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Behörighets-	och	språkstadga		
§	1	Tillämpningsområde	
I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar.

§	2	Fastställande	av	behörighet	för	ny	yrkesbenämning	
Vid inrättande av tjänst/befattning med ny yrkesbenämning eller vid ändring till ny yrkesbenämning, fastställer styrelsen
behörighets- och språkkunskapskrav.

§	3	Examen	

Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre yrkeshögskoleexamen.
Med högskoleexamen avses yrkeshögskolexamen samt kandidatexamen från universitet eller vetenskapshögskola. Med
högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på andra stadiet jämställs tidigare examen på
skolnivå.

§	4	Språkkunskaper	
Vid fastställandet av den språkkunskap som fordras för tjänst eller befattning tillämpas följande klassificering:

Klass 1 God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Klass 2   God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
Klass 3 God förmåga att i tal använda svenska och finska språken.
Klass 4 Nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken.

§	5	Fastställande	av	språkkunskap	 	 	
I Vasa sjukvårdsdistrikt kan språkkunskapen fastställas på följande sätt:

Examensbetyg från yrkeshögskolor
- Vitsordet i textdelen som hänvisar till lagen om ådagaläggande av kunskaper i svenska och finska (= god eller nöjaktig)
- Vitsord från studieregisterutdrag

o 1-3 = nöjaktig
o 4-5 = god

Studentexamensbetyg
- Minst vitsordet magna cum laude = god (IB-examen, 5)
- Vitsordet cum laude = nöjaktig (IB-examen, 4)

Yrkesutbildning
- Person som fått sin yrkesutbildning på ifrågavarande språk (=goda muntliga och skriftliga kunskaper).
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Skolutbildning
- Person som fått sin skolutbildning eller gått gymnasiet på ifrågavarande språk (=goda muntliga och skriftliga

kunskaper).

Språkintyg av examinator (förordning 481/2003)
- Vitsord i intyget; goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper

Allmän språkexamen
- Nivå 1-6

o Nivå 3,4,5 = god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken.
o Nivå 1-2 = nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken

Högskolor (statsrådets förordning 481/2003)
- slutfört språkprov som ingår i högskoleexamen (god eller nöjaktig)
- slutfört minst 35 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet cum laude (=god)
- slutfört minst 15 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet approbatur (=nöjaktig)

I de yrkesgrupper där arbetserfarenhet ger behörighet för en befattning, kan nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och
finska språken (klass 4) visas genom tidigare arbetserfarenhet eller konstateras i samband med anställningsintervjun i närvaro av
två opartiska arbetsgivarrepresentanter.

§	6	Dispens	från	språkkrav	
Styrelsen kan, där särskilda skäl det påkallar, bevilja den som skall väljas till tjänst eller befattning, dispens eller lindring
beträffande den språkkunskap som enligt denna stadga krävs av tjänste-/befattningsinnehavare.
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Vårdpersonal	

Ledningsuppgifter
Chefsöverskötare, överskötare,
utvecklingsöverskötare

Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt högre högskoleexamen och
lämplig arbetserfarenhet.

1

Planerings- och sakkunniguppgifter
Kvalitetschef
Sakkunnig inom vårdarbete

Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt högre högskoleexamen och
lämplig arbetserfarenhet.

1

Förmannauppgifter
Koordinerande avdelningsskötare Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-

och sjukvården, lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 90 sp.

1

Avdelningsskötare Legitimerad yrkesperson inom hälso- och
sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 60 studiepoäng

1

Biträdande avdelningsskötare, ansvarig för
hjälpmedelscentral

Legitimerad yrkesperson inom hälso- och
sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 30 studiepoäng

1

Förstavårdschef Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt högre
yrkeshögskoleexamen och specialiseringsstudier i
ledning av prehospital akutsjukvård 30 sp. Om
personen inte regelbundet varit verksam som
förstavårdare på vårdnivå före den 1.5.2011 ska
denna ha avlagt en studiehelhet inriktad på
prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande
minst 30 sp.

1

Krävande yrkesuppgifter inom vården

Ergoterapeut Legitimerad ergoterapeut 1

Minnesskötare, hygienskötare Legitimerad sjukskötare 1

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller
legitimerad sjukskötare som har avlagt en
studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård
på vårdnivå omfattande minst 30 sp och
specialiseringsstudier i ledning av prehospital
akutsjukvård (30 sp). samt tillräcklig administrativ
och operativ kompetens inom prehospital

2
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akutsjukvård och den erfarenhet som krävs för
uppdraget.

Patientombudsman Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt gedigen arbetserfarenhet av
kliniskt arbete.

1

Klinisk specialistsjukskötare,
klinisk expertfysioterapeut

Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt högre
yrkeshögskoleexamen eller av Valvira godkänd
psykoterapeututbildning

1

Ansvarig sjukskötare, koordinerande
sjukskötare, sjukskötare, barnmorska,
röntgenskötare, laboratorieskötare,
fysioterapeut, munhygienist, forskningsskötare

Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården inom respektive yrke

2

Hjälpmedelssakkunnig Lämplig högskoleexamen eller 2
tidigare examen på institutnivå

Audionom Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt 60 sp
specialiseringsutbildning

2

Fotterapeut Lämplig yrkeshögskoleexamen 2

Yrkesuppgifter inom vården

Närvårdare Närvårdarexamen eller med den jämställd
tidigare examen på skolnivå

2

Instrumentskötare, undersökningslaborant Lämplig yrkesexamen 4

	
Läkare	

Chefsöverläkare, administrativ överläkare Tillräcklig arbetserfarenhet som
överläkare/biträdande överläkare inom
specialsjukvården samt lämplig administrativ
utbildning

1

Forskningsöverläkare Legitimering eller tillstånd att vara verksam 1
som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (559/94) samt
specialistläkarkompetens inom en för tjänsten lämplig
specialitet och docentkompetens inom en för tjänsten
lämplig specialitet

Ansvarsområdesdirektör Specialläkarrättigheter och lämplig
arbetserfarenhet

1
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Överläkare, biträdande överläkare,
avdelningsöverläkare, specialläkare

Specialläkarrättigheter inom respektive
specialområde eller
subspecialitet

1

Övertandläkare, specialtandläkare Specialtandläkarrättigheter inom respektive
specialområde eller subspecialitet

1

Överläkare för laboratoriet Specialläkarrättigheter i klinisk kemi eller klinisk
mikrobiologi

1

Specialiserande läkare Legitimerad läkare 1

Undersökningspersonal	

Apotekare, provisor Legitimerad provisor 1

Farmaceut, avdelningsfarmaceut Legitimerad farmaceut 1

Läkemedelsarbetare Lämplig yrkesexamen 3

Chefsfysiker Sjukhusfysikers behörighet 1

Sjukhusfysiker Sjukhusfysikers behörighet 2

Chefskemist Sjukhuskemists behörighet 1

Kemist Sjukhuskemists behörighet 2

Mikrobiolog Sjukhusmikrobiologs behörighet 2

Sjukhuscellbiolog Sjukhuscellbiologs behörighet 2

Näringsterapeut Legitimerad näringsterapeut 1

Ledande psykolog, psykolog Legitimerad psykolog 1

Neuropsykolog Legitimerad psykolog samt specialisering i
neuropsykologi

1

Rehabiliteringsplanerare, servicechef Lämplig högre högskoleexamen 1

Rehabiliteringshandledare Lämplig högskoleexamen 1

Ledande socialarbetare, socialarbetare Socialarbetares behörighet enligt lag om
yrkesutbildade personer inom socialvården
(817/2015)

1

Talterapeut Legitimerad talterapeut

1

Avdelningssekreterare Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på 1
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andra stadiet

Förvaltningspersonal	

Sjukvårdsdistriktets direktör,
förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-
direktör, revisor, IT-direktör, inköpschef,
säkerhetschef, utvecklingschef,
datasekretesschef, kundbetjäningschef,
kommunikationschef

Lämplig högre högskoleexamen och lämplig
arbetserfarenhet.

1

Jurist Juris magister eller tidigare motsvarande högre
högskoleexamen och lämplig arbetserfarenhet

1

Planerings- och sakkunniguppgifter
HR-planerare, utbildningsplanerare,
bibliotekarie, ekonomiplanerare,
kommunikationsplanerare, translator,
planeringschef, specialplanerare, planerare,
controller, språklärare, planerare inom
förvaltningen, informatiker

Lämplig högre högskoleexamen 1

2

Yrkesuppgifter
Byråföreståndare, kassör, lönesekreterare,
bokförare, HR-sekreterare, byråsekreterare,
inköpssekreterare, kvalitetssekreterare,
ekonomisekreterare, sekreterare inom
förvaltningen

Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på
andra stadiet

1

Materialkoordinator Lämplig högskoleexamen 1

Telefonist Lämplig yrkesexamen eller tillräcklig
arbetserfarenhet

3

	Försörjningspersonal	

 Ledningsuppgifter
Teknisk direktör Lämplig högre högskoleexamen och lämplig

arbetserfarenhet
1

Näringschef, servicechef Lämplig högskoleexamen och lämplig
arbetserfarenhet

1

Sakkunniga
Sjukhusingenjör, serviceingenjör, Lämplig högskoleexamen 2
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fastighetsingenjör, planeringsingenjör, VVS-
ingenjör, elingenjör, röntgeningenjör,
nätverksingenjör, byggnadsingenjör

Byggmästare, servicemästare, servicetekniker,
VVS- tekniker, eltekniker

Lämplig yrkeshögskoleexamen 2

Serviceförman Lämplig högskoleexamen eller
specialyrkesexamen

2

Kosthållsarbetsledare Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen 3

Serviceinstruktör Lämplig yrkesexamen och arbetserfarenhet 4

Yrkesuppgifter
Yrkesman, VVS-montör,
hjälpmedelsmekaniker, elmontör,
elektronikmontör, snickare, målare

Lämplig yrkesexamen 4

VVSA-expert Lämplig yrkeshögskoleexamen eller 2
yrkesexamen och arbetserfarenhet

Kokerska/kock Lämplig yrkesexamen på andra stadiet samt
hygienpass

4

Kosthållsarbetare Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet samt
hygienpass

4

anstaltsvårdare, textilvårdare, stafett,
serviceman, chaufför

Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 4

Lagerarbetare Lämplig yrkesexamen inom branschen eller minst
5 års erfarenhet av lagerarbete

4

Lagerföreståndare, ansvarig vaktmästare,
kaféförman, textilförman

Lämplig yrkesexamen på andra stadiet 3

Vaktmästare, kaféarbetare Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 3



This program version was printed as at 19:22 26th April 2018 and is subject to change.

TUESDAY

9th October 2018

12:00 AM
t o 11:55 PM

Arrival

Delegates are encouraged to arrive for the Congress on Tuesday 9
October or earlier. Sessions begin early on Wednesday morning. 

VIEW PRE AND POST CONGRESS TOURING OPTIONS

VIEW RECOMMENDED FLIGHT OPTIONS

9:00 AM
t o 5:00 PM

Pre-conference forum: Novartis

“Potentially Preventable Hospitalisations” thought-
leadership forum

Novartis will host a free one day thought-leadership forum on
Potentially Preventable Hospitalisations to bring together a small but
diverse group of stakeholders to engage in facilitated discussion, idea
sharing and information exchange. Entry is via EOI process.

VIEW DETAILS 

10:00 AM
t o 5:00 PM

IHF Governing  Council Meeting  1

Meeting room to be advised...
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http://event.icebergevents.com.au/whc2018/visit-brisbane
http://event.icebergevents.com.au/whc2018/recommended-flights
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WEDNESDAY

10th October 2018

7:00 AM
t o 6:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

8:30 AM
t o 9:30 AM

Joint Plenary Session with the 25th Congress of  the
International Federation of  Hospital Engineering  (IFHE)

Disease, disaster and destruction: providing  health services in
times of  catastrophe, epidemic and conflict

A joint plenary session and morning tea will be held with the 25th
Congress of the International Federation of Hospital Engineering
(IFHE). 

Location: Great Hall, Brisbane Convention & Exhibition Centre

The joint plenary session is included in all full delegate registrations. 

For more information on IFHE, visit: www.ifhe2018.com

Further presenters announced soon...

Glenn Keys
Executive Director, Aspen Medical

9:30 AM
t o 10:00 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

10:00 AM
t o 12:00 PM

Opening  Ceremony

The opening ceremony will feature a traditional Aboriginal Australian
Welcome to Country, a cultural experience that is not to be missed. It
will be followed by keynote addresses.

Keynote speakers to be announced soon...

12:00 PM
t o 1:00 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:00 PM
t o 1:30 PM

Plenary Session

Details coming soon...

2 of 11
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1:30 PM
t o 2:00 PM

Plenary Session

How you can create a legacy through adversity - The
inspiring  #hellomynameis story

Chris Pointon
Co-founder, #hellomynameis Campaign

2:00 PM
t o 3:00 PM

Panel Session

What does the 21st century patient demand from
healthcare?

Panellists to be announced soon...

3:00 PM
t o 3:30 PM

Afternoon tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

3:30 PM
t o 4:15 PM

International Hospital Federation International Awards
Ceremony

The 2018 International Awards of the International Hospital
Federation (IHF) recognise and honour hospitals and healthcare
organisations for innovation, excellence, outstanding achievements
and best practices in areas that are worthy of international
recognition.

VIEW INFORMATION ON IHF AWARDS

4:15 PM
t o 5:30 PM

Concurrent Session 1

Further details to be announced soon...

Free paper

Platforms for value: data and analytics

Free paper

Paying for value, achieving outcomes

Lig htning  T alks

Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

International Hospital Federation Award Winners

3 of 11
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Hear from the 4 winners of the International Hospital Federation
Awards on their projects and why they stood out as the best of the
best in health system innovation and excellence.

Host Session

6:30 PM
t o 11:00 PM

Congress Gala Dinner

Join us for a spectacular evening celebrating Australian culture, food
and wine in the Plaza Ballroom, Brisbane Convention & Exhibition
Centre. 

Plaza Ballroom, Plaza Level, Brisbane Convention & Exhibition Centre
(BCEC)

VIEW DETAILS
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THURSDAY

11th October 2018

7:00 AM
t o 6:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

8:30 AM
t o 9:00 AM

Plenary Session

Professor Claire Jackson
Professor in General Practice and Primary Care Research, Director,
Centre for Health System Reform and Integration, University of
Queensland

9:00 AM
t o 9:30 AM

Plenary Session

Melissa T homason
Patient Advocate

9:30 AM
t o 10:30 AM

Panel Session

How can we rethink the role of  the hospital in the
medical neighbourhood?

Panellists to be announced soon...

10:30 AM
t o 11:00 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

11:00 AM
t o 12:30 PM

Concurrent Session 2

Further details to be announced soon...

Free Paper

It takes a community… collaboration for better outcomes

Lig htning  T alks

Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

IHF Member Session
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IHF Special Interest Session

Host Session

12:30 PM
t o 1:30 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:30 PM
t o 2:00 PM

Plenary Session

Nig el Edwards 
Chief Executive, Nuffield Trust

2:00 PM
t o 2:30 PM

Plenary Session

Details coming soon...

2:30 PM
t o 3:30 PM

Panel Session

Patient centred care – integrating  health services
around the patient

Panellists to be announced soon...

3:30 PM
t o 4:00 PM

Afternoon tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

4:00 PM
t o 5:30 PM

Concurrent Session 4

Further concurrent sessions to be announced soon...

Free Paper

Shared goals, shared gains

Free Paper

Colonisation, racism and closing the gap: perspectives on improving
the health of indigenous people

IHF Member Session

Host Session

Coordinating  coordination: what funding , structural,
technolog ical and clinical models do we need to support
integ rated care
Dr Robert Pearl, Clinical Professor, Stanford University and Forbes
Magazine Contributor

Professor Keith McNeil, Assistant Deputy Director-General and
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Chief Clinical Information Officer, Clinical Excellence Division,
Queensland Health

IHF Special Interest Session

5:30 PM
t o 7:30 PM

IHF General Assembly

Meeting room to be advised...

6:00 PM
t o 9:00 PM

Optional Lone Pine Koala Sanctuary Dinner

Join us for the unique experience of a dinner surrounded by a forest
of koalas at Lone Pine Koala Sanctuary. 

The evening of Thursday 11 October has no official functions, so if
your Australian dream includes getting up close to a koala join us for
this special event. This is an optional dinner, and delegates must
register via the online registration form to attend. 

VIEW DETAILS

 

7 of 11

http://event.icebergevents.com.au/whc2018/social-functions


FRIDAY

12th October 2018

7:00 AM
t o 5:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

7:30 AM
t o 8:30 AM

IHF Governing  Council Meeting  2

Meeting room to be advised...

9:00 AM
t o 9:30 AM

Plenary Session

Details coming soon...

9:30 AM
t o 10:00 AM

Plenary Session

Dr Karen Knig ht
General Manager Advocacy and Engagement / QLD, NSW & NT Client
Services, Vision Australia

10:00 AM
t o 11:00 AM

Panel Session

Can value be achieved in high-tech, high-cost systems?

Panellists to be announced soon...

11:00 AM
t o 11:30 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

11:30 AM
t o 1:00 PM

Concurrent Session 4

Further details to be announced soon...

Free Paper

Innovation: a building block for quality and value

Free Paper

The power of data: building understanding through better use of
data

Free Paper

Bright sparks: the cutting edge of innovation

Lig htning  T alks
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Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

IHF Special Interest Session

Visions for the hospital of the future

Host Session

Visions for the Hospital of  the Future
Professor Mia Woodruff , acting QUT Director of the Herston
Biofabrication Institute 
Dr Lance Lawler, President RANZCR

1:00 PM
t o 1:45 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:45 PM
t o 2:15 PM

Plenary Session

Future Predictions for Global Care

Professor Jeffrey Braithwaite
Foundation Director, Australian Institute of Health Innovation,
Macquarie University

2:15 PM
t o 3:00 PM

Panel Session

The bright future for healthcare

Panellists to be announced soon...

3:00 PM
t o 3:30 PM

Closing  Ceremony

The closing ceremony will feature a taste of what is to come in 2019
when the World Hospital Congress moves to Oman as well as a recap
on the experiences shared over the last three days.

3:30 PM
t o 5:00 PM

The Aussie Sundowner

Join the Australian tradition of finishing a Friday with a drink and some
great food. 

Exhibition Hall 1, Foyer Level, Brisbane Convention & Exhibition Centre

VIEW DETAILS
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SATURDAY

13th October 2018

For the most up to date version, visit http://event.icebergevents.com.au/whc2018/program

12:00 AM
t o 11:55 PM

Departure

Delegates are encouraged to depart Brisbane on Saturday 13 October or

later. 

VIEW PRE AND POST CONGRESS TOURING OPTIONS

VIEW RECOMMENDED FLIGHT OPTIONS
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UTLÅTANDE 

Riksdagen 

Social- och hälsovårdsutskottet 

StV@eduskunta.fi 

 

Ärende: MI 3/2017 rd Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt och det framtida landskapet Österbotten bör höra till de 

landskap som tillhandahåller omfattande jourtjänster dygnet runt 

 

 

Regeringens motiveringar för centraliseringen av den specialiserade sjukvården 
 

Kriterierna för valet av sjukhus med omfattande jour dygnet runt behandlades vittomfattande i 

dokumentet (RP 224/2016 rd) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om 

ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen 

https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2016/20160224.pdf  
 

Regeringens väsentligaste motiveringar (s. 18) var: … kan uppnå optimal patientsäkerhet, 

genomslagskraft, ekonomi och tillgång till tjänster. En viktig faktor är tillgången till kompetent 

personal. Patientsäkerhet och tillgång till kompetent personal är också ekonomiska frågor… och (s. 

25) … kostnaderna kan sänkas, dels bevara minst nuvarande nivå på serviceutbudet samt arten av 

service och serviceeffekten… 

 

Genomslagskraft, kvalitet, patientsäkerhet 

 
Vårdresultaten, kvaliteten och patientsäkerheten på Vasa centralsjukhus och inom den specialiserade 

sjukvården i landskapet Österbotten placerar sig enligt THL:s färska expertvärdering 

(https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi) bland de 

främsta i landet: På basis av de valda kvalitetskriterierna placerar sig landskapet resultatmässigt 

bland de bästa i landet: Inte en enda patient med höftfraktur blir tvungen att vänta på operation i 

över 2 dagar (i hela landet 4,2 %, variationsintervall 0–15,3 %) och också bland 

hjärtinfarktspatienter är dödligheten inom 30 dagar den lägsta i landet, dvs. 5,5 % (i hela landet är 

8,8 %, 5,5–10,8 %). Däremot så återintar man fler patienter inom 30 dygn än i de övriga landskapen, 

dvs. 20 % av patienterna (i hela landet 13,3 %, 9,1–20 %). Infektionerna är under kontroll, för antalet 

Staphylococcus aureus bakteriemier per 1000 vårddagar är det lägsta i landet (0,06). 

 

På Vasa centralsjukhus har man i över tio år arbetat målmedvetet och intensivt för att främja kvaliteten 

och patientsäkerheten. I Perfect-projektet, där man granskar den genomsnittliga dödligheten i tre 

mailto:StV@eduskunta.fi
https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2016/20160224.pdf
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi
Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA § 74



    

   2.5.2018 

2 (6) 

 

folksjukdomar (stroke, hjärtinfarkt, höftfraktur) placerar sig sjukhuset ständigt på andra plats bland 

de 20 sjukhus som omfattas av projektet, både i jämförelse av sjukhus och av område (landskap). I 

den anslutna färskaste statistiken från år 2016 är de centralsjukhus som i nuläget har en omfattande 

jourverksamhet dygnet runt skrivits med lila färg/med mörkare färg. 

 

Standardiserad dödlighet inom 3 månader på sjukhus i 

Finland (%), tal för år 2016 från THL:s PERFECT-projekt 

Hospital Stroke Höftfraktur 
Akut 

kranskärlsattack 
Samtliga i 

genomsnitt 
Länsi-Pohja centralsjukhus 7 4,5 11 7,5 

Vasa centralsjukhus 12,6 7,6 6,1 8,8 

Mellersta Österbotten cs 14,4 7,7 9,1 10,4 

Satakunta centralsjukhus 12,8 8,2 10,2 10,4 

UUCS (OYS) 10,6 9,5 11,6 10,6 

Kymmenedalens centralsjukhus 10,5 13,6 8,6 10,9 

KYS 13,7 9,7 9,7 11,0 

Päijät-Häme centralsjukhus 12,5 8,8 12,2 11,2 

ÅUCS 13,2 10,8 10,5 11,5 

Kajanalands centralsjukhus 11,4 14,9 8,3 11,5 

TAUCS 15,5 9,6 9,9 11,7 

Norra Karelens centralsjukhus 11,5 13,1 10,7 11,8 
Mellersta Finlands 

centralsjukhus 12,5 12,8 11 12,1 

HUCS 14,5 12,7 11,6 12,9 

Nyslotts centralsjukhus 10,8  15,2 13,0 

Lapplands centralsjukhus 12 17,9 11,4 13,8 

Södra Karelens centralsjukhus 14,4 13,3 13,9 13,9 
Centrala Tavastlands 

centralsjukhus 13,2 14,6 14,3 14,0 

S:t Michels centralsjukhus 15,9 13,5 12,7 14,0 

Seinäjoki centralsjukhus 15,9 15,3 13,9 15,0 

     

Var placerar sig VCS? 10. 2.  1. 2. 
 

 

Även betraktat i ett längre tidsperspektiv så har Vasa centralsjukhus klarat sig utmärkt i jämförelser. 

Under 2000-talet har Vasa centralsjukhus haft den nästlägsta strokedödligheten i landet och den lägsta 

höftfraktur- och hjärtinfarktdödligheten i genomsnitt i landet. VCS har så gott som varje år haft den 

lägsta hjärtinfarktdödligheten i landet. Den genomsnittliga dödligheten i samtliga 3 sjukdomar har på 

Vasa centralsjukhus varit den lägsta i landet under 2000-talet. Betraktat på årsnivå så har VCS haft 

de lägsta dödlighetstalen i 8 av 16 år. 
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I fråga om patientsäkerhet är vi enligt Patientförsäkringscentralens statistik det bästa 

sjukvårdsdistriktet i Finland betraktat såväl enligt antalet ersatta skador (år 2012-6 var det 

genomsnittliga antalet ersatta skador i förhållande till åtgärdsrelaterade vårdperioder år 2016 42 % 

lägre än hos de andra i genomsnitt) som enligt det beräknade ersättningsansvaret per invånare (55 € 

år 2016, median 90 €). 

 

Det är alltså ohållbart att motivera centraliseringen med att säga att genomslagskraften och 

patientsäkerheten blir bättre om vården centraliseras från Vasa till de sjukhus som ovan har utmärkts 

med lila färg och som har omfattande jour. 

 

Ett av de senaste bevisen på den goda kvaliteten vid Vasa centralsjukhus är den förfrågan som 

genomfördes av föreningen för unga läkare (NLY). 

NLY genomförde en förfrågan som var riktad till specialiserande läkare och har gjort en utredning av 

de utbildningsplatser som finns för specialiserande läkare: samtidigt har man skapat en rankinglista 

över de bästa utbildningssjukhusen och -hälsocentralerna i Finland. Enligt enkätresultatet var Vasa 

centralsjukhus det bästa sjukhuset bland centralsjukhusen. 

 
Språk 

 
På annat håll än i Österbotten bor den finlandssvenska befolkningen utspridd och i minoritet. Under 

dessa omständigheter har befolkningen av nöd blivit tvåspråkig för att kunna klara sig i samhället. I 

Österbotten däremot är majoriteten av befolkningen svenskspråkig, varav en betydande del kan uträtta 

ärenden enbart på svenska. En dålig svenskspråkig service drabbar en människa värst då hon är sjuk, 

svag och bekymrad. Enligt forskningsrön blir patientsäkerheten obestridligt lidande i dylika lägen. 

Vasa centralsjukhus är det enda genuint tvåspråkiga centralsjukhuset i Finland. T.ex. centralsjukhuset 

i Seinäjoki har inga möjligheter att upprätthålla tillräckliga språkkunskaper i svenska genom 

språkkurser i en fullständigt finskspråkig omgivning. Tvåspråkighet är en också stor kostnadspost 

och därför är det inte ekonomiskt motiverat att upprätthålla en fullständigt tvåspråkig service i två 

distrikt. Även med tanke på tillgången på personal är det inte meningsfullt att resursallokera 

tvåspråkig personal till två sjukhus. 

 

Avstånd 

 

I fråga om tillgången på service så publicerades det talrika kartor där de utvalda sjukhusen växlade 

utgående från vilka premisser som användes vid granskningen. T.ex. i Sitras modell med 12 sjukhus 

så var tillgängligheten bättre i Vasa än i Seinäjoki.  

 

Vasa centralsjukhus har ett avsevärt längre avstånd till det närmaste universitetssjukhuset än något 

annat centralsjukhus, längre än till och med centralsjukhuset i Lappland. I dylika situationer bör 

centralsjukhuset absolut vara välutrustat och följaktligen tämligen självförsörjande. Och de patienter 

som är i behov av en djupare kompetens bör då direkt anvisas till ett universitetssjukhus för att vinna 

tid. Annars kan det i en del fall hända att patienten först anvisas till Seinäjoki med ett sjukhus med 
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omfattande jour och därifrån vidare till ett universitetssjukhus, varvid man kan gå miste om för 

mycket av den dyrbara tid som behövs vid brådskande vård, vilket igen försämrar vårdresultatet och 

prognosen. 

 

Vasa centralsjukhus är dessutom beläget på kusten vid den Bottniska viken som också utgör en 

potentiell risk för en storolycka, vilket åter igen talar för ett välutrustat sjukhus med omfattande jour 

dygnet runt. 

 

Befolkningsunderlag 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har ett befolkningsunderlag på ca 170 000 invånare och landskapet Österbotten 

har ett befolkningsunderlag på 180 000 invånare. Näringslivsverksamheten och ekonomin i 

Österbotten är stark. Österbotten är bland de enda centralsjukhus-landskapen i Finland där 

befolkningsantalet klart är tilltagande. I nuläget har befolkningstillväxten tillfälligt upphört bland 

annat på grund av att Vsvd inom två år minskat sin personal med 200 anställda för att höja 

produktiviteten och uppnå besparingar, samtidigt som även Vasa stad har vidtagit 

effektiveringsåtgärder. Många av de nuvarande centralsjukhusen med omfattande jour är belägna i 

landskap som avfolkas. 

 

Kostnadsnivå, produktivitet, vårdvolym 

 

Vasa centralsjukhus och sjukvårdsdistriktet har klandrats för att vara dyrt, ha en dålig produktivitet 

och upprätthålla en överdriven specialsjukvårdsvolym för patienterna i landskapet. Alla dessa 

avvikelser har redan fullständigt avhjälpts enligt THL:s statistik över produktiviteten inom den 

specialiserade sjukvården (volym och kostnadsnivå) eller är på bra väg att avhjälpas tack vare 

besparings- och utvecklingsåtgärder. Kostnaderna har bildats på grund av användningen av den 

tillhandahållna servicen, dvs. på grund av arbetsfördelningen med hälsovårdscentralerna och 

enhetspriserna som beror på den valda servicenivån. I det framtida landskapet kan staten genom en 

justering av penningströmmarna reglera vad som kan göras på sjukhusen, den avgränsning som sker 

genom lag är tvåfaldig och styr utvecklingen av strukturen. Vasa centralsjukhus har förmått 

upprätthålla den nuvarande omfattande jouren trots kostnadsminskningar, varför inga ekonomiska 

orsaker finns för en nedmontering av jouren. 

 

Rätten till överenskommelse inom specialupptagningsområdet/samarbetsområdet 

 

Enligt § 50 i hälso- och sjukvårdslagen bör sjukvårdsdistriktets specialupptagningsområde alltid ha 

rätt att utifrån avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård överenskomma, att i enheten för samjour 

dygnet runt som verkar i dess område i anknytning till centralsjukhuset bilda en så bred och 

funktionellt mångsidig jourenhet, som tjänsternas tillgänglighet, avstånd mellan jourmottagningen 

och förverkligandet av befolkningens språkliga rättigheter i sjukvårdsdistriktet förutsätter.  

 

I jourförordningen konstateras därutöver följande: Inom det specialupptagningsområde som ett 

sjukvårdsdistrikt ingår i ska det i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård överenskommas hur 

bred och funktionellt mångsidig den jourenhet ska vara som bildas vid ett sjukhus som har jour. I 
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avtalet ska behoven hos befolkningen i området, tjänsternas tillgänglighet, avståndet mellan 

jourenheterna och befolkningens språkliga behov beaktas. 

 

Ett välfungerade centralsjukhus med en välfungerande jour hjälper i avsevärd utsträckning till att 

främja säkerheten och vitaliteten i området. Då man i lagstiftningen har utgått från en "klassificering” 

av sjukhus och det här ytterligare har gjorts utan några klara kriterier och bevis på att det här kommer 

att leda till ett önskat slutresultat, så anser man i Vasa att det är synnerligen viktigt att höra till den 

klass som kommer under universitetssjukhusen, dvs. till den klass som består av de sjukhus som har 

en omfattande jour dygnet runt. Trots att jourverksamheten och patientantalet i Vasa inte genomgått 

några förändringar efter att lagstiftningen trädde i kraft efter årsskiftet, har man redan nu kunnat 

skönja tecken på att man i framtiden kommer att satsa mera på sjukhus som har omfattande jour än 

på centralsjukhus som hör till den tredje klassen och som har en mera inskränkt verksamhet.  

 

Slutsatser 

I bakgrundspromemorian till beredningen av hälso- och sjukvårdslagen medges det också att det ändå 

inte skulle vara möjligt att entydigt fastställa vilka tolv sjukvårdsdistrikt som kan upprätthålla 

omfattande jourenheter bara genom att ange kriterierna för omfattande jour. Regeringens 

väsentligaste motiveringar för ett sjukhus med omfattande jour är att man kan uppnå optimal 

patientsäkerhet, genomslagskraft, ekonomi och tillgång till tjänster. 

Med hänvisning till de motiveringar som vi presenterat ovan; det långa avståndet, det tilltagande 

befolkningsunderlaget, de goda vårdresultaten och det långsiktiga arbetet för att främja 

patientsäkerheten, de språkliga omständigheterna och produktivitetsutvecklingen, anför vi att Vasa 

centralsjukhus ska bli ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt, vars vårdresultat kunde fungera 

som ett incitament och mål för även de övriga centralsjukhusen med omfattande jour. 

 

Ändring av även lagen om ordnande av social- och hälsovård 

Med anledning av ovanstående bör man utgående från medborgarinitiativet göra en ändring i hälso- 

och sjukvårdslagen samt i den under behandling varande lagen om ordnande av social- och hälsovård. 

Ett förslag till ändring av texten framförs nedan. Enligt denna ändrade utformning föreslås 

specialupptagningsområdet (dvs. det framtida samarbetsområdet) få mera makt. På så sätt kan varje 

landskap säkert hitta en arbetsfördelning med vilken man kan tillhandahålla patientsäkra, 

genomslagskraftiga och ekonomiska jourtjänster på ett sätt där även likvärdighet och tillgång till 

tjänster tas i beaktande.  
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Förslag till ändring av § 11 i lagen om ordnande av social- och hälsovård, Tjänster som samlas till 

större helheter 

En del av de tjänster och uppgifter som hör till socialvården och hälso- och sjukvården får samlas till 

större helheter till ett eller flera landskap, om det är nödvändigt för att säkerställa tillgången till 

tjänster och tjänsternas kvalitet samt kundernas rättigheter på grund av att uppgifterna är krävande 

eller att de aktualiseras sällan eller på grund av stora kostnader till följd av uppgifterna. Bestämmelser 

om vilka tjänster som samlas till större helheter och vilka landskap de samlas till utfärdas genom 

förordning av statsrådet. 

För omfattande jourtjänster dygnet runt inom social- och hälsovården ansvarar landskapen Södra 

Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, 

Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga 

Finland.  

För att trygga befolkningens språkliga rättigheter ska landskapet Södra Österbotten ordna dessa 

jourtjänster på finska och svenska så att varje kund blir betjänad på det språk han eller hon väljer. 

Bestämmelser om övrig socialjour och hälso- och sjukvårdsjour finns i 29 § i socialvårdslagen 

(1301/2014) och 50§ i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Bestämmelser om vilka tjänster som 

ingår i omfattande jour dygnet runt utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Ett landskap som avses i 1 och 2 mom. och som har fått i uppdrag att ordna tjänster ansvarar för att 

det finns lika tillgång till tjänsterna och beslutar hur behovet, mängden och kvaliteten i fråga om 

tjänsterna fastställs, på vilket sätt tjänsterna produceras och hur produktionen övervakas samt hur 

myndigheternas befogenheter ska utövas i fråga om dessa tjänster. Övriga landskap har inte rätt att 

besluta om de tjänster som avses i 1 och 2 mom. och de får inte producera dessa tjänster eller skaffa 

dem från något annat ställe. Utöver vad som stadgas i 2 mom. om omfattande jourtjänster som 

tillhandahålls dygnet runt, bör samarbetsområden inom social- och hälsovården alltid ha rätt att med 

stöd av samarbetsavtal överenskomma om att grunda en till omfattningen och verksamheten 

mångsidig jourenhet i anslutning till samjoursenheten på centralsjukhuset i landskapet för att bemöta 

de krav som tillgången till tjänster, avståndet mellan jourenheter och förverkligandet av de språkliga 

rättigheterna för invånarna i sjukvårdsdistriktet ställer. 

 

Vasa 29.4.2018 

 

 

Marina Kinnunen   Hans Frantz    Kim Berg 

Sjukvårdsdistriktets direktör  Ordförande för   Ordförande för 

Förändringsledare för   sjukvårdsdistriktets   stadsstyrelsen 

social- och hälsovården  styrelse    i Vasa stad 

i Österbotten 
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Vasa bör få en läkarhelikopter som kan operera i skärgård och till 

havs 

 

Regeringen har i samband med ramförhandlingarna beslutat att grunda två nya läkarbaser, 

en i Österbotten och en i Sydöstra Finland. De nya baserna ska tas i bruk i början av år 2022. 

Den österbottniska helikoptern som stationeras i Vasa bör kunna operera i skärgård och till 

havs, och verksamheten bör planeras och förverkligas i samverkan med 

Gränsbevakningsväsendet. På så sätt kan även invånarna i Österbotten betjänas likvärdigt i 

jämförelse med den övriga befolkningen.  

 

 

Helikopterverksamheten i nuläget 

 

I Finland finns det för tillfället läkarhelikoptrar på 5 orter (Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg). 

Därutöver opererar helikoptern i Rovaniemi med en bemanning bestående av förstavårdare. HEMS-

helikopterservicen tillhandahålls av FinnHEMS. I fråga om tillgänglighet så befinner sig både trakterna i 

Sydöstra Finland och i gamla Vasa län i ett s.k. helikoptertomrum. Inom läkarhelikopterservicen så 

tillhandahålls flygservicen av FinnHEMS, medan sjukvårdsdistrikten (specialupptagningsområdena) står för 

personalen, dvs. läkarna. 

 

Motiveringar till varför helikoptern bör stationeras i Vasa: 

 

Geografiskt betraktat så befinner sig Vasa på Finlands västkust och är således en kuststad. Vasa 

sjukvårdsdistrikt har ett befolkningsunderlag på cirka 170 000 invånare. Skärgårdsområdet i Vasa 

sjukvårdsdistrikt består delvis av enskilda öar med ett ansenligt antal fritidsfastigheter. En stor del av 

skärgårdsområdet kan inte nås via vägnätet. Avståndsmässigt ligger Vasa centralsjukhus längst från ett 

universitetssjukhus. Med beaktande av att passagerarfartygstrafiken ständigt blir livligare i Kvarken är Vasa 

den rätta stationeringsorten för en helikopter.  

 

En helikopter stationerad i Vasa skulle alltid i uppdrag som förutsätter krävande fortsatt vård flyga i riktning 

mot ett universitetssjukhus. Med tanke på logistiken skulle det vara ett sämre alternativ om helikoptern var 

stationerad i Seinäjoki, därifrån den först skulle flyga till Vasa och sedan tillbaka över Seinäjoki till 

Tammerfors. En helikopter stationerad i Vasa skulle förkorta insatstiden och operationstiden i samband med 
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vårduppdrag som kräver en transport av patienten. Därutöver skulle aktionsradien för en helikopter 

stationerad i Vasa väl täcka även skärgården och skulle heller inte överlappa de nuvarande helikoptrarnas 

aktionsradier, utan skulle komplettera den lucka som för tillfället finns i Österbotten och skärgården. 

 

Historien och erfarenheterna av läkarhelikopterverksamheten förordar att helikoptern ska stationeras i Vasa. 

PETE-helikoptern opererade i Vasa under åren 2003-2009, delvis med en läkar- och delvis med en 

skötarbemanning. I och med att det redan tidigare, i åratal, funnits en helikopter i Vasa finns det 

fortsättningsvis en kompetens kring läkarhelikopterverksamheten i staden, samtidigt som man kan 

tillhandahålla en tvåspråkig service. 

 

Vasa bör likväl vara ett sjukhus med omfattande jour 

 

Oavsett var helikoptern stationeras kommer den inte att ersätta behovet av en omfattande jour. Vasa 

centralsjukhus uppfyller de krav som ställs på sjukhus med omfattande jour avsevärt bättre än många andra 

centralsjukhus som utsetts till ifrågavarande grupp. Även i THL:s expertutlåtande om social- och 

hälsovårdstjänsterna i Österbotten konstaterade man följande om Vasa centralsjukhus på våren 2018: 

resultaten i landskapet är bland de bästa i landet. I Österbotten är man starkt av den åsikt att man i samband 

med lagreformen ska komplettera lagen om ordnande av social- och hälsovård genom att bevilja Österbotten 

status som ett sjukhus med omfattande jourverksamhet. Ett förslag till förändring av lagen har anslutits som 

bilaga. 

 

Vasa centralsjukhus placerar sig enligt de färskaste resultaten i THL:s PERFECT-projekt (från år 2016) också 

bland de bästa i landet (tabellen nedan) och skulle därför också vara en utmärkt stationeringsort 

för tillhandahållandet av verkningsfulla tjänster för hela Österbotten med en läkarhelikopter 

med sjöräddningskapacitet.  
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Standardiserad dödlighet inom 3 månader på sjukhus i 
Finland (%), tal för år 2016 från THL:s PERFECT-projekt 

Hospital Stroke Höftfraktur 
Akut 
kranskärlsattack 

Samtliga i 
genomsnitt 

Länsi-Pohja centralsjukhus 7 4,5 11 7,5 

Vasa centralsjukhus 12,6 7,6 6,1 8,8 

Mellersta Österbotten cs 14,4 7,7 9,1 10,4 

Satakunta centralsjukhus 12,8 8,2 10,2 10,4 

UUCS (OYS) 10,6 9,5 11,6 10,6 
Kymmenedalens 
centralsjukhus 10,5 13,6 8,6 10,9 

KYS 13,7 9,7 9,7 11,0 

Päijät-Häme centralsjukhus 12,5 8,8 12,2 11,2 

ÅUCS 13,2 10,8 10,5 11,5 

Kajanalands centralsjukhus 11,4 14,9 8,3 11,5 

TAUCS 15,5 9,6 9,9 11,7 
Norra Karelens 
centralsjukhus 11,5 13,1 10,7 11,8 
Mellersta Finlands 
centralsjukhus 12,5 12,8 11 12,1 

HUCS 14,5 12,7 11,6 12,9 

Nyslotts centralsjukhus 10,8 
 

15,2 13,0 

Lapplands centralsjukhus 12 17,9 11,4 13,8 
Södra Karelens 
centralsjukhus 14,4 13,3 13,9 13,9 
Centrala Tavastlands 
centralsjukhus 13,2 14,6 14,3 14,0 

S:t Michels centralsjukhus 15,9 13,5 12,7 14,0 

Seinäjoki centralsjukhus 15,9 15,3 13,9 15,0 

     Var placerar sig VCS? 10. 2.  1. 2. 
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Förslag till förändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården 

 

11 § 

Tjänster som samlas till större helheter 

En del av de tjänster och uppgifter som hör till socialvården och hälso- och sjukvården får samlas till större 

helheter till ett eller flera landskap, om det är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tjänster och 

tjänsternas kvalitet samt kundernas rättigheter på grund av att uppgifterna är krävande eller att de 

aktualiseras sällan eller på grund av stora kostnader till följd av uppgifterna. Bestämmelser om vilka tjänster 

som samlas till större helheter och vilka landskap de samlas till utfärdas genom förordning av statsrådet. 

För omfattande jourtjänster dygnet runt inom social- och hälsovården ansvarar landskapen Södra Karelen, 

Södra Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Österbotten, Norra 

Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland. För att trygga 

befolkningens språkliga rättigheter ska landskapet Södra Österbotten ordna dessa jourtjänster på finska 

och svenska så att varje kund blir betjänad på det språk han eller hon väljer. Bestämmelser om övrig 

socialjour och hälso- och sjukvårdsjour finns i 29 § i socialvårdslagen (1301/2014) och 50 § i hälso- och 

sjukvårdslagen (1326/2010). Bestämmelser om vilka tjänster som ingår i omfattande jour dygnet runt 

utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Ett landskap som avses i 1 och 2 mom. och som har fått i uppdrag att ordna tjänster ansvarar för att det 

finns lika tillgång till tjänsterna och beslutar hur behovet, mängden och kvaliteten i fråga om tjänsterna 

fastställs, på vilket sätt tjänsterna produceras och hur produktionen övervakas samt hur myndigheternas 

befogenheter ska utövas i fråga om dessa tjänster. 

Övriga landskap har inte rätt att besluta om de tjänster som avses i 1 och 2 mom. och de får inte producera 

dessa tjänster eller skaffa dem från något annat ställe. Utöver vad som stadgas i 2 mom. om omfattande 

jourtjänster som tillhandahålls dygnet runt, bör samarbetsområden inom social- och hälsovården alltid ha 

rätt att med stöd av samarbetsavtal överenskomma om att grunda en till omfattningen och verksamheten 

mångsidig jourenhet i anslutning till samjoursenheten på centralsjukhuset i landskapet för att bemöta de 

krav som tillgången till tjänster, avståndet mellan jourenheter och förverkligandet av de språkliga 

rättigheterna för invånarna i sjukvårdsdistriktet ställer. 
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