minut värdefull ur prognostisk synvinkel. Förutom 

logistiska lösningar testades även interna strokeprocessen i Vasa. 

 

Som helhet gick övningen mycket bra, inga större dröjsmål uppstod. Från det att patienten 

anlänt till VCS tills han log på bordet på i INR-laboratoriet tog det 2 timmar och 24 minuter. 

 

En plan borde uppgöras tillsammans med Umeå om främjandet av de lärdomar som erhölls 

vid övningen och påbörjandet av ett eventuellt samarbete.  

 

Sammanfattning av övningen   BILAGA § 44 (icke-offentlig) 

 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom och ger 

tjänstemännen i uppgift att uppgöra en noggrannare 

plan om samarbetet. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 45 Behovet av mertidsarbete inom det medicinska ansvarsområdet år 2018, för-

ändring 

CÖL 5 

Vid sitt sammanträde i januari beviljade styrelsen anslag för mertidsarbete. Ansvarsområ-

desdirektör Christian Kantola har 12.1.2018 redogjort för det medicinska ansvarsområdets 

behov av mertidsarbete.  

På grund av missuppfattningar har behovet av mertidsarbete inom gastroenterologin beräk-

nats fel. Beräkningarna har gjorts utgående från antalet mottagningsbesök. År 2018 har man 

emellertid behov av att göra skopiundersökningar (kolonoskopi) i form av mertidsarbete. 

Med anledning av detta uppgår kostnaderna för mertidsarbetet inom gastroenterologin till 

cirka 68 700 € (i kalkylen från 12.1.2018 cirka 20 200 €). 

 

Den uppskattade totalkostnaden för mertidsarbetet inom det medicinska ansvarsområdet i 

sin helhet kommer år 2018 att uppgå till cirka 255 300 € (i kalkylen från 12.1.2018 cirka 

206 800 €).    

 

Uppdaterad framställning om mertidsarbetet år 2018   BILAGA § 45/1 

Uppdaterad kostnadsberäkning beträffande gastroenterologin. BILAGA § 45/2 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen på grund av det upptäckta räknefelet ska 

godkänna att kostnaderna för mertidsarbetet inom gastroentero-

login år 2018 kommer att bli 68 700 € och den totala summan 

för mertidsarbetet inom det medicinska ansvarsområdet 255 300 

€. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 46 Begäran om yttrande om utkast till författningsändringar som gäller begränsad 

rätt att förskriva läkemedel 

CÖSK 1 

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ett yttrande om ett utkast till författningsändringar 

som gäller sjukskötares begränsade rätt att förskriva läkemedel samt förskrivning av läke-

medel pro auctore av munhygienister som är verksamma som självständiga yrkesutövare och 

av optiker.  

 

Det föreslås att den begränsade rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel som det före-

skrivs om i 23 b i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 

ska utvidgas. Enligt förslaget ska begränsad läkemedelsförskrivning i fortsättningen vara 

möjlig utöver vid kommunala hälsovårdscentralers mottagningsenheter inom öppenvården 

och sjukvårdsdistriktens samjourer också inom öppenvårdstjänster inom primärvården som 

kommunen är ansvarig för att ordna, inom öppenvårdstjänster inom den specialiserade 

sjukvården samt inom öppenvårdstjänster inom hälso- och sjukvården som skaffas på basis 

av avtal och som kommunen är ansvarig för att ordna.  

Den föreslagna ändringen stöder målen med den reform av arbetsfördelningen inom hälso- 

och sjukvården som ingår i regeringsprogrammet samt målen med de reformer som gäller 

ordnandet av hälso- och sjukvården och kundens valfrihet inom social- och hälsovården. 

 

För den begränsade rätten att förskriva läkemedel ska som förutsättning fortfarande gälla att 

sjukskötaren har avlagt föreskriven tilläggsutbildning och att den ansvariga läkaren vid verk-

samhetsenheten har gett ett skriftligt förordnande.  

I statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel 

(1089/2010) föreslås vissa ändringar som ska göra det lättare att söka sig till förskrivnings-

utbildningen och utsöka det urval av läkemedel som får förskrivas av sjukskötare. Utökning-

en gäller i huvudsak sådana läkemedel som en sjukskötare kan förskriva för fortsatt medici-

nering i enlighet med vårdplanen efter att en läkare har ställt en diagnos.  

 

Utlåtande begärs av de kommuner, samkommuner och övriga aktörer som nämns i sändlis-

tan. Utlåtandet ska lämnas senast 23.3.2018. Begäran om utlåtande besvaras med en 

elektronisk blankett som inrymmer riktade frågor om utkastet till de författningsändringar 

som gäller den begränsade rätten att förskriva läkemedel. 

 

Förslag till Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande (på finska) 

BILAGA § 46 

 

 

 

          fortsätter 
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Sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralerna i området samverkar i en tilläggsutbildning på 

45 studiepoäng som arrangeras av yrkeshögskolorna i Vasa om sjukskötares förskrivnings-

rätt. Sammanlagt kommer 28 sjukskötare att delta i denna utbildning. Utbildningen varar 

från januari 2018 till mars 2019.  

 

Sjukvårdsdistriktet ansvarar för de utbildningskostnader som åsamkas centralsjukhuset och 

hälsovårdscentralerna i distriktet. (Personalsektionen 4.10.2017 § 6 och Styrelsen 12.12.2017 

§ 190) 

 

CÖSK: Styrelsen beslutar att tillställa det i bilaga anslutna utlåtandet 

som sitt yttrande till de författningsändringar som gäller den be-

gränsade rätten att förskriva läkemedel. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 47 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om hur landskaps- och SOTE-lagstiftningen framskrider. 

Styrelsen informerades om lagen om iförandet av lagen om ordnandet av social- och hälso-

vården. 

Styrelsen informerades om utlåtandet angående kriterierna för icke brådskande operations-

verksamhet. Styrelsen godkände för sin del utlåtandet. 

__________ 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   5.3.2018 

 

Besvärsförbud 

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

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 47 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

35, 37, 38, 43, 44, 45, 46 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

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

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

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

ler det. 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

 

 

Besvärsanvisning 

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

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

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

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

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

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

- det beslut i vilket ändring söks 

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

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

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

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

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

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

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

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

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

tillställts myndigheterna 

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

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

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

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Be-



         

 

svärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

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


