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Ärendesida 3(4) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen                                                   15.2.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 11 Sammanträdet öppnas 

 Ordförande Per Hellman öppnade sammanträdet kl. 9.02 och hälsade alla väl-

komna. Deltagarlistan gås genom.  
 

§ 12 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört. 
 

§ 13 Val av protokolljusterare 

 Mikaela Granfors och Tina Halpin valdes till protokolljusterare. 

 

§ 14 Statistikuppgifter  

Statistikuppgifterna bifogas som bilaga. 
 

 Juha Kemppinen presenterar kort leantanken som kommer att ligga till grund för 

psykiatrins utveckling. Planen är att psykiatrin skulle vara remisslös från 2019 för 

att främja smidigheten i patientprocessen. Om patienten får snabbt och smidigt den 

vård hen behöver i öppenvården, kommer trycket på avdelningsvården minska.  

 

Juha Kemppinen presenterar statistikuppgifter över olika poliklinikers läkar- och 

skötarresurser och mängden patientmottagningar per dag. Statistiken visar att       

resurser finns, men utnyttjas inte effektivt. Läkarresurserna är splittrade på många 

konsulter med olika arbetstidsprocenter. Målet är att öka antalet heltidsläkare i 

tjänst. Poliklinikernas indelning i flera små specialiserade enheter saknar tillräckligt 

befolkningsunderlag och kommer att omstruktureras. Diskussioner förs med Vasa 

stad gällande integrering av missbrukarvården och psykiatrin också gällande avdel-

ningsvården. 

 

Önskemål framförs att Juha Kemppinen presenterar sina utvecklingsidéer baserade 

på den framlagda statistiken på nästa möte. 

 

§ 15 Info om H-huset 

 Susann Granlunds presentation samt material från studiebesöket till Umeå bifogas 

som bilaga. 

 

 



Ärendesida 4(4) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen                                                   15.2.2018 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Susann Granlund jobbar vanligtvis som koordinerande avdelningsskötare för akut-

psykiatrin, men är nu frigjord under våren för planeringen av psykiatrins utrymmen 

i H-huset. 

 

Diskussion förs kring behovet av skilda utrymmen för psykogeriatriska patienter och 

att avdelningarna bör vara indelningsbara i moduler. Föreslås att konsten får en 

framträdande roll i H-huset. Behovet av samtidig plan för de funktioner som lämnar 

utanför H-huset lyfts fram. Enligt planen integreras barnpsykiatrin med stadens 

barnskydds- och familjetjänster, ungdomspsykiatriska polikliniken med Klaara, 

psykospoliklinikens rehabiliterande tjänster allt mer med Vasa stads rehabiliterande 

verksamhet medan planen och platsen för psykoterapitjänster och dkt-vården är helt 

öppen.  

 

Material från studiebesöket till Umeå visades och erfarenheter av besöket diskutera-

des. Det var ett lyckat besök som gav upphov till en del nya tankar bl.a. gällande 

ljussättningens betydelse för avdelningspatienten, konstens integrering i inredning-

en och samarbetsmöjligheter med Umeå i fortsättningen. 

 

§ 16  Övriga ärenden 

 Ordförande tackade för en livlig diskussion under presentationerna. 
 

§ 17 Följande sammanträde  

Följande sammanträde hålls 11.4.2018 kl. 9.00-11.00. 

 

§ 18 Sammanträdet avslutas  

Sammanträdet avslutas kl. 11.00. 
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1. Inledning 
 
Riskhantering utgör en stadigvarande del av ledarskapet och beslutsfattandet samt av den interna 

kontrollen i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den övergripande riskhanteringen utgör en del av 

sjukvårdsdistriktets strategiska, verksamhetsmässiga och ekonomiska styrning med vilken man 

strävar efter att se till att de uppställda målen kan uppnås samt att beslutsfattandet baserar sig på 

tillräckliga och pålitliga bakgrundsuppgifter samt att lagstiftning, anvisningar och beslut hörsammas 

samt att egendom och resurser är tryggade. Även organisationskulturen, dvs. våra tanke- och 

tillvägagångssätt påverkar i avsevärd grad hur väl vi lyckas hantera riskerna i organisationen. 

Följaktligen är det synnerligen viktigt att personalen är vaksam och rapporterar exempelvis 

upptäckta riskfaktorer och eventuella avvikelser. Den fundamentala målsättningen är att vi ska ha 

den bästa patientupplevda vården i Finland. 

 

Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens och 

kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Kommunallagens § 115 förpliktigar 

samkommunen att i verksamhetsberättelsen redogöra för bland annat hur den interna kontrollen 

och riskhanteringen är ordnad samt de centrala slutsatserna. Verksamhetsberättelsen ska inrymma 

en bedömning av de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna med avseende på 

verksamhetens utveckling. I denna riskhanteringspolicy har man iakttagit det krav som ställs i 8 § 

av hälso- och sjukvårdslagen, enligt vilket man bör göra upp en plan för kvalitetsledningen och för 

hur patientsäkerheten tillgodoses, samt det krav som uttrycks i förordningen om att man ska 

beskriva hur patientsäkerhetsriskerna föregrips och hanteras. Ytterligare ska den som ansvarar för 

verksamheten också beakta övriga förpliktande lagar och myndighetsinstruktioner. 

 

Enligt förvaltningsstadgan ansvarar styrelsen för riskhanteringen och samordningen av den samt 

bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. 

 

I riskhanteringspolicyn fastställs målen och principerna för riskhanteringen i Vasa sjukvårdsdistrikt, 

men även hur dessa ska omsättas i praktiken och hur dessa bemöter kraven i förvaltningsstadgan. 

Riskhanteringspolicyn bildar tillsammans med VSVD:s övriga instruktioner en helhet som är skapad 

för att man ska förmå hantera olika risker.  
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2. Principerna för riskhantering 
 

Med en risk avses en potentiell händelse eller händelsekedja som kan äventyra verksamhetens 

fortlevnad eller hindra att målsättningar uppnås. En risk kan även utgöra en möjlighet som inte 

tillgodogörs. 

 

En risk kan fastställas utgående från sannolikheten för att en eventuell skada eller olägenhet ska 

uppstå och allvarlighetsgraden hos denna eventuella skada och olägenhet samt de befintliga 

skyddsmekanismer som finns i organisationen (allvarlighetsgrad x sannolikhet x 

skyddsmekanismer). 

 

Då risker bedöms på Vasa centralsjukhus fastställer man deras allvarlighetsgrad, 

sannolikhet/förekomsttäthet och konsekvenser samt befintliga skyddsmekanismer. Vid bedömning 

av allvarlighetsgrad, sannolikhet och skyddsmekanismer utgår man från en femstagsskala, där 

resultatet beskriver storleken på risken. Riskerna kan alltså få ett värde mellan 1-125.   

 

Risker klassificeras i fyra olika grupper: strategiska, operativa och ekonomiska risker samt 

skaderisker. Riskerna kan vara interna eller externa.  

 

 Strategiska risker är sådana risker som förhindrar organisationen att uppnå sina mål. I 

allmänhet är dylika risker externa händelser och förändringar av olika slag (exempelvis 

efterfrågan på tjänster, lagstiftning och förändringar i organisationens anseende). 

 

 De operativa riskerna är förknippade med den dagliga verksamheten i organisationen, och är 

nära anknutna till processer, personal, system eller externa faktorer.  

 

 De ekonomiska riskerna är förknippade med finansieringen av den interna och externa 

verksamheten. 

 

 Skaderisker uppstår i samband med oväntade och plötsliga händelser som kan leda till skador 

eller att något går sönder eller till skadeersättningsskyldighet. Skaderisker kan ofta 

minimeras genom försäkringar. 
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Riskhantering utgör en del av det arbete som syftar till att utveckla organisationens verksamhet. En 

kartläggning och analysering av riskrelaterade faktorer (en konsekvensbedömning och en 

bedömning av hur sannolikt det är att risken realiseras) hjälper till att definiera de risker som är 

förknippade med verksamheten och de åtgärder som bör vidtas för att dessa risker ska kunna 

hanteras. Genom detta kan också eventuella farliga situationer förebyggas. Risker bör bedömas och 

hanteras både proaktivt (planering av verksamhetsförändringar, riskkartläggningar som en del av 

utvecklingsprocesser) och retroaktivt (handläggning av farliga situationer). I och med att 

riskhantering är en kontinuerlig process bör riskanalysering inbakas i den process som används vid 

uppgörande och uppföljning av verksamhetsplanen. Det är synnerligen viktigt att analysera riskerna 

alltid då det sker väsentliga förändringar i verksamheten. Vid bedömningen av riskstorlek bör man 

också definiera den egna risktoleransen (exempelvis i euro). Med risktolerans avser man hur stora 

avvikelser man kan acceptera i uppgjorda planer, och i vilken omfattning ansvaret för risken bärs av 

en själv. Det väsentliga är att risktagningen inte äventyrar kontinuiteten i verksamheten. 

Organisationens risktolerans varierar i och med det allmänna samhällsläget. 

 

 

Riskklass 5: Åtgärder måste vidtas omedelbart och resurser måste prioriteras  
för att risken ska fås ner till en acceptabel nivå.  

Riskklass 4: Åtgärder måste vidtas utan dröjsmål. 
Riskklass 3: Risken ska minimeras. 
Riskklass 2: Risken hålls under uppsikt, åtgärder vidtas enligt övervägande. 
Riskklass 1: Risken konstateras, men inga åtgärder vidtas nödvändigtvis. 

 

Figur 1. Vasa svd:s riskklassificering. 
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Enheterna dokumenterar riskerna i den egna verksamheten i Laatuportti som inrymmer 

organisationens riskregister.  

 

I figuren nedan finns en sammanställning över den riskhantering som anknyter till kvaliteten och 

patientsäkerheten. 

 
 

 
Figur 2. Den riskhantering som anknyter till kvalitet och patientsäkerhet. 

 

 

3. Utlokaliserad verksamhet/förutsättningar för riskhantering och säkerställande av 

kontinuitet  
 

Den utlokaliserade verksamheten kräver en speciell uppmärksamhet vad det gäller riskhanteringen. 

Utlokaliseringen sker oftast i form offentligt ägda aktiebolag, i vilka samkommunen är aktionär. 



 5 / 11 

 

 

Bolagen fungerar då enligt in-house-principen, vilket för sin del minskar riskerna jämfört med en 

utlokalisering till ett helt utomstående bolag. Det är närmast två typer av risker som kan uppstå vid 

en utlokalisering av verksamheten. Den första är brister i avtalshanteringen och det andra att det 

brister i styrningen av bolagen. Om man misslyckas här är det stor risk att de tjänster man köper inte 

svarar mot behoven.  

 

För att hantera ägarstyrningen har styrelsen tillsatt en sektion med uppgift att styra den delen av 

verksamheten. För avtalsstyrningen har styrelsen utarbetat att separat direktiv. Styrelsen samordna 

ägarstyrningen och avtalsstyrningen till en fungerande helhet. 

 

 

4. Verkställighet och ansvar för riskhantering 
 

Fullmäktige beslutar om principerna för riskhantering och intern kontroll i samband med att 

fullmäktige godkänner förvaltningsstadgan och sjukvårdsdistriktets strategi samt beslutar om 

planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten. I anslutning till att fullmäktige 

godkänner verksamhetsberättelsen godkänner den också styrelsens rapport om verkställigheten av 

den interna kontrollen och riskhanteringen. 

 

Styrelsen ansvarar för organiseringen av riskhanteringen i hela sjukvårdsdistriktet, godkänner 

riskhanteringspolicyn och rapporterar årligen om riskhanteringen i anslutning till 

verksamhetsberättelsen. Styrelsen uppgör en anvisning för intern kontroll och god ledning och 

förvaltning.  

 

Sjukvårdsdistriktets direktör ansvarar i egenskap av den högsta tjänsteinnehavaren för att 

ansvarsområdesdirektörer, serviceområdeschefer och de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna 

inom sina egna ansvarsområden har organiserat riskhanteringen på ett vederbörligt sätt och i 

enlighet med fullmäktiges och styrelsens beslut samt anvisningarna i riskhanteringspolicyn. 

Sjukvårdsdistriktet direktör rapporterar till styrelsen i ärenden som anknyter till riskhantering. 

 

Chefsöverläkaren ansvarar för beredskapsplaneringen och beredskapen. 

 

IT-direktören samordnar och leder datasäkerheten.  

 

Datasekretesschefen ansvarar för dataskyddsfrågor. 
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De ledande tjänstemännen (förvaltningsdirektören, chefsöverläkaren, den administrativa 

överskötaren) ansvarar för organiseringen av riskhanteringen inom deras egna 

verksamhetsområden och rapporterar till sjukvårdsdistriktets direktör i ärenden som anknyter till 

riskhantering. 

 

Cheferna för ansvarsområdena och överskötarna samt enhetscheferna ansvarar för 

organiseringen av riskhanteringen inom deras egen förvaltning. De informerar, övervakar och vid 

behov instruerar deras egen förvaltning om frågor som berör riskhantering. Cheferna för 

ansvarsområdena och cheferna för klinikgrupperna rapporterar i linjen till den egna ledande 

tjänstemannen om frågor som berör riskhantering. 

 

Förmännen som bär ansvaret för den egna enhetens verksamhetsresultat ansvarar också för den 

egna enhetens riskhantering. Ansvarar för att riskhanteringen blir verkställd inom deras egna 

ansvarsområden. Förmännen informerar, övervakar och vid behov instruerar i frågor som berör 

riskhanteringen inom deras egna ansvarsområden samt rapporterar till deras egna förmän om 

ärenden som anknyter till riskhantering. 

 

Arbetstagarna främjar säkerheten med deras egen verksamhet och deras egna val, deltar i 

utbildningar och följer givna anvisningar samt rapporterar om de avvikelser som de upptäckt till sin 

förman (rapporteringsskyldighet). 

 

Sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp har till uppgift att samordna de olika delområdena i 

riskhanterings- och säkerhetspolicyn samt att anpassa funktionerna så att de gemensamma målen 

kan uppnås. 

 

Sakkunniga i riskhantering och säkerhet samt vederbörliga arbetsgrupper bistår 

ledningen, organiserar utbildning och konsulteringar, bedömer och mäter risker och säkerhetsnivån 

samt uppgör rapporter till den högsta ledningen och kommer med utvecklingsrekommendationer.  

Dessa sakkunniga är anställda som exempelvis arbetar med säkerhets-, arbetarskydds-, beredskaps-

, kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor samt anställda som arbetar med intern kontroll. Nedan 

uppräknas olika arbetsgrupper och deras uppgifter. 

 

Säkerhetsstyrgruppen är en av sjukvårdsdistriktets direktör tillsatt grupp som består av ledande 

tjänstemän och vars uppgift är att bistå direktören då direktören ska se till att riskhanteringen i 
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organisationen är vederbörligt ordnad men beaktande av de beslut som fattats i fullmäktige och 

styrelsen, men också med tanke på organisationens riskhanteringspolicy. 

 

Säkerhetsarbetsgruppen består av sakkunniga inom sjukvård, arbetarskydd och stödfunktioner. 

Arbetsgruppen har till uppgift att bistå den operativa riskhanteringen, exempelvis genom 

säkerhetsplanering, en årligen sammanställd riskbedömning samt genom att avge förslag till hur 

säkerheten ska främjas och instruktioner för hur verksamheten ska bedrivas i undantagstillstånd. 

Arbetsgruppen leds av säkerhetschefen 

 

Beredskapsarbetsgruppen består av sakkunniga i akutmedicin samt beredskaps- och 

säkerhetsfrågor. Arbetsgruppen koordinerar uppdateringar av beredskapsplaner och ser till att 

anställda lär sig att agera i olika störnings- och nödsituationer genom både interna och gemensamma 

myndighetsövningar. 

 

Miljöarbetsgruppen består av sakkunniga i hygien, renhållning och fastighetsservice. En 

organisation som agerar ansvarsfullt tar i enlighet med principen för hållbar utveckling också ansvar 

för bland annat den kringliggande miljön samt främjar en högklassig och säker verksamhet. 

Arbetsgruppen har till uppgift att samordna hanteringen av miljöfrågor. Miljöarbetsgruppen 

ansvarar för sjukhusets miljöprogram och tillställer årligen en redogörelse om miljöfrågorna till 

styrelsen. 

 

 

5. Säkerhets- och beredskapsplanering 
 

Utgångspunkten för säkerhetsplaneringen är att trygga en störningsfri och säker verksamhetsmiljö 

för såväl sjukvårdsdistriktets personal och patienter som för övriga intressegrupper. 

Säkerhetshanteringen omfattar även förberedelser inför hot, ledning av olika störnings- och 

krissituationer samt återgången efter dylika situationer. Sjukvårdsdistriktets grundläggande uppgift 

är att tillhandahålla en högklassig och säker patientvård. I och med det här utgör patientsäkerheten 

kärnan i säkerhetsplaneringen. Med patientsäkerhet avses de principer och funktioner med vilka 

man tryggar säkerheten i vården samt skyddar patienter mot skador.  

 

Säkerhetsplaneringen täcker de centrala risker som anknyter till verksamhetsmiljön, verksamheten, 

personer samt lokaler. Säkerhetsriskerna utvärderas årligen på alla enheter i Vasa sjukvårdsdistrikt 

inom följande delområden: 
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- Patientsäkerhet och kvalitetsavvikelser 

- Brand- och kemikaliesäkerhet 

- Personsäkerhet 

- Brotts- och utrymmessäkerhet 

- Datasäkerhet 

- Dataskydd 

- Arbetarskydd (arbetssäkerhet och arbetshälsa) 

- Produktions- och verksamhetssäkerhet  

- Omgivningssäkerhet 

- Beredskap och förberedelser 

 

Säkerhetsriskerna identifieras på organisationsnivå med hjälp av en riskkartläggning som 

genomförs varje år. Därutöver identifierar man risker i den dagliga verksamheten och i samband 

med processutvecklingen.  Iakttagelser bedöms till exempel utgående från de farliga situationer som 

rapporterats. Utgående från riskbedömningen behandlar sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp 

åtgärdsprogrammet för säkerhet. Den ansvarsfördelning och de väsentliga handlingar som anknyter 

till säkerhetsplaneringen uppräknas i bilaga 1. 

 

Beredskapsplaneringen och beredskapen omfattar den höjning av den interna beredskapen som görs 

i samband med storolyckor, dvs. planering av den verksamhet som ska tillhandahållas i hela 

sjukvårdsdistriktet vid grundberedskap, höjd beredskap och full beredskap. De handlingar som är 

centrala för beredskapen är den allmänna beredskapsplanen och de mera detaljerade 

enhetsspecifika anvisningarna samt pandemiplanen. I ovan nämnda planer fastställs den 

verksamhet och de ledningsförhållanden som ska användas i beredskapssituationer. 

Beredskapsverksamheten bistås av beredskapsarbetsgruppen och pandemigruppen. I 

beredskapssituationer sköts kommunikationen riskfritt med Virve-myndighetstelefoner. Sjukhusets 

beredskap upprätthålls med beredskapsövningar. 

 

 

6. Uppföljnings- och rapporteringsprinciper 
 

Riskhanteringspraxisen rapporteras på organisationsnivå i Laatuportti i form av en årlig 

sammanställning som är till för styrelsen och organisationens interna behov. Härutöver tillställer 

den interna kontrollen en årlig rapport över dess kontrollarbete till styrelsen. 
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Den verksamhetsberättelse som avges av styrelsen och som är en del av organisationens 

bokslutsrapportering fungerar som en rapport om den externa riskhanteringen. 

Riskerna på de olika enheterna i organisationen uppföljs i enlighet med kvalitetsprogrammet. 

 

 

7. Ikraftträdande och uppdatering 
 

Den här anvisningen är godkänd av styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt xx.x.2018 och träder i kraft 

xx.xx.2018. Anvisningen genomgås åtminstone en gång per fullmäktigeperiod.  
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Bilaga 1. Säkerhetsplaneringens ansvarspersoner och centrala dokument 

 
 

DELOMRÅDE INOM 
SÄKERHET 
 

ANSVARSPERSON CENTRALA DOKUMENT 

Patientsäkerhet Chefsöverläkaren 
Förmännen 

Patientsäkerhetsplan 
(patientsäkerhetspolicy, 
patientsäkerhetssystemet samt praxis 
och metoder som främjar 
patientsäkerheten), Säker 
läkemedelsbehandling i Vasa 
sjukvårdsdistrikt (enhetsvisa planer för 
läkemedelsbehandling)  

Brand- och 
kemikaliesäkerhet 
 

Brandsäkerhet: Brand- 
och räddningschefen 
 
Kemikaliesäkerhet: 
Tekniska direktören  

Räddningsplan  
Säkerhetsplan 
 

Personsäkerhet  
 
 

Säkerhetschefen 
Närmaste förman 

4ks säkerhetsutredningar 
Dokumentering av alarmutrustning 
Avdelningarnas säkerhetsdirektiv 

Brotts- och 
utrymmessäkerhet 

Utrymmessäkerhet: 
Ansvarig vaktmästare  

Brottssäkerhet: 
Säkerhetschefen  

Registerbeskrivning av 
övervakningskameror 
Uppföljning av dörrövervakning 

Datasäkerhet 
Dataskydd 

IT-direktören, 
Sjukhusingenjören 
Dataombudsman 

Datasäkerhetspolicy 
Datasäkerhetsplan 
Anvisning om dataskydd för 
patientregister 

Arbetarskydd 
(arbetshälsa och 
-säkerhet) 

Arbetarskyddschefen 
Förmännen 

Förteckning över personer som 
handskas med farliga ämnen, 
Verksamhetsprogram för 
arbetarskyddet  
Verksamhetsplan för arbetarskyddet 
ASA-register 

Produktions- och 
verksamhetssäkerhet 

Varje ledningsperson 
och förman på sitt 
ansvarsområde 

Säkerhetsplan 
 

Omgivningssäkerhet 
 

Tekniska direktören Avfallshanteringsplan 

Beredskap och 
föreberedelse 

Chefsöverläkaren 
Beredskapschefen 

Beredskapsplan  
Pandemiplan 
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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
§ 13 Hankintapäätös: Tietokonetomografialaitteisto; GE Healthcare Finland Oy, 

1 104 500 € 
 
§ 14 Hankintapäätös: Keuhkofunktiolaitteiden päivitys; TIMIK MEDICAL Oy,  

106 195 € 
 
§ 15 Johtajaylilääkärin tehtävien hoitaminen määräaikaisesti 6.5 – 30.6.2018 
 
§ 16 Virtuaalinen lääkelaskentaohjelma/ruotsinnos; Foycom Oy, 2 500€ + alv 24 %.  
 
§ 17 Hankintapäätös: 3D-laparoskopialaitteisto, OLYMPUS FINLAND Oy, 123 500 €.  
 
§ 18 Hankintapäätös: F vaihe 1 Dialyysipilarit; Primamedical Oy, 79 220 € (alv 0 %) 
 
§ 19 Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2019 
 
§ 20 Kirjaamis- ja laskutustyöryhmän päivittäminen 22.3.2018 lukien 
 
§ 21 Hankintapäätös: VSHP XCD-rakennusten 00.-1 kerrosten irtokalusteet; Isku Oy, 

62 796 € (alv 0 %) 
 
§ 22 Hankintapäätös: Sädehoitolaite; VARIAN MEDICAL SYSTEMS FINLAND Oy; 

2 112 128 € 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

§ 23 Val av tjänsteinnehavare 

§ 24 Val av arbetstagare 

§ 25 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 26 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 27 Viestintäpalveluiden hankinta 

§ 28 Kahvi- ja välipala-automaatin hankinta 

§ 30 Korvausanomus kadonneesta hammasproteesista 

§ 31 Ersättning för förlorad klocka 

§ 32 H-uudisrakennusallianssin visuaalisen ilmeen hankinta 

§ 33 Försäljning av lösöre 

§ 34 Försäljning av Skolhusgatan 27 B 31 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 13 Lääketieteellinen tutkimus ”Väkivallan uhan hallinnon taso Suomessa tervey-

denhuoltoalan työpaikoilla”; Johanna Pulkkinen (Turun Yliopisto) 
 
§ 14 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä); Sydänoja Terhi 
  
§ 15 Virkasuhteen päättäminen koeajan puitteissa; Matti Vuorinen 
 
§ 16 Hankintapäätös: Lean BootCamp VSHP:n Lean verkostolle; 40 henkilölle 8308 € 

(sis. alv) 
 

 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 11  Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitaja 50 % + 25 % = 75 %  1.4.2018 lähtien. 
 
§ 12 Ändringar till tjänsteregistret: Fysioterapeut 50 % + 50 % = 100 % 1.9.2018 

lähtien. 
  
§ 13 Muutokset virkarekisteriin: Osastonsihteeri 50 % + 25 % = 75 % 1.9.2018 lähtien. 
 
§ 14 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen, 

22-23.3.18 
 
§15 Opinnäytetyön lupa; ”Geriatrisen päivystyspotilaan turvallinen siirtyminen hoi-

toyksiköiden välillä”, Emilia Hovila, VAMK. 
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UTLÅTANDE OM ORDNANDE AV FLYGTJÄNSTER INOM DEN 

PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN INOM RAMEN FÖR 

VÅRDREFORMEN (SHM/1443/2018) 

  

 

Administrativa konsekvenser 

 

På basis av motiveringspromemorian förblir det oklart på vilka grunder 7 § i landskapslagen eller 11 § i lagen om 

ordnande av social- och hälsovård gör det omöjligt för landskap som upprätthåller universitetssjukhus att ordna 

flygverksamhet i fortsättningen. Satsen ”På basis av de erfarenheter som erhållits av den nuvarande 

verksamhetsmodellen vore det dock motiverat att centralisera...” (Fri översättning) förtydligar saken inte i tillräcklig 

omfattning. 

 

I motiveringspromemorian bör man tydligt framföra på vilka grunder man enligt 7 § av landskapslagen eller 11 

§ av lagen om ordnande om social- och hälsovård ska centralisera ansvaret. 

 

Det förblir också oklart varför Birkaland har utsetts till det landskap som ska ansvara för denna verksamhet. 

Urvalsprocessen har inte beskrivits, och de övriga landskap som upprätthåller universitetssjukhus har inte jämförts med 

Birkaland. 

 

I motiveringspromemorian bör man transparent beskriva den process för hur det ansvariga landskapet har 

utsetts, men också göra en jämförelse av de olika landskapen. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Den föreslagna finansierings- och faktureringsmodellen är i nuläget svår att förstå. Landskapet kommer att allokeras 

finansieringsandelar för flygverksamheten, oberoende av om det i nuläget finns någon flygverksamhet i landskapet eller 

inte. Landskapet Österbotten skulle exempelvis på basis av flygverksamheten erhålla en finansieringsandel på 974 890 

€, men eftersom det i praktiken inte finns någon flygverksamhet i landskapet, skulle Birkalands sammanlagda 

fakturering bara uppgå till ca 6 500 €. Således skulle landskapets nettonytta uppgå till nära nog 970 000 €. Landskapet 

Satakuntas och Österbottens sammanlagda nettonytta motsvarar till sin storlek Egentliga Finlands nettoförlust. 
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Ifall man planerat att införa en mekanism (t.ex. en intern fakturering mellan samarbetsområdena inom social- 

och hälsovården) för att utjämna omotiverade och till storleksklassen betydande nettokostnadsskillnader mellan 

olika landskap borde den beskrivas redan i det här skedet.  

 

Ifall man inte planerat någon utjämningsmekanism, så blir finansieringsmodellen meningsfullare först då om det finns 

flygverksamhet i samtliga landskap. I så fall har finansieringsmodellen klart och tydligt planerats med tanke på den 

framtida utvecklingen. I praktiken betyder det här att man ska grunda av två nya baser. Justitieombudsmannens tidigare 

ställningstagande och de senaste nyheterna förordar en dylik uppfattning. Från och med 1.1.2020 deltar staten 

emellertid inte i tilläggsfinansieringen av de investeringar och den verksamhet som läkarhelikoptrarna förutsätter. 

Staten beaktar inte den ojämlikhet som råder mellan regionerna i nuläget, vilket också justitieombudsmannen tagit 

ställning till, utan flyttar över skyldigheten för korrigeringen av det ekonomiska ansvaret över på landskapen. 

 

Om staten i nuläget anser att läkarhelikopterverksamheten utgör en så central del av hälso- och sjukvården att 

den allokerar finansieringsandelar till landskapen borde staten också förbinda sig till att höja den totala 

summan av finansieringsandelen då den regionala täckningen tilltar på det sätt som förutsätts i 

justitieombudsmannens utlåtande.  

 

Ifall staten inte längre deltar i tilläggsfinansieringen efter 1.1.2020 faller den tilläggskostnad på ca 10 000 000 €, dvs. 

den summa som överskrider de finansieringsandelar som täcker den nuvarande verksamheten, på landskapens konto. I 

de beslut som fattas på landskapsnivå kommer tilläggskostnaderna att leda till nedskärningar av den övriga 

verksamheten, vilket eventuellt kommer att hämma den beredskap som den prehospitala akutsjukvården upprätthåller 

med landburna enheter. Det här är inte acceptabelt. Redan i det här skedet borde det finnas en preliminär uppfattning 

om vilka kostnadskonsekvenser den sannolikaste utvecklingen kommer att åsamka. I offentligheten har man framfört att 

verksamheten på de nya baserna kunde inledas år 2022. I det läget kommer kostnadskonsekvenserna att förändras 

dramatiskt i de landskap där det för tillfället inte finns någon flygverksamhet. 

 

I motiveringspromemorian borde man presentera beräkningar över hur faktureringen verkställs om man 

grundar två nya baser (varvid flygverksamheten skulle täckas av samtliga landskap), och staten inte höjer på 

den finansieringsandel som baserar sig på flygverksamheten. 

 

I en prestationsbaserad fakturering kunde man i början av år 2020 dra nytta av den möjlighet som de nya datasystemen 

erbjuder att allokera faktureringen enligt antalet mötta patienter. Antalet larm beskriver inte den nytta som erhålls 

genom verksamheten i och med den stora andel uppdrag som annulleras. 

 

Den prestationsbaserade faktureringen borde basera sig på antalet mötta patienter och inte på antalet larm. 
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I propositionen pratar man enbart om flygverksamhet, utan att lyfta fram eller särskilja på uppdrag som utförs med 

helikopterbasens landburna enheter. En landburen enhets snävare verksamhetsradie begränsar den nytta som erhålls 

genom verksamheten till närheten av basen. Av förslaget framgår det inte om den verksamhet som tillhandahålls av 

landburna enheter inryms i de presenterade kostnaderna. Kostnaderna för anskaffning och upprätthållande av landburna 

enheter borde falla på de landskap som drar nytta av denna verksamhet, dvs. de landskap som upprätthåller dessa baser. 

 

Den verksamhet som tillhandahålls av landburna enheter och dess kostnader borde klart särskiljas från 

flygverksamheten. Dessa kostnader bör inte inrymmas i den fakturering som föranleds av flygverksamheten. 

 

 

Övriga kommentarer 

 

Den finansieringsandel som allokeras till landskapen på basis av flygverksamheten, och den faktureringsrätt som 

tilldelas det landskap som ansvarar för flygverksamheten, säkerställer att läkarhelikopterverksamheten kan fortsätta och 

utvidgas. Då staten inte längre deltar i tilläggsfinansieringen från och med 1.1.2020 faller kostnaderna för de nya 

helikoptrarna helt på landskapen. Med anledning av detta borde verksamheten bedömas neutralt och så långt som 

möjligt utgående från fakta och evidensbaserade medicinska rön. 

 

I motiveringspromemorian framförs att hälften av A-uppdragen kräver prehospital akutsjukvård på läkarnivå, och att en 

akutvårdsläkare borde sändas till platsen. I verkligheten skulle merparten av dessa larm annulleras redan innan läkaren 

anlänt till patienten. Också i fortsättningen skulle bara en del av de patienter som får träffa en läkare få en väsentlig 

nytta av den vård som ges på läkarnivå. Således får läsaren en felaktig bild av verksamhetsbehovet på basis av det 

framförda antalet om 30 000 vårduppdrag som kräver läkare. 

 

Läkarhelikopterverksamheten framförs som en obestridligt kostnadseffektiv verksamhet. Kostnadseffektiviteten beror 

bl.a. på verksamhetsområdets omfattning, befolkningsmängd och invånartäthet. Kostnadseffektiviteten i 

läkarhelikopterverksamheten är således inte nationellt eller internationellt konstant. Om det finns klara bevis för 

kostnadseffektiviteten i den verksamhet som bedrivs på FinnHEMS olika baser vore det ha varit önskvärt att dessa 

skulle ha anslutits till promemorian. 

 

I promemorian framförs det att det finns ett obestridligt behov av täckande läkartjänster, men här fäster man inte 

uppmärksamhet till att en av helikoptrarna (FH51) inte har läkarbemanning. I promemorian borde man framföra 

motiveringar till varför det inte behövs en läkare i ett av verksamhetsområden, med tanke på att man i det övriga 

Finland uttryckligen behöver prehospital akutsjukvård på läkarnivå. 
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Dessutom kan man av motiveringspromemorian få en felaktig bild av verksamhetsomfattningen. I promemorian 

framförs att helikoptrarna ständigt är i utryckningsberedskap, att enheterna rycker ut inom 5 minuter från ett larm och 

att den tekniska tillförlitlighetsnivån är över 99,5 %. Läsaren ges en felaktig bild av att helikoptern i 99,5 % av fallen 

rycker ut inom 5 minuter från ett larm.  

 

I promemorian borde man därför också beskriva i vilken omfattning helikoptrarna på de olika baserna i genomsnitt inte 

finns till förfogande (t.ex. flyghinder på grund av väderleksförhållanden eller ett överlappande uppdrag med en 

landburen enhet). För att kunna bedöma flygverksamheten borde man också säga hur stor andel av uppdragen utförs av 

en landburen enhet a) på grund av flyghinder och b) såsom planerat. 

 

 

 

 

Vasa 6.4.2018 

 

 

 

 

 

Taneli Väyrynen      Tero Mäki 

överläkare ansvarig för första vården   räddningsdirektör 

 

 

 

 

 

Marina Kinnunen      Hans Frantz 

sjukvårdsdistriktets direktör    styrelsens ordförande 

 




